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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Наред със свободата, равенството е най-важният принцип, който е в основата на 
концепцията за правата на човека. Равното третиране е в центъра на защитата на 
обществените свободи. То е съществено условие за тяхното съществуване и е предмет 
на едно самостоятелно право. Въпреки многократното му утвърждаване, както в 
международен, така и във вътрешен план, неговото точно значение все още не е ясно 
установено и може да се различава в зависимост от нормативните системи. Независимо 
дали е условие, последица, ограничение или форма на свободата „равенството“ винаги 
е непосредствено свързано с нея. Принципът на равенство e основата, върху която са 
изградени всички обществени свободи. Той е неразривно свързан с тях от политическа, 
обществена и етична гледна точка. 

От политическа гледна точка, принципът на равенство поддържа единосъщно 
отношение със самата идея за демокрация, доколкото тя може да се дефинира като 
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равно участие на гражданите в живота на Града. Става дума за „основен първоначален 
елемент на демократичния идеал“ [1]. 

От обществена гледна точка, принципът на равенство е в центъра на регулацията 
на функционирането на живота в общността, представлявайки неговият основен вектор 
на разпределение на благата и богатствата. Както отбелязва М. Валцер „всяко човешко 
общество е разпределяща общност, и това непременно налага определянето на 
критерии за справедлива диференциация при едно общо схващане за равенство“ [2]. 

От етична гледна точка, принципът на равенство произтича от признаването на 
спецификата на човешката природа, което води до приемане на еднаквото достойнство 
на всички човешки същества. С други думи, абстрактното равенство на всички човеци е 
самото състояние на човечеството. Като се вдъхновява от разсъжденията на Хегел [3]. 

Принципът на равенство зависи, по-специално, от предварителното дефиниране 
на един модел за социална справедливост, според който критериите за различие се 
смятат за легитимни. Това свръх детерминиране на равенството обяснява, по-точно, 
защо равенството може не само да забранява разликата, но също и да я търси, 
налагайки, при нужда, постигането на равен резултат. Самото название на това право не 
е окончателно определено, като текстовете и съдебните практики се колебаят между 
принципа на равенството или принципа на недискриминация, дори между двата 
едновременно.  

Принципът на равенство е твърде разнолик, което обрича на неуспех всяка 
дефиниция претендираща за абсолютност.  

 
2. ДИСКРИМИНАЦИЯ НА УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ В РЕПУБЛИКА 

БЪЛГАРИЯ 

Яснотата на значението на принципа на равенство е обратно пропорционална на 
броя на нормите, които го утвърждават, тъй като на равенството „всъщност, никой, 
никога не е дал сигурно определение", подчертава Ж. Ведел [4]. 

Равенството е един политически принцип, който е толкова съществен за 
обществените свободи, че може да ги застраши. Напрежението, което се съдържа в 
него, е в противопоставянето между равенството де юре и равенството де факто. 
Второто предполага отричане на първото, което кара Ж. Ф. Спиц да напише, че 
„равенството де факто, тоест волята да се изравнят материалните условия за всички 
граждани, става по този начин чудовищна дъщеря на равенството де юре“ [5]. Така 
равенството е всичко, както и своята противоположност: такъв е дълбокият парадокс на 
понятието, което се квалифицира, поради тази причина, като „ Конституционен Янус“ 
[6]. 

За социално неравенство се говори и пише от векове, защото е естествено 
свойство при възникване и съществуване на обществата. Възможни са различни 
признаци и цели, съобразно които то се признава, омаловажава или прикрива. Фактът, 
че социалното неравенство е злободневна тема и в XXI-ви век дава основание то да се 
приеме дори за постоянно и присъщо на човешкото съществуване свойство, независимо 
от останалите в историята опити за неговото преодоляване. Дискусионните 
направления в обясненията на произхода и проявите му са много и още по-усложнени 
от развитието на социологията. Ако някои моменти тук представляват интерес, е 
защото т.нар. социална, а и индивидуална, и обществена уязвимост са производни на 
социалното неравенство. То е признак и на европейския социален модел, но само като 
негово конкретно проявление в дадена социално-икономическа среда. 

Категорията „социално неравенство” обозначава съвкупността от обществено 
произведени неравенства между хората в определени случаи и събития, в съчетание със 
съвкупността от природно обусловени качествени неравенства, които в дадено време и 
място имат социално значение. Под „социално значение“ се има предвид свойството на 
даден признак да бъде основа за определен вид неравенство, а също и за силата на 
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предизвиканото неравенство. Обществено произведените неравенства са свързани 
главно с богатството, властта и престижа. Всяко конкретно общество ги възпроизвежда 
по свой специфичен механизъм. Природно обусловените неравенства обхващат 
признаци като раса, пол, възраст и др. Тяхното значение е свързано не толкова с 
природата на тези признаци сами по себе си, колкото с това, че те обуславят 
обвързването на индивидите с определени позиции и роли [7]. 

Конституцията на Република България, в разпоредбата на чл. 6, установява 
гаранцията за недискриминация - всички хора се раждат свободни и равни по 
достойнство и права, като всички граждани са равни пред закона и не се допускат 
никакви ограничения на правата [8] или привилегии, основани на раса, народност, 
етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, 
политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено 
състояние. Този конституционно закрепен принцип е продължение на задължението на 
държавата, което задължение произтича от Устава на ООН и на Всеобщата декларация 
за правата на човека [9], за съблюдаване и защита на международно признатите права. 
Правото на равенство пред закона и защита срещу дискриминация за всички лица 
представлява всеобщо право, установено в Конвенцията на ООН за премахване на 
всички форми на дискриминация по отношение на жените [10], Международната 
конвенция за ликвидиране на всички форми на расова дискриминация [11], 
Международен пакт за граждански и политически прав [12], Международен пакт за 
икономически, социални и културни права [13] и Конвенция за защита правата на 
човека и основните свободи [14]. 

С приемането на Република България в ЕС трябва да се държи сметка и за 
наличието на единна европейска система от норми, свързани с правото за защита от 
дискриминацията. На практика правото на ЕС за защита от дискриминация се състои от 
разнообразни източници и наличие на две системи. В основата на тези две системи е 
предимно нормативната уредба в системата на Европейската конвенция за правата на 
човека и основните свободи (ЕКЗПЧОС) и на правото на ЕС. Тези две системи имат 
различен произход, както по отношение на периода на възникването им, така и на 
причините за създаването им. 

Въпреки това е редно да се отбележи, че в редица свои решения Съдът на ЕС 
третира ЕКПЧОС като част от законодателството на ЕС, като тълкува редица 
източници на ПЕС с оглед принципите на ЕКПЧОС.  

Хартата на основните права на ЕС предвижда, че гаранциите, съдържащи се в 
нея, трябва да бъдат тълкувани в съответствие с гаранциите на ЕКПЧОС, което не 
пречи правото на Съюза да предоставя по-широка защита (чл. 52, пар. 3).  

С влизането в сила на Договора от Лисабон през 2009 г. статутът на хартата 
беше променен и тя стана правно задължителен документ. Член 21 от Хартата съдържа 
забрана на дискриминацията на различни основания. Това означава, че физически лица 
могат да подават жалби по отношение правото на ЕС или на национални законодателни 
актове прилагащи закони на ЕС, ако считат, че е налице нарушение на хартата. 
Националните съдилища могат да искат указания от СЕО относно правилното 
тълкуване на правото на ЕС по реда на производството за постановяване на 
преюдициално заключение, уредена в член 267 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС) [15]. 

При по-задълбочен анализ на чл.6 от КРБ и постановените решения на КС на РБ 
е видно, че не става въпрос за еднаквост или формално равенство пред закона, а за 
равенство при реализирането на основните права и при реализирането на самия човек 
като личност и част от обществото. Конституционната практика [16], а преди това и 
теорията  [16] са възприели, че под закон в чл.6, ал.2, изр.1 от КРБ се имат предвид 
всички нормативни актове, т.е. който и да е нормативен акт. 

Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на 
раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, 
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убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или 
имуществено състояние (чл.6, ал.2, изр.2 от КРБ). Видно е, че е налице изрична 
конституционна забрана за отклоняване от принципа за равенство по някои признаци. 
Конституционният съд на Република България в свое решение определя, че посочените 
социални признаци в чл.6, ал.2, изр.2 от КРБ е изчерпателно. Оттук самият 
Конституционен съд, прави извода, че по признаци, които са извън посочените в чл.6, 
ал.2 от КРБ могат да се въвеждат със закон отклонения от принципа за равно третиране 
[17]. 

 В сравнителен план твърде разнообразен е подходът по отношение на 
разпоредби с подобна насоченост. Някъде след въвеждане на началото за равенство 
пред закона и изброяването на определени признаци пред скоба е изведен ангажимент 
на държавата да гарантира и съблюдава определен тип равенства – равно третиране на 
лица с увреждания, равенство между мъжа и жената, равни права и възможности на 
децата, равни права за членовете на всички национални малцинства, равни права на 
работещите и т.н. Според някои автори текстът на чл.6, ал.2 от КРБ въвежда забрана за 
дискриминация на конституционно ниво, а обхватът от признаци, които обхваща е 
разнообразен. С помощта на признаците равенството се утвърждава като 
недискриминация, доколкото последната винаги има предвид противоправни равенства 
или неравенства по определен критерий. Освен признаците, конституционната 
разпоредба съдържа допълнителен елемент – връзка с дадено основно право, която би 
се изразила в нарушаването му, ограничението му (под формата на преки ограничения 
или привилегии), дефинирането му. Самостоятелното съществуване на „правото на 
недискриминация“ като специфично основно право, изрично уредено в Основния закон, 
не следва да се разбира като имагинерна конституционна възможност, несвързана с 
друго с друго основно право и ползваща се винаги с абсолютна защитимост. 
Създаването на привилегия или ограничение въз основа на определен 
дискриминационен признак е и нарушаване на правото на недискриминация [18]. 

Конституционният съд (КС) е имал неколкократно възможност да отчете 
спецификите на равенството като конституционен принцип и основно право. В 
Решение 14 от 1992 г. по конст. дело N 14/92 г. [19] на първо място, КС отчита, че 
равенството като конституционна ценност е принцип и основно право. КС подчертава, 
че равенството пред закона означава равнопоставеност на всички граждани пред закона 
и задължение за еднаквото им третиране от държавната власт. Защитените критерии в 
чл.6, ал.2 от КРБ са дефинирани като социални признаци и основания, на които не може 
да се осъществява неравно третиране, а за да аргументира изчерпателността на 
изброяването, КС свързва самите признаци със случаите на неравно третиране. 
Признакът се определя като равна възможност за гражданина, предвидена и 
гарантирана в Конституцията, която не може съгласно чл.6, ал.2 да бъде основание за 
привилегировано отношение към него или за ограничаване на правата в качеството му 
на гражданин.  

В Решение 1 от 1997 г. по конст. дело N 27/96 г. [20] директно се признава, че 
извън изчерпателно посочените в Конституцията социални признаци за недопускане на 
ограничения на правата или предоставяне на привилегии, законодателят може поначало 
да създава определен режим спрямо определена чрез други признаци категория 
субекти. 

С Решение 1 от 2005 г. по конст. дело N 8/2004 г. КС налага вече съвременното 
разбиране за недискриминация и осигуряване равенство във възможностите в контекста 
на чл.6, ал.2 от КРБ. Според съда проявата на принципа на равенство е в две 
направления: забрана за произволно неравнопоставяне и повеля за равно третиране. 
Забраната за произвол важи спрямо трите власти. По отношение на законодателя се 
забранява третирането на равното като неравно и обратното, при положение че няма 
същностно оправдание за някакво отклонение. Произволът представлява нарушение на 
обективен критерий като мащаб за справедливост. Забраната за произвол е важен 
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материалноправен компонeнт от съдържанието на правовата държава и е приложима 
към всеки закон. Повелята за равно третиране вменява в задължение за органите на 
власт да третират равно всички, които биват засегнати от техни действия или решения. 
Решението признава, че от чл.6, ал.2 от КРБ може да бъде изведена както конкретна 
забрана за привилегия и ограничения, така и конституционно задължение за активни 
действия с цел преодоляване на съществуващи неравенства. В този смисъл 
законодателят може да наруши КРБ и с оглед пасивността си по определени случаи, 
които изискват активната му намеса предвид осигуряването на равноправие. Подходът 
е вече различен – правото на недискриминация и гарантирането на равенството се 
преценяват и от редица позитивни мерки, заложени в самата Конституция, с цел 
преодоляване на неравенства [21]. 

Някои автори смесват нарочно принципите на равенство и на недискриминация, 
основавайки се на трудно оспоримата идея, че „принципът на недискриминация е 
другата страна на равенството“ [22]. Някои текстове също защитават това становище, 
сред които по-точно член 26 от МПГПП Международен пакт за граждански и 
политически права), в който двата принципа се сливат: „Всички лица са равни пред 
закона и имат право, без всякаква дискриминация, на еднаква законна закрила. В това 
отношение законът трябва да забранява всякаква дискриминация и да осигурява на 
всички лица еднаква и ефикасна закрила против всякаква дискриминация“. Още повече, 
като се излага един неограничителен списък на забранения признак за ощетяване, 
очевидно е, че международните и европейски критерии за недискриминация изчерпват 
най-често спазването на равенството. Европейският съд за правата на човека 
многократно е преценил, че списъкът на член 14 не е изчерпателен и следователно той 
няма ограничителен характер [23]. Така, той може да реши, че дискриминация 
съществува, без дори точно да охарактеризира дискриминационния признак [24]. По 
същия начин, Съдът на Европейските общности защитава, редувайки без 
разграничение, двата принципа, дори понякога „общия принцип на равенство и  
недискриминация“[25].  Наистина, динамиката, която показва общностния съдебен 
орган по отношение забраната на формите на дискриминация, води до заличаване на 
разликите между двата принципа, други обаче продължават да ги разграничават. 

Други автори правят и провеждат  разграничение  на равенството и на 
недискриминацията [26].  

Според проф. Емилия Друмева, понятието дискриминация има приложение като 
социална дискриминация и означава нарушаване на принципа на равенство и 
разграничаване на хората по определен признак без оглед на индивидуалните им 
постижения. Българският конституционализъм не съдържа „дискриминация“ като 
понятие в посочения смисъл. Действащата Конституция обаче съдържа уредба в защита 
от дискриминация (без да я назовава така) – чл.6, чл.14, чл.46, ал.2, чл.47, ал.2 и др. 
[27]. 

Дискриминацията у нас се схваща едностранчиво – като отнемане на права или 
на възможности. В същност дискриминацията е и отнемането на задължения.  

Определението за дискриминация във Всеобщата декларация за правата на 
човека гласи: „Дискриминация има тогава, когато е налице официално или 
неофициално разделяне на хората в отделни групи, при което им се дават или отнемат 
дадени права, задължения и възможности“. В този смисъл, ненамесата на държавните 
институции или органите на властта, когато отделни групи хора не изпълняват своите 
задължения, също е форма на дискриминация, както към съответната група, така и 
спрямо останалите.  

При упражняването и защитата на предвидените в Конституцията и законите на 
Република България права и свободи е регламентирана общоприложима забрана за 
дискриминация. Тази забрана за дискриминация е гаранция за недискриминация, която 
е конституционно защитена.  
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Дейността на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) е дейност по 
прилагането на един от основните конституционни принципи в Република България - 
принципът за равенство на всички граждани пред закона. Равенство пред закона 
означава равнопоставеност на всички граждани и задължение за еднаквото им 
третиране от държавната власт. 

Комисията за защита от дискриминация (КЗД) е национален специализиран 
орган за изпълнение на целите на Закона за защита от дискриминация, а именно 
осигуряване на всяко лице правото на равенство пред закона, равенство в третирането и 
във възможностите за участие в обществения живот и ефективна защита срещу прояви 
на  дискриминацията. 

КЗД е орган, специализиран единствено и изключително за гарантирането на 
равенството и недискриминацията. Възлагането на отделна сфера на компетентност на 
отделен държавен орган определя значението на равенството и недискриминацията в 
нашето общество. 

Комисията за защита от дискриминация (КЗД) е създадена в изпълнение на 
Директивата 2000/43 на ЕС за расово равенство със закона за защита от дискриминация. 
КЗД има правомощията да издава правно обвързващи решения и да налага 
принудителни административни мерки. Правомощията и мандата на КЗД са посочени в 
закона за защита от дискриминация (Закон за защита от дискриминацията -ЗЗДискр.). 
КЗД е признат като орган със "статус Б" на Националния институт за правата на човека 
в системата на ООН от Международния координационен комитет на националните 
институции за насърчаване и защита на правата на човека (МКК). Съгласно устава на 
МКК, на подкомисията по акредитация (ПКА) разполага с мандат да разглежда 
заявления за акредитация и да отправя препоръки към членовете на MКК Бюрото по 
отношение на съответствието на органа заявител с Парижките принципи.  

В Закона за защита срещу дискриминацията (ЗЗДискр.) са транспонирани 
основните достижения на правото на ЕС (acquis communautaire) в областта на 
превенцията и защитата от дискриминация, сред които са: Директива 76/207/ЕЕС, която 
е изменена и допълнена от Директива 2002/73/ЕС съгласно чл.8а за равното третиране 
на мъжете и жените при заетостта и професиите, Директива 2000/43/ЕС за равното 
третиране на хора, независимо от техния расов или етнически произход, Директива 
2000/78/ЕС за равното третиране при заетостта независимо от религия и вяра, възраст, 
инвалидност или сексуална ориентация и Директива 2004/113/ЕС за равното третиране 
на жените и мъжете в областта на достъпа до и предоставянето на стоки и услуги. 

Законът за защита от дискриминация (ЗЗДискр.) в чл. 4 предвижда 19 на брой 
защитени признака: пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, 
гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа 
принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална 
ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други 
признаци, установени в закон или международен договор, който е в сила за РБ. 

Защитеният признак е описана в закона лична или обществена характеристика 
(качество), чието действително или предполагано наличие у някого не е оправдано да 
бъде съобразявано като основание той да бъде третиран различно в качеството му на 
субект на права и задължения в сравнение с лице, което я няма. Когато различното 
третиране е по-благоприятно (привилегировано), дискриминацията е позитивна и на 
защита срещу нея подлежат лицата, които не са носители на признака. В обратния 
случай е налице класическа дискриминация в собствен смисъл (негативна), при която 
защита се предоставя на носителите на признака и свързаните с тях лица. Признакът 
приобщава дискриминираното лице към определена социална група. Независимо дали е 
вроден или придобит, той е съществен не само за преживяването на лицето за неговата 
идентичност, но и за груповата идентичност на общността, към която този признак го 
приобщава. Признакът е качество, заради което неговите носители се самоопределят 
като група. Обикновено това са характеристики, традиционно или актуално свързвани с 
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политики на преследване, междугрупови вражди, социални сблъсъци, повишена 
виктимизация и пр. [28]. Независимо в каква степен установяването им по конкретни 
случаи зависи от самоопределящи го изявления на засегнатото лице, тези признаци са 
винаги обективни, т.е. елементи от съществуващата действителност. 

Фактическият състав на неравното третиране изисква дискриминационното 
поведение да е осъществено въз основа на защитен от закона признак,или в 
международен договор, по който Република България е страна.  

В Общ Коментар № 20 на Комитета по Пакта за икономически, социални и и 
културни права се подчертава, че просто адресиране на формална дискриминация няма 
да гарантира реална равнопоставеност. 

Премахването на дискриминацията на практика изисква да се обръща 
достатъчно внимание на групи от физически лица, които са засегнати исторически или 
се засягат. Следователно държавите страни трябва незабавно да приемат необходимите 
мерки, за да предотвратят, намалят и премахнат условията и нагласи, които причиняват 
или увековечават материалната или де факто дискриминация. За да се премахне 
съществена дискриминация, държавите-участнички могат да бъдат, и в някои случаи са 
задължени да приемат специални мерки, за да отслабят или потиснат условия, които 
удължават дискриминация. Такива мерки са легитимни до степен, че те представляват 
разумни, обективни и пропорционални средства за преодоляване на де факто 
дискриминация. 

Уязвими са тези групи, които са изправени пред по-висок риск от бедност и 
социално изключване от обичайния за населението. Уязвимите групи, се формират от 
тези лица, които не успяват да получат достъп или да се възползват от възможностите, 
които предлагат обществото и икономиката. Те са застрашени да попаднат в риск от 
маргинализиране и социално изключване [29]. Етнически групи, мигранти, хора с 
увреждания, бездомните, които се борят със зависимости, изолирани възрастни хора и 
всички деца – лицата принадлежащи към тези групи често се сблъскват с трудности, 
които могат да доведат до задълбочаване на социалното изключване, като труден 
достъп до образование и здравеопазване, безработица и т.н. Оценката на уязвимостта в 
повечето случаи става по юридически критерии и сама по себе си тя следва да е 
преминала стандарта за пропорционалност, доколкото въздействието за уязвими групи 
не следва да засяга несъразмерно правата на мнозинството, до такава степен, че да 
„възпитава“ у засегнатите чувство за перманентна грижа от страна на държавата и 
обществото. Световната здравна организация напр. Уязвимостта е степента, в която 
населението, лице или организация не е в  състояние да предвиди, да се справи, да 
устои и да се възстанови от последиците от бедствията (СЗО, 2002). Бедността - и 
нейните последици, като недохранване, бездомността, лоши жилищни условия и 
нищета - има основен принос за уязвимост. Деца, бременни жени, възрастни хора, 
страдащи от недохранване хора, както и хора, които са болни са особено уязвими при 
настъпване на бедствие. Въздействия върху такива лица Конституцията предвижда 
гласно и негласно. От чл. 4, ал.2, пр. ІІ може да бъде изведено принципното основание 
за такова въздействие. На редица места се предвижда закрилата на семейството, децата, 
майчинството (чл.14), закрилата на труда (чл.16), закрила на възрастните хора и лицата 
с увреждания (чл. 51 ал.3) и т.н. КРБ налага на законодателя и въобще на държавните 
органи да въздейства по специален начин върху лица и положения, с цел осигуряването 
на такива условия за развитие, които да направят възможно постигането на ценностите 
закрепени в самата Конституция. Позитивните мерки са едно от средствата за 
въздействие върху тези положения с всичките си силни и слаби страни. В повечето от 
описаните казуси, с които се сблъсква практиката основният въпрос е съществуват ли 
специални мерки, въведени по законодателен път, които да са насочени към 
изравняване на възможностите на определена група и които реално да водят до 
изравняване, ако съществуват ефективни ли са, ако не съществуват как би следвало да 
се интерпретира тази законодателна празнина. 
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Оценката на уязвимостта в повечето случаи става по юридически критерии и 
сама по себе си тя следва да е преминала стандарта за пропорционалност, доколкото 
въздействието за уязвими групи не следва да засяга несъразмерно правата на 
мнозинството, до такава степен, че да „възпитава“ у засегнатите чувство за 
перманентна грижа от страна на държавата и обществото.  

Защитата на уязвимите групи не е локализирана, а е интегрална част от 
социалната закрила на всички граждани. Тя се отнася до много области, като на първо 
място е ограничаването на нарастващото неравенство в доходите, осигуряването на 
достъп до здравеопазването и до качествени услуги, гражданската сигурност, 
предпазване от финансов и данъчен натиск, от посегателства и др. Защитата на 
уязвимите групи в тези области се конкретизират в подходящи политики и мерки. 
Очевидно е, че социалната защита на специфичните групи, както и смекчаването на 
тежките последици от кризата за цялото население се вменяват в дълг на държавата.  

Ако се направи неизчерпателен списък на уязвимите групи в него попадат: 
1/хора, живеещи в бедност; 2/ безработни; 3/ хора с увреждания и нетрудоспособни; 4/ 
хронично болни; 5/ бременни жени; 6/самотни родители; 7/ представители на различни 
етнически групи; 8/многодетни семейства с три и повече деца; 9/ деца, лишени от 
родителска грижа, включително деца, настанени в институции и деца жертви на 
насилие; 10/бежанци, включително непридружени малолетни и непълнолетни; 11/ 
жертви на насилие; 12/ хора с ограничен достъп до публични услуги; 13/ изолирани 
групи. 13/ възрастни хора ( към тях попадат и тези, които нямат близки).  

От социално-икономическа гледна точка уязвимостта се обвързва с липсата на 
достатъчно възможности за задоволяване на основни жизнени потребности, за 
намиране на достойна работа, за достъп до производствени ресурси, както и с липсата 
на социална защита.  

Величината, приета за линия на бедност с Постановление на МС № 170 от 
17.08.2018 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2019 година 
[30] е в размер на линията на бедност за страната 348 лв. 

Насърчаването на социалното включване на уязвимите групи, е приоритет за 
европейските политики в рамките на ООН, Съвета на Европа и Европейския Съюз. 

 Инвестициите на социалните структурни фондове на Европейския съюз и 
Съвета на Европа са насочени към социално включване на неравностойните групи от 
населението с цел изграждане на интегрирано общество. 

През 2016 година Комисията за защита от дискриминация възложи извършване 
на  Национално представително социологическо изследване на териториален признак с 
цел идентифициране и изработване на профили на групите и общностите, най-силно 
засегнати от риск от дискриминация“ в изпълнение на дейност 1 по проект 
„Предотвратяване на дискриминацията и създаване на равни възможности“.  

След проведеното  социологическо проучване се очертаха следните уязвими 
групи: 1/ Здравно неосигурените лица; 2/ Майки с малки деца; 3/ Майки, които се 
завръщат от майчинство  с неиндексирани възнаграждения. 4/ Хората с увреждания са 
сред най-силно подложени или застрашените от дискриминация, по отношение на 
достъпност (физическа) до здравните услуги или помощ, финансови натоварвания 
(няма специализирани линейки за лица с физически увреждания, ограничен или липса 
на безплатен достъп на придружител) и др.; 5/ Жертвите на насилие. 

Причина за дискриминация според възприемащите се като подложени на 
дискриминация се посочва: 35,4 на сто от анкетираните смятат, че причината за това е 
принадлежността им към етническа група, различна от българската; 17,3 на сто от 
анкетираните считат, че това е поради възраст; 8,4 на сто от анкетираните си обясняват 
нагласата с физическо или умствено увреждане; 6,8 на сто от анкетираните  си 
обясняват нагласата с политически убеждения и др. 

По отношение на дискриминация в контекста на условията на труд в най-висок 
риск са : 
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 принадлежащите към етническа група, различна от българската;  

 работещите без договор с работодател;  

 извършващите неплатен труд;  

 недостатъчно квалифицираните лица;  

 работещите в ниско заплатени сектори на заетостта (напр. 
селскостопанския);  

 хората с увреждания; хората на възраст 55+. 

На въпроса, защо е трудно да си намерят работа, респондентите най-често 
изтъкват следните причини:  

 „заплащането, което ми предлагат, не ми допада” (38,1 на сто); 

 „условията на работа не ми допадат“ (32,5 на сто);  

 „не мога да намеря работа, каквато търся“ (30,7 на сто); 

 възрастта като препятствие пред откриването на подходящо работно 
място (17,1 на сто); 

 етническият произход ( 11,7 на сто ). 

От всичко изложено е видно, че е необходимо и предприемането на позитивни 
мерки на национално ниво. Това са необходими мерки, чрез които държавата, а в 
определени случаи всеки, следва да въздейства активно върху несправедливи 
неравенства, включително и посредством изравняване възможностите на определени 
уязвими групи. Те са изключения от забраната за дискриминация в чист вид, защото 
често изискват неравно третиране и дори привилегии, които търпят обществената си 
оправданост в различни аспекти. Често непредприемането на такива мерки от държавни 
органи е издигнато като самостоятелно нарушение на антидискриминационното 
законодателство. Тук ще се приеме, че уязвимите групи попадат в обсега на „де факто 
неравенства“, които изискват определени подходи на въздействие, чиято оправданост 
може да бъде търсена в редица аспекти – рационално благополучие на обществото, 
достъп до права на засегнатите, солидарност, толерантност, търпимост и т.н. 

Законът за защита от дискриминация в чл.7 предвижда и редица изключения от 
забраната за дискриминация, при които се допуска оправдано различно третиране, като 
целта е изравняване на възможностите и преодоляване на социалните неравенства, 
отнасящи се до: гражданство; изискване за възраст; професионални изисквания; статут 
на бременните жени; лица с увреждане; принадлежност към малцинства; хипотези в 
специални закони, включително относно пенсионното осигуряване и др. Тези 
изключения са изчерпателно изброени и други освен тях не са допустими. Те подлежат 
на тясно тълкуване и прилагане. 

Мярката е насочена именно към уязвимите социални групи и преодоляване на 
съществуващото неравенство.напр.чл10 и чл.11 от ЗЗДискр./.  

В основата на позитивната или обратната дискриминация (positive discrimination, 
reverse discrimination), насърчителните мерки, утвърдителното действие, действията на 
подпомагане (affirmative action, reservation), позитивните мерки (positive measures, 
positive actions), полезните въздействия (beneficial effects) и т.н. стои либералната 
концепция за равенство в резултата.  
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Подобни мерки се съдържат и в редица международни актове, така например в  
Конвенцията за правата на хората с увреждане, Международна конвенция за 
премахване на всички форми на расова дискриминация, Конвенцията за ликвидиране на 
всички форми на дискриминация по отношение на жените, Конвенцията на ООН за 
борба срещу дискриминацията в областта на образованието, Конвенция за премахване 
на всички форми на дискриминация по отношение на жените. Практиката на Комитета 
по икономически, социални и културни права и Комитета по правата на човека изрично 
извеждат допустимостта и необходимостта на такива мерки на база рационалното 
схващане на забраната за дискриминация, предвид упражняването на редица права в 
Пактовете. 

На ниво ЕС с Договора от Амстердам от 1999 г. е създадена изрична възможност 
за прилагане на действия на подпомагане в сферите на компетентност на Общността. 
Съгласно чл.10 от ДФЕС при определянето и осъществяването на своите политики и 
дейности Съюзът се стреми да се бори срещу всяка форма на дискриминация, основана 
на пол, раса или етническа принадлежност, религия или убеждения, увреждане, възраст 
или сексуална ориентация. 

Антидискриминационните директиви на редица места също допускат и изискват 
прилагането на позитивно действие насочено към преодоляване на де факто 
неравенства.  

В нашето право повечето позитивни мерки обаче са уредени в специални закони 
и подзаконови нормативни актове. Такива разпоредби се срещат в Закона за 
интеграцията на хора с увреждане (изм. ДВ., бр.13 от 16 февруари 2016г.), Закона за 
насърчаване на заетостта (изм. и доп. ДВ., бр.101 от 22 декември 2015), Закона за 
закрила на детето (изм. и доп. ДВ., бр.8 от 29 януари 2016г.), Закона за социалното 
подпомагане (изм. и доп. ДВ., бр.8 от 29 януари 2016г.), Закона за семейните помощи 
на деца (изм. ДВ., бр.96 от 9 декември 2015г.), Закона за висшето образование (изм. и 
доп. ДВ., бр.17 от 1 март 2016г), Закона за предучилищното и училищното образование 
(в сила от 01.08.2016 г.), Закона за кредитиране на студенти и докторанти (изм. ДВ., 
бр.107 от 24 декември 2014г.) и др. [31]. 

 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение би могло да се обобщи, че освен намерението да се изправят 
несправедливи фактически неравенства, необходимо е да съществува обществена полза 
от реализирането на мерките. Нещо повече, необходимо е да няма друга по-щадяща 
алтернатива [32-35].  

Теоретичните подходи за принципно дефиниране и класифициране на 
позитивните въздействия отвъд конкретната им нормативна регламентация не дават 
какъвто и да е ползотворен резултат. Не влизат в противоречие с формалното 
равенство, макар да са изрични негови изключения. Въвеждат справедливост на 
позитивно ниво, което може да бъде оправдано само при определени условия. 

Позитивната дискриминация изисква както действията да са в една посока, така 
и те да са с определена цел. Доколкото такива мерки са пропорционални, те могат да 
оправдаят позитивната дискриминация. 
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През 2018 г. Българската общественост отбеляза един забележителен юбилей, 
който е свързан със 140 години от началото на военно-образователната система в 
България. Година по-късно тя е в готовност да претърпи дълго желаната промяна, 
свързана с възстановяване на Военно въздушното училище в гр. Долна Митрополия. 
Тези значими за армията и обществото събития дават основание да се проследят най-
съществените страни от широкомащабната и богата по своето съдържание дейност. 

Историческата ретроспекция, която ще бъде осъществена в настоящото 
изследване не е случайна. Основната цел е насочена към това да се анализира 
натрупания опит и изминатият път във времето за да се извлекат необходимите поуки 
за настоящето и бъдещето. 

Обръщайки поглед назад, не може да не направи впечатление, че поставеното 
преди 141 години начало съвпада с първите стъпки по възстановяване на българската 
държавност. Тази особеност произтича от ясно осъзнатата необходимост от предците 
ни, че младото Българско княжество трябва да бъде способно да посрещне и 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 
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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. Разбиранията за неговата водеща роля се базират на една 
дългосрочна и последователна политика. В отдаденият още през 1924г. на 23 септември 
Указ, Училището е обявено за висше учебно заведение. Статута му в тази перспектива 
се допълва и от Наредбата –Закон, утвърден с Царски Указ  №164/12.06.1937 година. 

Летище божурище-люлката на Българската бойна авиация 
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 36 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. Първото военно авиационно учебно заведение се явява 
създадената на 28.IX.1914 г. ,,Авиационна школа” в покрайнините на гр. София. 
Следващата решителна крачка в тази насока е направена с откриването на 26 ноември 
1915 г. на Аеропланно училище в района на летище Божурище. Новоуткритата учебна 
институция дава необходимата теоретическа и практическа подготовка на пилоти и 
наблюдатели за попълване на развърнатите авиационни формирования - първоначално 
аеропланните отделения, а в годините на Първата световна война и Въздухоплавателна 
дружина [4]. 

След края на войната по силата на Ньойския договор летателната подготовка е 
прекратена на 1.XI.1918 г. [4].  

В продължение на цели 5 години летище Божурище замира в тишина. Но 
първопроходците на авиационната идея не стоят безучастни, а търсят пътища за 
намиране на изход от тежката ситуация. Така се стига до 15.XII.1923 г. когато 
аеропланното училище на летище Божурище отново възстановява дейността си. 
Клаузите на Ньойския договор се заобикалят и под формата на авиация за гражданско 
въздухоплаване в училището се подготвят летци, които могат да летят и изпълняват 
бойни задачи [4].  

Възстановената дейност на летище Божурище, което е в непосредствена близост 
до столицата е свързана с провеждането на интензивни полети. Те привличат 
вниманието на дипломатическите представители на страните победителки от Първата 
световна война. Това принуждава правителството да вземе превантивни мерки с цел да 
се избегне дипломатически конфликт и усложняване на ситуацията. 

 Системата за подготовка и обучение на Въздушните войски 
През 1926 г. е взето решението да се премести въздухоплавателното училище в 

Казанлък. Настаняването му се осъществява в източната казармена постройка на 23-ти 
пехотен Шипченски полк. На малко по-късен етап се организира разширение на 
летателното поле. За тази цел са отчуждени ниви и ливади, в резултат на което се 
очертава един обширен аеродрум, подходящ за приемане на всички видове самолети 
[4]. 

В периода 1926-1934 г. училището обучава следните категории състав: летци 
офицери, ШЗО летци, строеви, метеоролози, както и курс за аеромонтъори [4]. 

Постепенно започва приема на младежи за летци офицери към Военното на 
негово Величество училище, които се обособяват в самостоятелен взвод. При 
завършване на обучението във военното училище им се присвоява офицерско звание. С 
50-ти випуск на ВНВУ - София са приети за първи път юнкери, които се подготвят за 
летци. Първият випуск постъпва на 6-ти септември 1928 г. До тогава юнкерите се 
обучават за нуждите на 4 рода войски: пехота, артилерия, кавалерия и инженерни 
войски. С този випуск юнкери-летци се поставя началото на петия род войска – авиация 
[4]. 
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Предвидени са два курса за обучение. Първият (кадетският) е подготвителен и се 
състои от три гимназиални класа. Вторият е специален и включва преминаването през 
три специални класа. Разпределението на възпитаниците по родове войски се 
осъществява в съответствие с предвидения за целта регламент. Интерес представлява 
подбора за попълване на летателен команден състав за нуждите на Въздушните войски. 
За юнкери-летци се определят желаещите от целия випуск, отговарящи на здравните 
условия за въздухоплавателна годност. Класирането се осъществява по реда на успеха, 
формиран на базата на трите оценки, получени при медицинския преглед и от 
положените психофизиологичен и спортен изпит. Разпределена във времето, 
подготовката на юнкерите-летци има строго ориентирана насоченост. За юнкерите от 1-
вия специален клас основната цел е да се придобият общи познания за подготовката и 
воденето на съвременната война, както и по усвояването на редица подробности, 
свързани с бойното използване на Въздушните войски. Паралелно с това, на преден 
план се извежда и придобиването на необходимите теоретически познания, които да им 
позволят полагането на 1-вия наблюдателски изпит. Като цяло, основната стратегия на 
обучението във 2-рия специален клас е обвързана с усъвършенстване и надграждане на 
изученото и усвоеното в предишното обучение и финализиране на подготовката им 
като наблюдатели с явяване на 2-рия наблюдателски изпит[5].  

Специалната теоретическа и практическа подготовка продължава през цялата 
година, като в края е предвидена и поредната солидна проверка на усвоеното със 
сдаването на 1-вия пилотски изпит. На трето, но не на последно по значение място, 
подготовката в този курс има за краен резултат придобиването на трайни теоретически 
и практически знания и умения. Те следва да осигурят на юнкера-летец възможност за 
разумна и своевременна инициатива като командир във всяка една област на военното 
ежедневие. 
 Обучението в 3-тия специален клас има почти изцяло практическа насоченост. В 
продължение на цялата година, насоката на подготовката е обвързана с 
усъвършенстване наученото през първите два класа и към развитие и проявление на 
командно-организаторските качества. [5]. 

Паралелно с това, се осъществява и специалната подготовка като пилоти. Тя се 
води в Юнкерския учебен орляк, разположен на летище София. 

Тази учебна част е формирана през 1939 година. В отдадената на 4.VII.1939 г. 
заповед №1 на командира на орляка подполковник Михаил Димитров се обявява, че в 
изпълнение на поверителна министерска заповед №15/01.II.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 [2]. 

Орлякът е със статут на отделна част и е подчинен на Командира на Въздушните 
войски. Неговото основно назначение е да служи за обучение на юнкерите-летци по 
специална подготовка. Занятията се водят по програмата на Военното училище, която 
се утвърждава и одобрява от Щаба на войската. Разработен е правилник, 
регламентиращ организацията, вътрешния ред и специалната подготовка в орляка. Тя 
завършва в края на годината с явяването на 2-ри пилотски изпит. Успешно издържалите 
го юнкери, преминават по нататъшната си летателна подготовка, този път на основните 
типове бойни самолети, намиращи се на въоръжение в ятата и орляците. Едновременно 
с формирането на чисто летателни знания, навици и умения, вниманието се 
съсредоточава и на командирското им изграждане. То следва да осигури базисно начало 
за умелото и устойчиво командване и управление във въздуха на авиационни 
формирования на нивото крило и отчасти ято. 
 Целенасочената система от изпити, действа непрекъснато през цялото 
времетраене на обучението в Училището. Положените наблюдателски и пилотски 
изпити са само част от действащия контрол за усвояване на материала. Проверката на 
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придобитите знания се диференцира за всеки клас поотделно, по различните 
дисциплини в края на учебната година. Крайният завършващ етап се явяват изпитите за 
производство в първи офицерски чин, които се провеждат с портупей-юнкерите от 3-ти 
специален клас. Материалът обхваща изучаваното по време на тригодишното обучение 
и се осъществява от специални тричленни комисии [5]. 

Разрастващите се по своя състав Въздушни войски изискват значително 
разширение на кадровата база. Осигуряването ѝ само чрез завършващите ВНВУ е не 
достатъчно. Затова се търсят допълнителни възможности и алтернативни варианти чрез 
развръщане на широка гама от специализирани школи за обучение на различни 
категории състав. През 1942 г. авиационното училище в Казанлък приема новото 
наименование Въздушни на Негово Величество войски - Въздушни школи. Съобразно 
професионалната подготовка на учениците летци школите са разпределени както 
следва: 

• Школа за първоначално летателно обучение с базово летище - Казанлък; 
• Изтребителна школа (Изтребителна школа за висш пилотаж - 

първоначално на летище Марино поле - Карловско, а от 26 март 1942 г. на летище 
Долна Митрополия); 

• Школа за сляпо летене с базово летище - Телиш. 
Освен в горепосочените формирования (школи), обучението на кадри през този 

период се разпределя както следва:  
 - За задоволяване нуждите на войските с подофицери и оръжейни помощници 
при Държавната военна фабрика гр. Казанлък се формира школа за подготовка на 
кандидат подофицери оръжейници; 

- Във Въздушното училище в Казанлък се обучават: летци офицери, ШЗО летци, 
авиотехници, метеоролози, летци наблюдатели, аерофотографи, подофицери летци и 
парашутисти; 

- Във въздушното техническо училище в Карлово се обучават подофицери 
авиомеханици [4]. 

Забележителна по своя характер и ефективност е системата за подготовка на 
технически кадри, която се отличава със своята гъвкавост и дълбок замисъл. Тя се 
базира на един последователен и прецизен подбор сред кандидатите, притежаващи 
необхдимия образователен ценз. Поставени в подходяща среда за доказване на 
професионализма си, на малко по-късен етап, те получават поредната възможност 
отново да усъвършенстват знанията и подготовката си и да израснат в служебната 
йерархия.При такова съчетаване на професионализма с допълнително стимулиране и 
развитие на придобитите знания, навици и умения се получава една отлично подготвена 
в теоретически и практически аспект кадрова база. Чрез нея се създават необходимите 
условия за качествено и безаварийно обслужване на техниката и за успешно 
изпълнение на поставените отговорни задачи пред войските.   

Посоченото по-горе доказва, че 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.  

Нещо повече! Те дават 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. 
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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. 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 [3]. 
 На реорганизация е подложена и останалата част от системата за военното 
обучение.  
 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 [3]. 
 Решителна за подготовката на летателни кадри за военната авиация е 1948 г. 
когато през месец юни НВВУ „Георги Бенковски“ се премества на летище Долна 
Митрополия. 

През следващите години то се утвърждава и създава материалната база за 
развръщане на единен център за подготовка на всички кадри за ВВС.  
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С Указ №350/18.VII.1959 г. на Председателя на Президиума на народното 
събрание НВВУ „Васил Коларов” - гр. Горна Оряховица и НВВУ „Георги Бенковски” - 
гр. Долна Митрополия се реорганизират във ВНВВУ „Георги Бенковски” като единен 
център за подготовка на авиационна кадри. Първият Випуск висшисти се приемат през 
месец септември 1959 год. и завършва през 1964 год. [4].  

Военнообразователната система след закриването на ВНВВУ „Георги 
Бенковски“ 

ВВВУ „Георги Бенковски” и ВВУБ „Георги Бенковски“ 
Настъпилите промени след 10.XI.1989 г. оказват съществено влияние върху 

съществуващата към момента военно-образователна система.  
Първата крачка е осъществена с указ №248/15.VIII.1991г. на Президента на 

Република България. С този акт ВНВВУ се преименува на ВВВУ ,,Георги Бенковски”. 
Малко по-късно със заповед №127/19.VIII.1991 г. на основание споменатия по-горе 
указ е отменено старото и е обявено новото наименование на училището [6].  

Преломен момент в развитието на военно-образователната система е 2001 год. 
Със Заповед на Министъра на отбраната от 08.V.2001 год. се извършват 
организационно-щатни промени и ВВВУ „Георги Бенковски” минава по нов щат за 
мирно-военно време и военно-пощенски номер №52610 с дислокация в Долна 
Митрополия, подчинено на Заместник-началника на ГЩ по ресурсите [6]. 

Същата година се разкрива нова структура за подготовка на авиационни 
специалисти - Военновъздушна учебна база „Георги Бенковски“ с военно - пощенски 
номер №52090 и дислокация гарнизон Долна Митрополия, подчинена на Главния щаб 
на ВВС. 

Учебната база се създава като организационно звено за военна подготовка и 
квалификация на кадри за нуждите на ВВС. 

За периода от време 2001-2007 г., е осигурено обучението на следните категории 
състав:  

1.) Кадрови сержанти: - организират се курсове по общовойскова, 
военнотехническа и чуждоезикова подготовка, както и в квалификационни курсове;  

2.) Кадрови войници: - организират се курсове по общовойскова и специална 
военна подготовка;  

3.) Наборни войници [6]. 
Малко по-късно военно-образователната система, ориентирана до този момент 

към единен център за подготовка на авиационни кадри придобива коренно различна 
насока. ВВВУ „Георги Бенковски” се закрива като самостоятелно военно-учебно 
заведение. На основание решение на XXXIX-тото Народно събрание от 14.VI.2002 г. 
ВВОУ„В. Левски”, ВВУАПВО „П. Волов” и ВВВУ„Г. Бенковски” се преобразуват в 
НВУ „В. Левски”. Трансформацията се осъществява на основание чл. 32, т. 8 от Закона 
за висшето образование и в изпълнение на точка 7.1 от заповед на Министъра на 
отбраната №ОХ-502/10.VII.2002 г. [6]. 

Факултет „Авиационен“и ВВУБ „Георги Бенковски“ 
На малко по-късен етап ВВВУ „Георги Бенковски” се закрива окончателно и 

реорганизира в нова структура за подготовка на авиационни специалисти - Факултет 
„Авиационен” на НВУ „Васил Левски”. Факултетът се явява достоен продължител на 
създадените от десетилетия традиции по осигуряване на авиационно военно 
образование на курсантите и студентите по различни военни и граждански 
специалности, който в тясно взаимодействие и сътрудничество с ВВУБ „Георги 
Бенковски” подготвя необходимите специалисти за военната и гражданска авиация. 

Независимо от факта, че и двете структури осъществяват активна дейност, 
започва да се очертава нуждата от обособяване на единен център за подготовка на 
кадри за българските ВВС. От края на 2003 и началото на 2004 г. стартират опитите за 
възстановяване на Военно-въздушното училище, с изготвеният проект на Визия военно 
образование и обучение. В периода от време, който обхваща годините 2007, 2009, 2011, 
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2014, 2017 и 2019 г. продължават с различна интензивност опитите за подновяване на 
проекта за възстановяване на военно-въздушно училище.  

Преломна дата в дейностите в тази насока се оказва 2.IV.2019 г. В този ден 
войсковият район и факултет „Авиационен” са обект на внимание от страна на 
изпълнителната и законодателната власт на Република България. На посещение 
пристигат: Министър-председателят на Република България - господин Бойко Борисов, 
Министърът на отбраната на Република България господин Красимир Каракачанов, 
заместник министърът на отбраната господин Атанас Запрянов, Началникът на 
отбраната генерал Андрей Боцев и председателят на парламентарната комисия по 
отбрана Константин Попов. След тържественото посрещане и отдаване на полагащите 
се военни почести от страна на сформираният почетен караул, се провежда среща на 
високите гости с командно-преподавателския и курсантския състав на факултета. На 
нея присъстват и командирът на Военно-въздушните сили генерал-майор Цанко 
Стойков, Началникът на НВУ „Васил Левски” - бригаден генерал Пламен Богданов и 
командването на ВВУБ „Георги Бенковски”. В хода на този работен форум министър-
председателят на Република България съобщава новината, че предстои до 6.V.2019 г. да 
приключат формалните процедури по създаване на Военно въздушно училище. Тази 
вест е посрещната с бурни овации от страна на присъстващите представители на 
академичната общност. В рамките на по-малко от половин час носталгията по славното 
минало, очакванията за настоящето и надеждата за бъдещето се сливат и се въплъщават 
в жива реалност. Още на следващият ден - 03.IV.2019 г. започват организационните 
мероприятия, свързани с процедурите по възстановяване на Военно въздушното 
училище в предвидения срок. Към настоящият момент продължават дейностите в тази 
насока с интегрираните усилия на ръководството на факултет „Авиационен“, на 
Министерство на Отбраната, Командванията на ВВС и на НВУ „Васил Левски“, с 
активното съдействие на Командването на ВВУБ „Георги Бенковски“ и на 
представители от МОН и НАОА. 

На базата на казаното до тук се създава убеждението, че целта поставена в 
началото на изследването е постигната. Обърнатият поглед към неизчерпаемия опит на 
предците е правилен. Потвърждение на това се явява следният факт. 

 През 40-те години на миналия век решаваща за бъдещето на Въздушните войски 
е интензивната летателна дейност. Съсредоточена в специализирани и тясно 
профилирани учебни формирования от типа на развърнатата на летище Долна 
Митрополия Изтребителна школа за висш пилотаж, тя осигурява в решителния момент 
така необходимите летци за войските. Седем десетилетия по-късно, отново намира 
приложение в най-критичните за родната авиация моменти, свързани с отлива на 
подготвен летателен състав. През 2014 г. интензивната летателна дейност е внедрена и 
развита успешно за пореден път и се превръща в неоспоримо доказателство за това как 
две различни поколения могат да намерят сходно решение по един и същ проблем. То 
намира своето начало на 11.XI.2014 г. От този ден стартира формираният по идея на 
тогавъшния командир на ВВС - генерал-майор Румен Радев, курс за интензивна 
летателна подготовка в УАГр. „Георги Бенковски”. Този далновиден командирски, а 
също и управленски акт, не само създава необходимите условия за подготовка на 
квалифициран летателен състав. Той продължава положителните традиции в 
обучението, заложени в същия летателен район от Изтребителната школа за висш 
пилотаж. Той е израз и на градивния стремеж, при който миналото и настоящето 
намират пресечна точка в името на бъдещето. 

Осъщественото изследване дава възможност да се формират няколко основни 
извода, които могат да бъдат сведени до две основни групи: 

В първата, влизат тези по отношение на военно-образователната система на 
Въздушните войски: 

1. Държавното и военното ръководство на страната и Командването на войските 
предприемат поредица от рационални практически мерки за развръщане на система от 
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военно-учебни заведения и учебни формирования. С нейната помощ е постигната и 
осигурена една всеобхватна и стройна организация за подготовка във Въздушните 
войски; 

2. Функционирането на авиационната военно-образователна система съвпада във 
времето с 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. Тя дава своя неоценим принос за попълване на войските както с 
подготвени летци-пилоти и наблюдатели, така и с техници от различни специалности. 

Към втората принадлежат тези, които се отнасят до Военно-въздушните 
сили: 

1. Осъщественият преход през хълмовете на времето в първата част на 
настоящото изложение не е случайно хрумване и доказва своята полезност. Той 
потвърждава категорично от една страна, че стореното от предходните поколения 
заслужава и задължава да има приемственост; 

2. От друга той обявява своеобразна тревога за това, че е настъпил решителният 
момент да се постави край на бягството от отговорност по отношение технологичното, 
ресурсното и всестранното осигуряване на войските и постигането от тях на 
предвидените способности. 

3. Наложително е, и то днес и сега, да се предприемат по примера на предците 
необходимите стъпки към градеж и развитие на Военно-въздушните сили във всичките 
аспекти, необходими за техното утвърждаване като вид въоръжени сили, способни да 
отговорят на предизвикателствата на динамично променящата се среда за сигурност; 

4. Претенциите, че България е пълноправен член на ЕС и НАТО, трябва да бъдат 
подкрепени с конкретни действия и съпътствани от ярко изразения стремеж както за 
равнопоставеност, така и за изграждане на достатъчни способности, необходими за 
защита на общите ценности и интереси; 

5. Отправяйки взор към миналото, може и следва да се обърне поглед и към 
настоящето, за да се намери нужния път към бъдещето. 
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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 triangle wing. The given results are compared with data from 
other available sources. This is done by comparing 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 с триъгълен план. Получените резултати са 
сравнени с резултатите на други автори. Сравнението е направено по аеродинамични 
характеристики на различни по форма в план плоски крила. 
 
Keywords: circulation, triangle wing, flat wing, calculation procedure 
Ключови думи: циркулация; плоско крило; изчислителна процедура; триъгълно крило 
 

ИЗПОЛЗВAНИ 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 
метода описан в [7], чрез определяне циркулацията на скоростта около изследвания 
обект. Данните от експериментите [5] са необходими за да се отчете влиянието на 
факторите върху проектирането [9,8,10] на агрегатите [2], двигателните уредби [3] и 
бойните системи [1] на въздухоплавателното средство. Важно място трябва да се отделя 
и на експлоатацията [9,8,10] на агрегатите, двигателните уредби [3] и бойните системи 
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[1] на въздухоплавателното средство. Не на последно място е от значение и правилните 
модели на движение на летящите платформи [4,1] 

Величината Гпл отчита неравномерността на разпределеното въздушно 
натоварване по размаха на плоското крило. Изразява се като функция на координата z и 
безразмерните характеристики на крилото (λ, η и χ) в план. [7] Величината Гпл е 
свързана с разпределението на циркулацията на скоростта на въздуха около плоското  
крилото. 

В представения доклад са показани резултатите от създадената изчислителна 
процедура за определянето на функцията Γпл =Γпл (z,λ,η,χ ) . Процедурата използва 
описаният в [7] 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. 

 
2. ОБЩО ОПИСАНИЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ МЕТОД 
 
Определянето на функцията Γпл (z,λ,η,χ )  е извършено по метода [7] на П-

образните присъединени наклонени 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 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.  
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П-образен наклонен 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 
зависимостите между координатите на точките А, В, М и индуцираните скорости в 
контролната точка М. 

Компонентите на индуцираната скорост в контролната точка се определят по [6]. 
Обобщение на метода е изразите (2) да се запишат за всички контролни точки (j) фиг. 1. 
Формира се матрица с компоненти wy,i,j, представляващи индуцираните в контролната 
точка (j) безразмерни скорости предизвикани от П-образния вихър намиращ се в точка 
(i). 

На основата на условията за непротичане (нормалната съставна на скоростта е 
нула) се записват системи алгебрични уравнения: [6]. Въз основа на решението на 
системата (1) се формира и функцията Γпл (z,λ,η,χ )  

 

(1) 
∑
i= 1

m

(w y ,i , j+Δw y ,i , j)Γ α i= − 2 π
 

 
Системата (1) съответства на движение на крилото под ъгъл на атака без 

въртене. 
 

(2) 
∑
i= 1

m

(w y ,i , j+Δw y ,i , j)Γ ωz i= − 2π
x0 j

b  
 
Системата (2) съответства на въртене на крилото около оста Oz. 
 

(3) 
∑
i= 1

m

(w y ,i , j+Δw y ,i , j)Γ ωx i= − 2 π
z0 j

b  
 
Системата (3) съответства на въртене на крилото около оста Ox. 
Решенията на системите (1) - Γα,i , (2) - Γωz,i  и (3) - Γωx,i  са компонентите на 

безразмерната величина: 
 
(4) Γ i =Γα,i . α+Γ ωx,i . ωx+Γ ωz,i . ωz   
По зависимостите (5) се определят пет аеродинамични характеристики: 
 

(5)  
 
По (6) се определя и координатата на фокуса  

(6)  
3. РЕЗУЛТАТИ 
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Приложеният метод е описан в [7], показани са 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 [7] са следните 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 [7] номерация е запазена, като в настоящата работа са разгледани 
триъгълните крила. Съответните номера в таблиците и диаграмите са пропуснати. 

В таблица №1, частично поради ограничения обем, са показани резултатите от 
настоящата работа. 

Таблица №1. Сравнение на резултатите. 

 

N Л а н д а Х и C y A Mz A X _F C y W z m z W Z m x 1 W x 1 Х и 1 C y A Mz A X _F C y W z m z W Z m x 1 W x 1
4 0 ,2 5 0 0 ,3 9 3 1 0 ,1 8 0 3 0 ,0 6 3 -0 ,0 5 7 6 -0 ,0 5 4 2 -0 ,0 2 7 9 -8 6 ,4 2 0 ,2 4 7 7 7 0 ,0 9 8 1 3 0 ,1 5 5 9 4 -0 ,0 1 6 4 8 -0 ,0 2 6 8 6 -0 ,0 1 7 0 2
8 0 ,2 5 3 0 0 ,4 0 0 9 0 ,1 7 8 2 0 ,0 6 4 5 -0 ,0 5 6 3 -0 ,0 5 1 8 -0 ,0 2 7 4 -8 6 ,2 9 0 ,2 5 8 5 0 ,1 0 ,1 5 1 8 8 -0 ,0 1 4 8 7 -0 ,0 2 6 6 3 -0 , 0 1 8 0 5

1 2 0 ,2 5 4 5 0 ,4 0 4 6 0 ,1 7 5 3 0 ,0 6 7 3 -0 ,0 5 1 -0 ,0 4 9 1 -0 ,0 2 7 5 -8 6 ,1 9 0 ,2 6 2 1 0 ,0 9 8 9 1 0 ,1 5 2 6 -0 ,0 1 1 2 6 -0 ,0 2 5 4 3 -0 , 0 1 8 1 7
1 6 0 ,2 5 6 0 0 ,4 0 7 5 0 ,1 6 7 7 0 ,0 7 9 4 -0 ,0 4 0 2 -0 ,0 4 3 9 -0 ,0 2 7 9 -8 5 ,9 9 0 ,2 6 8 5 0 ,0 9 6 8 7 0 ,1 5 4 7 -0 ,0 0 3 8 1 4 -0 ,0 2 3 2 -0 , 0 1 8 3 3
2 0 0 ,2 5 7 2 ,5 0 ,4 0 8 8 0 ,1 4 6 3 0 ,1 1 4 -0 ,0 1 6 -0 ,0 3 2 7 -0 ,0 2 7 6 -8 5 ,5 4 0 ,2 8 5 1 0 ,0 9 7 9 2 0 ,1 3 5 8 0 , 0 0 9 9 3 2 -0 ,0 2 1 7 1 -0 , 0 1 9 6 9
2 4 0 ,2 5 8 5 0 ,4 0 8 6 0 ,0 0 7 0 ,3 6 7 0 ,1 2 3 3 -0 ,0 2 4 3 -0 ,0 2 7 5 -7 7 ,6 6 0 ,3 1 8 4 0 ,0 2 4 4 8 0 ,2 7 7 5 0 ,1 0 0 5 -0 ,0 2 0 1 1 -0 , 0 2 0 8 5

1 4 9 0 ,2 5 8 6 ,4 4 0 ,3 7 5 9 -0 ,0 5 5 6 0 ,4 7 2 9 0 ,1 9 2 3 -0 ,0 5 1 9 -0 ,0 2 5 2 4 ,2 1 0 ,2 4 9 3 -0 ,0 1 5 5 4 0 ,3 4 1 2 0 ,1 0 0 4 -0 ,0 2 6 2 4 -0 , 0 1 7 0 7
2 8 0 ,5 0 0 ,7 4 6 9 0 ,3 3 2 6 0 ,0 8 2 5 -0 ,0 9 9 -0 ,0 9 5 6 -0 ,0 5 2 1 -8 2 ,8 7 0 ,4 8 9 0 8 0 ,1 9 0 7 7 0 ,1 6 4 9 1 -0 ,0 3 1 7 3 -0 ,0 5 1 3 5 -0 ,0 1 4 7 7
3 2 0 ,5 3 0 0 ,7 6 7 9 0 ,3 1 7 6 0 ,0 9 3 -0 ,0 8 2 6 -0 ,0 8 3 7 -0 ,0 5 3 3 -8 2 ,3 3 0 ,5 1 8 9 0 ,1 9 0 6 0 ,1 6 3 -0 ,0 1 7 9 3 -0 ,0 4 7 2 2 -0 , 0 3 6 1 1
3 6 0 ,5 4 5 0 ,7 7 7 3 0 ,3 0 1 1 0 ,1 0 5 5 -0 ,0 6 0 1 -0 ,0 7 3 -0 ,0 5 3 6 -8 1 ,8 7 0 ,5 3 7 6 0 ,1 8 9 5 0 ,1 5 8 7 -0 ,0 0 2 8 8 1 -0 ,0 4 3 7 1 -0 , 0 3 7 0 9
4 0 0 ,5 6 0 0 ,7 8 5 9 0 ,2 6 3 8 0 ,1 3 9 2 -0 ,0 1 6 8 -0 ,0 5 4 8 -0 ,0 5 3 9 -8 0 ,9 4 0 ,5 7 8 5 0 ,1 8 9 6 0 ,1 5 0 2 0 ,0 2 2 7 6 -0 ,0 4 0 4 -0 , 0 3 9 7 6
4 4 0 ,5 7 2 ,5 0 ,7 9 1 2 0 ,1 7 7 6 0 ,2 1 6 0 ,0 7 3 5 -0 ,0 3 1 4 -0 ,0 5 4 -7 8 ,3 0 ,6 6 4 7 0 ,1 7 8 0 ,1 5 0 ,1 0 1 5 -0 ,0 3 5 7 1 -0 , 0 4 2 7 2

1 5 0 0 ,5 8 2 ,8 6 0 ,7 1 6 5 -0 ,0 9 7 1 0 ,4 5 3 9 0 ,3 1 8 4 -0 ,0 9 1 8 -0 ,0 4 8 6 -0 ,9 7 2 0 ,4 9 5 8 -0 ,0 2 8 4 5 0 ,3 3 7 1 0 ,1 9 7 1 -0 ,0 5 0 0 8 -0 , 0 3 3 9 5
4 8 0 ,5 8 5 0 ,5 2 7 6 -0 ,1 5 8 7 0 ,4 8 7 2 0 ,3 0 1 2 -0 ,1 3 3 2 -0 ,0 3 6 7 3 ,7 5 0 ,3 8 2 4 -0 ,0 9 2 1 7 0 ,3 9 7 2 0 ,2 0 1 9 -0 ,0 8 4 8 5 -0 , 0 2 6 8 6
5 2 1 0 1 ,3 4 8 3 0 ,5 6 9 2 0 ,1 1 6 5 -0 ,1 6 5 -0 ,1 5 3 2 -0 ,0 9 6 4 -7 5 ,9 6 0 ,9 4 0 3 0 ,3 6 0 2 0 ,1 7 5 3 -0 ,0 5 9 5 4 -0 ,0 9 3 9 9 -0 , 0 6 7 0 8
5 6 1 3 0 1 ,4 1 2 0 ,5 0 2 2 0 ,1 4 5 5 -0 ,0 6 7 9 -0 , 1 0 7 3 -0 ,1 0 0 1 -7 3 ,7 1 1 ,0 5 2 0 ,3 5 4 9 0 ,1 7 1 9 0 , 0 0 4 1 7 4 -0 ,0 7 6 1 4 -0 , 0 7 3 7 3
6 0 1 4 5 1 ,4 3 6 0 ,4 3 1 3 0 ,1 7 3 5 0 ,0 1 6 2 -0 , 0 7 7 5 -0 ,1 0 2 1 -7 1 ,5 7 1 ,1 5 3 0 ,3 4 7 9 0 ,1 7 2 5 0 ,0 6 0 1 4 -0 ,0 6 6 3 1 -0 , 0 7 9 2 8
6 4 1 6 0 1 ,4 5 1 0 ,2 8 5 2 0 ,2 3 3 3 0 ,1 7 1 9 -0 , 0 4 7 4 -0 ,1 0 1 7 -6 6 ,2 1 1 ,3 3 8 0 ,3 0 5 8 0 ,1 9 0 6 0 ,2 0 3 8 -0 ,0 5 4 1 4 -0 , 0 9 1 5 6
6 8 1 7 2 ,5 1 ,1 4 0 3 -0 ,0 1 4 9 0 ,3 6 9 6 0 ,4 5 5 -0 ,0 3 7 9 -0 ,0 9 7 7 -3 9 ,6 4 1 ,1 2 5 0 ,0 4 2 2 7 0 ,2 9 7 2 0 ,3 6 4 6 -0 ,0 6 8 4 8 -0 ,0 7 6 3

1 5 1 1 7 5 ,9 6 1 ,3 0 5 7 -0 ,1 5 1 3 0 ,4 2 4 6 0 ,5 5 0 7 -0 ,1 4 6 9 -0 ,0 9 0 5 -0 ,0 6 4 0 ,9 6 3 7 -0 ,0 5 3 2 8 0 ,3 3 3 1 0 ,3 7 7 6 -0 ,0 9 2 3 7 -0 , 0 6 6 1 8
7 2 1 8 5 0 ,5 3 0 2 -0 ,4 3 3 7 0 ,5 4 3 0 ,5 0 5 -0 ,5 4 9 7 -0 ,0 3 9 1 8 2 ,3 3 0 ,4 4 6 1 -0 ,3 5 6 4 0 ,5 1 9 6 0 ,4 2 1 4 -0 ,4 6 6 -0 , 0 3 4 4 5
7 6 1 ,5 0 1 ,8 4 8 6 0 ,7 5 0 3 0 ,1 4 1 2 -0 ,1 9 6 5 -0 ,1 3 3 5 -0 ,1 3 4 4 -6 9 ,4 4 1 ,3 7 1 1 7 0 ,5 1 8 1 2 0 ,1 8 3 1 9 -0 ,0 8 2 1 4 -0 ,1 2 8 9 4 -0 ,0 9 7 8 5
8 0 1 ,5 3 0 1 ,9 5 3 0 ,5 9 7 8 0 ,1 8 2 7 0 ,0 0 6 7 -0 , 1 0 3 6 -0 ,1 4 0 7 -6 4 ,4 2 1 ,5 9 1 0 ,4 8 4 3 0 ,1 8 5 2 0 ,0 5 9 2 5 -0 ,0 8 8 4 9 -0 ,1 1 1 8
8 4 1 ,5 4 5 1 ,9 3 3 0 ,4 4 2 0 ,2 2 3 1 0 ,1 7 6 8 -0 , 0 6 4 4 -0 ,1 4 2 1 -5 9 ,0 4 1 ,7 5 9 0 ,4 2 6 6 0 ,1 9 8 6 0 ,2 1 1 3 -0 ,0 6 5 8 6 -0 ,1 1 9 2
8 8 1 ,5 6 0 1 ,9 6 4 0 ,1 5 0 2 0 ,3 1 0 5 0 ,4 6 7 7 -0 , 0 6 3 7 -0 ,1 3 9 7 -4 3 ,0 6 1 ,7 7 9 0 ,1 9 1 7 0 ,2 6 3 6 0 ,4 5 9 7 -0 ,0 6 7 3 8 -0 ,1 2 1 2

1 5 2 1 ,5 6 9 ,4 5 1 ,7 9 8 9 -0 ,1 8 1 9 0 ,4 0 1 1 0 ,7 2 9 5 -0 ,1 8 1 9 -0 ,1 2 6 9 0 ,0 4 9 1 1 ,3 9 9 -0 ,0 7 4 9 6 0 ,3 3 0 2 0 ,5 4 1 3 -0 ,1 2 7 2 -0 , 0 9 6 6 9
9 2 1 ,5 7 2 ,5 1 ,6 5 2 -0 ,3 0 6 3 0 ,4 3 3 6 0 ,7 8 9 2 -0 ,2 5 6 -0 ,1 1 6 2 2 6 ,7 9 1 ,2 5 -0 ,1 6 7 2 0 ,3 5 6 0 ,5 5 9 7 -0 ,1 7 0 9 -0 , 0 8 6 9 9
9 6 1 ,5 8 5 0 ,5 3 2 7 -0 ,7 0 9 7 0 ,6 0 4 9 0 ,7 2 9 8 -1 ,3 2 3 -0 ,0 4 0 7 8 3 ,4 9 0 ,4 8 2 1 -0 ,6 4 5 5 0 ,6 1 5 5 0 ,6 6 5 2 -1 ,2 3 3 -0 , 0 3 8 4 7

1 0 0 2 ,5 0 2 ,6 2 3 5 1 ,0 1 0 6 0 ,1 7 2 2 -0 ,2 2 1 4 -0 ,2 2 7 4 -0 ,1 9 4 6 -5 7 ,9 9 2 ,0 8 9 0 ,7 7 5 6 0 ,1 9 3 -0 ,1 1 5 9 -0 ,1 7 9 1 -0 ,1 5 1 8
1 0 4 2 ,5 3 0 2 ,7 7 5 0 ,6 2 1 4 0 ,2 4 5 5 0 ,2 4 7 9 -0 , 0 7 5 3 -0 ,2 0 4 5 -4 5 ,6 4 2 ,5 4 3 0 ,5 9 8 2 0 ,2 1 6 8 0 ,2 7 1 4 -0 ,0 7 5 8 2 -0 ,1 7 9 5
1 0 8 2 ,5 4 5 2 ,7 6 1 0 ,2 6 7 0 ,2 9 2 0 ,6 0 1 3 -0 , 0 7 2 6 -0 ,2 0 2 1 -3 0 ,9 6 2 ,6 4 9 0 ,3 0 1 1 0 ,2 6 7 0 ,6 1 5 9 -0 ,0 7 1 4 7 -0 ,1 8 8 9
1 5 3 2 ,5 5 8 2 ,5 7 1 2 -0 ,2 0 7 5 0 ,3 7 1 1 0 ,9 8 9 4 -0 ,2 2 1 3 -0 ,1 8 6 7 0 ,0 1 9 2 2 ,1 6 2 -0 ,1 0 9 0 ,3 2 5 5 0 ,8 1 7 -0 ,1 7 7 4 -0 ,1 5 2
1 1 2 2 ,5 6 0 2 ,5 0 8 -0 ,2 9 5 6 0 ,3 8 5 9 1 ,0 4 8 -0 , 2 6 8 6 -0 ,1 8 1 8 7 ,5 2 2 2 ,0 7 1 -0 ,1 7 6 1 0 ,3 3 6 3 0 ,8 4 0 3 -0 ,2 0 8 6 -0 ,1 4 5 7
1 1 6 2 ,5 7 2 ,5 1 ,7 5 9 -0 ,8 5 1 3 0 ,4 8 6 6 1 ,2 4 7 -0 , 8 1 8 2 -0 ,1 2 8 3 5 7 ,5 3 1 ,4 2 3 -0 ,6 4 3 8 0 ,4 3 7 3 0 ,9 7 6 6 -0 ,6 3 8 9 -0 ,1 0 5 3
1 2 0 2 ,5 8 5 0 ,5 3 7 2 -1 ,2 5 4 0 ,6 7 3 8 1 ,2 0 9 -3 ,9 7 2 -0 ,0 4 2 3 8 4 ,1 9 0 ,5 1 9 6 -1 ,2 2 6 0 ,7 1 8 1 1 ,1 8 -3 ,9 2 1 -0 , 0 4 1 9 6
1 2 4 5 0 3 ,8 7 4 8 1 ,3 7 1 1 0 ,2 0 6 6 -0 ,2 1 4 2 -0 ,2 5 9 7 -0 ,2 9 0 5 -3 8 ,6 6 3 ,3 4 8 2 6 1 ,1 9 3 8 0 ,2 1 5 1 8 -0 ,1 5 5 1 3 -0 ,2 3 6 1 2 -0 ,2 5 2 1 1
1 2 8 5 3 0 3 ,8 6 5 0 ,2 4 8 6 0 ,2 9 2 5 0 ,9 6 9 4 -0 , 0 9 7 2 -0 ,2 9 4 6 -1 2 ,5 5 3 ,7 8 5 0 ,2 6 6 3 0 ,2 8 3 6 0 ,9 7 3 4 -0 ,0 9 5 6 6 -0 ,2 8 3 6
1 5 4 5 3 8 ,6 6 3 ,7 4 4 9 -0 ,2 0 3 4 0 ,3 3 1 5 1 ,3 5 6 3 -0 ,2 5 5 5 -0 ,2 8 4 2 0 ,0 0 0 3 3 ,4 9 1 -0 ,1 5 4 0 ,3 1 6 2 1 ,2 6 5 -0 , 2 3 8 -0 ,2 5 7 1
1 3 2 5 4 5 3 ,5 8 4 -0 ,5 7 1 3 0 ,3 6 3 6 1 ,6 3 4 -0 ,4 7 5 -0 ,2 7 1 2 1 1 ,3 1 3 ,2 1 8 -0 ,4 6 8 4 0 ,3 4 3 3 1 ,4 4 4 -0 ,4 1 9 2 -0 ,2 3 6 3
1 3 6 5 6 0 2 ,8 4 6 3 -1 ,5 0 3 6 0 ,4 5 9 7 2 ,1 5 9 7 -1 ,5 5 3 -0 ,2 1 5 1 4 2 ,9 9 2 ,4 4 7 -1 ,2 5 1 0 ,4 3 4 1 1 ,8 0 6 -1 , 3 1 2 -0 ,1 8 5 1
1 4 0 1 0 0 4 ,7 8 7 4 1 ,6 6 7 9 0 ,2 2 7 4 -0 ,1 6 7 6 -0 ,2 6 9 -0 ,3 8 1 -2 1 ,8 4 ,5 4 8 8 6 1 ,5 7 5 2 1 0 ,2 3 0 5 7 -0 ,1 4 8 2 5 -0 ,2 6 2 4 9 -0 ,3 5 7 4 3
1 5 5 1 0 2 1 ,8 4 ,7 6 6 3 -0 ,1 6 2 1 0 ,3 0 1 1 ,6 6 2 -0 ,2 6 7 4 -0 ,3 7 6 6 -0 ,0 0 2 4 ,7 2 4 -0 ,1 6 2 0 ,3 0 1 5 1 ,6 4 8 -0 ,2 6 8 2 -0 ,3 6 9 1
1 4 4 1 0 3 0 4 ,6 0 3 -0 ,9 5 3 2 0 ,3 3 8 8 2 ,3 3 8 -0 , 8 0 7 8 -0 ,3 6 2 6 1 0 ,0 6 4 ,4 3 8 -0 ,9 2 0 7 0 ,3 3 9 5 2 ,2 2 8 -0 ,7 8 1 9 -0 ,3 4 3 1
1 4 8 1 0 4 5 4 ,0 1 -2 ,4 7 9 0 ,4 2 5 5 3 ,4 5 3 -2 ,9 4 5 -0 ,3 1 4 5 3 0 ,9 6 3 ,7 1 4 -2 ,2 9 6 0 ,4 2 7 3 3 ,1 2 8 -2 , 7 1 7 -0 ,2 8 9 3

eta = ∞
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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 [6]. 

 

Фигура 4. Диаграми на коефициента cy
α 

 
Фигура 5. Диаграми на коефициента mz

α 

 
Фигура 6. Диаграми на координатата xf  
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Фигура 7. Диаграми на коефициента cy
ωz 

 
Фигура 8. Диаграми на коефициента mz

ωz 

 
Фигура 9. Диаграми на коефициента mx1

ωx1 
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На фигурите 7, 8 и 9 са показани диаграмите на коефициентите cy
ωz, mz

ωz и mx1
ωx1  

по номерация от [7]. 
Изчисленият критерий на Пирсон ( Pearson's chi-squared test, Pearson's CC) за 

сравняваните резултати варира в диапазона от 94,19% до 99,81% 
Докато на фигурите 4, 5 и 6 се забелязва явно разминаване на резултатите 

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

практически пълно съвпадение. 
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Аквапланингът (хидропланинг) се определя като възникване на хидродинамичен 
клин в петното на контакта на гумите на едно транспортно средство (автомобил, 
самолет) с покритието, по което се осъществява движението (асфалт, бетон). Физичната 
му същност се изразява в образуването на воден слой (воден клин), отделящ гумата на 
движещото се транспортно средство от пътната повърхност, при което се достига до 
частична или пълна загуба на сцеплението и транспортното средство става практически 
неуправляемо. Това явление възниква, когато скоростта достигне критично значение, 
при което колелото не успява да отдели водата от петното на контакта. 

Необходимо условие за възникване на аквапланинг е наличието на воден слой 
върху повърхността, по която се осъществява движението. В авиацията това означава 
наличието на вода върху пистата за излитане и кацане (ПИК). Степента на овлажняване 
на ПИК се класифицира в регламентиращите документи [2]: 

- влажна ПИК - повърхността изменя цвета си вследствие наличието на влага; 
- мокра ПИК - повърхността е пропита с вода, но няма застояла вода (локви); 
- частично наводнена ПИК - забелязват се участъци с локви вода; 
- изцяло наводнена - забелязва се значителна площ, покрита с вода. 
В работа [2] е направен анализ на 400 инцидента за 35 годишен период (1970 – 

2005), свързани с напускане на ПИК след кацане. Статистиката показва, че от всички 
случаи 47,8 % са реализирани на мокри ПИК, 46,8 % са на сухи ПИК, и само 5,5 % са на 
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заснежени ПИК. Вижда се, че най-много са случаите на изтъркалване извън мокри 
ПИК. В много от тези случаи това се дължи на възникнал при кацането аквапланинг. 

Първите изследвания на проблемите, свързани с аквапланинга в авиацията 
датират от 50-те години на ХХ век. Особено задълбочени са изследванията на 
Националното управление по въздухоплаване и изследване на космическото 
пространство (National Aeronautics and Space Administration - NASA) [1,3,4,5]. 

При движението (без спиране) на въздухоплавателното средство (ВС) по покрита 
с вода ПИК колелото изтласква лежащата на пътя му вода. Реакцията на масата на 
изтласкваната течност се изразява чрез възникване на хидродинамично налягане, което 
действа върху повърхността на гумата. Съгласно законите на хидродинамиката това 
налягане нараства пропорционално на квадрата на пътната скорост на гумата относно 
ПИК. Инертността на водата не ѝ позволява бързо да напусне зоната, в която гумата 
опира върху ПИК и в това място се образува воден клин, стремящ се да отдели гумата 
от повърхността. При определена скорост подемната сила на водата се изравнява с 
теглото на ВС и гумата губи контакта си с повърхността на ПИК. Тази критична 
скорост се нарича скорост на аквапланинг Vап. Механизмът на процеса е представен на 
фиг. 1а и 1б) [1]. 

 

 
а) 

 
б) 

Фиг. 1. Възникване на воден клин между колелото и повърхността: 
 
При V < Vап се говори за частичен аквапланинг, а при V ≥ Vап –за пълен (фиг. 2).  
 

 
Фиг. 2. Частичен и пълен аквапланинг. 

 
При движението на колелото по повърхност, покрита с вода, възниква 

хидродинамична сила, която зависи от скоростта на движение V, площта на контакт на 
гумата с повърхността Sг и плътността на флуида ρ. Хидродинамичната повдигаща сила 
Yхд, която възниква при движението на колелото във вода е равна на 
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(1)    г
в

хкyхд SVcY
2

2
  

където ρв - плътност на флуида (водата); 
Sг - площ на контакта на гумата с повърхността (отпечатък); 
сyхк - коефициент на подемна сила на хидроклина. 
Аквапланинг възниква, когато отношението Yхд/Sг стане равно на налягането в 

гумите, т.е. Yхд/Sг = рг. Тогава 

(2)    
в

г

хкy
ап

p
c

V


2
 . 

За свободно въртящи се гуми по повърхността сyхк ≈ 0,7, докато при плъзгане 
върху вода сyхк ≈ 0,95, т.е. ако гумата се плъзга тя по-трудно изтласква водата, 
отколкото ако се търкаля. 

Стойността сyхк ≈ 0,7 е получена в резултат на голям брой измервания при 
различни типове ВС, докато сyхк ≈ 0,95 е определена експериментално при изследвания 
на NASA [1,3,4,5]. 

Като се заместят постоянните величини (коефициент на подемна сила на 
хидроклина и плътността на водата) във формула (2) се получава, че критичната 
скорост, при която възниква аквапланинг е функция на налягането в гумите 
Vап = Vап (р). 

През 1963 г. американският инженер от NASA Уолтър Хорн (Walter B. Horne) 
опростява формула (2) и получава израз, който се използва по целия свят за 
приблизително (но с достатъчна за практиката точност) определяне на скоростта Vап. 
[1,3,5,6]: 

(3)    Vап = 9 p  kt 
Така получената формула се нарича уравнение на Хорн. Този вид на формулата 

се основава на мерните единици от имперската система (фунт, ярд и галон): за 
плътността на водата е използвана единицата паунд на кубичен инч lb/in3, за 
налягането: паунд на квадратен инч psi, а скоростта се получава във възли kt. При 
преминаване към използваните у нас единици (за ρ, kg/m3; V, km/h) и при единица за 
налягане bar формулата придобива вида: 

(4)    Vап = 63,6 p km/h. 
Ако налягането се измерва в често използваната у нас единица kg/cm2 (atm - 

табл. 1) формула (3) придобива вида: 

(5)    Vап =  63,9 p  km/h. 
В таблица 1 са показани връзките между необходимите мерни единици по 

Британската (Английската) система и Международната система единици SI. 
Таблица 1. Зависимости, между единиците за налягане. 

 
Pascal 
(Pa) Bar (bar) Technical 

atmosphere (at)
Atmosphere 

(atm) 
Torr 

(mmHg) 
Pound-force per 
square inch (psi) 

1 Pa 1 N/m² 10−5 10.197×10−6 9,8692×10−6 0,0075006 145,04×10−6 
1 bar 100 000 106 dyn/cm² 1,0197 0,98692 750,06 14,504 
1 at 98 066,5 0,980665 1 kgf/cm² 0,96784 735,56 14,223 

1 atm 101 325 1,01325 1,0332 1 atm 760 14,696 
1 torr 133 322 0,0013332 0,0013595 0,0013158 1 mmHg 0,019337 
1 psi 6 894,76 0,068948 0,070307 0,068046 51,715 1 lbf/in² 
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В таблица 2 са представени резултатите от пресмятанията по формули (3), (4) и 
(5) при използване на различни мерни единици. 

 
Таблица 2. Резултати от пресмятанията за 
скоростта, при която възниква аквапланинг. 

Налягане в гумите Vап 
psi bar atm kt km/h 
120 8,3 8,2 98,6 182,6 
100 6,9 6,8 90 166,7 
80 5,5 5,44 80,5 149,0 
60 4,1 4,08 69,8 129,3 
40 2,8 2,72 57 105,6 

 
Още през 1963 г, специалистите от NASA са измерили хидродинамичото 

налягане, възникващо под гумата, движеща се по мокра ПИК [4,6]. Изследванията са 
показали, че при пълен аквапланинг (при скорост Vвс ≈ 160 km/h) пикът на налягането 
значително превишава (фиг. 3) налягането на въздуха в гумата (3 - 4 bar). Това води до 
вътрешна деформация на гумата. 

Налице е още един ефект. Тъй като центърът на хидродинамичното налягане се 
намира пред оста на колелото (фиг. 3), то щом колелото се повдигне над ПИК изпитва 
действието на момент, насочен към спиране на въртенето му. Това се отнася както при 
задействане на спирачките, така и при свободно въртящо се колело. 

 

 
 

Фиг. 3. Изменение на хидродинамичното налягане под гумата 
при движение върху мокра ПИК. 

Vвс – пътна скорост на ВС; Vап –скорост на аквапланинг. 
 
На фиг. 4 е показано изменението на скоростта на въртене на свободно въртящо 

се колело при попадане в участък от ПИК, покрит с вода. 
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Фиг. 4. Изменение на скоростта на въртене на колелото в покрит с вода участък от ПИК. 
  
При частичен аквапланинг гумата на самолета създава голяма челна вълна и 

образува пръски. Когато самолетът преминава към пълен аквапланинг челната вълна 
напълно изчезва. По такъв начин външен наблюдател може визуално да определи 
степента на аквапланинга. 

При движение на свободно въртящо се колело по мокра ПИК то изпитва 
"съпротивление от изтласкваната течност". С увеличаването на скоростта на движение 
това съпротивление нараства и достига максимума си при скорост близка до скоростта 
на аквапланинг. След като колелото се отдели от повърхността това съпротивление 
пада, защото колелото вече взаимодейства с по-малко количество вода (фиг. 5). На този 
принцип се основава движението на корабите на подводни криле. 

 

 
 

Фиг. 5. Съпротивление на водата. 
 
От фиг. 5 се вижда, че при движение по мокра ВИК ВС ще изпитва най-голямо 

съпротивление на скорост, близка до скоростта на аквапланинг. 
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А при разбег това може да се възприеме от пилота като падане на тягата на 
двигателите. 

От фиг. 6 се вижда, че при пробег по мокра (в сравнение със суха) ПИК 
коефициентът на триене fтр значително се понижава, но все пак има сравнително 
високи стойности, даже на големи скорости. 

 

 
 

Фиг. 6. Изменение на коефициента на триене. 
Съвременните ВС са оборудвани със системи против приплъзване (антиюзови 

автомати, Anti Skid Control – ASC). В работата на тези системи важен параметър е 
коефициента на приплъзване (slip ratio). При движение по суха ПИК без спиране 
скоростта на гумата Vг практически съвпада с пътната скорост на ВС VВС. При 
задействане на спирачките скоростта на колелото става по-ниска от тази на ВС. 
Коефициентът на приплъзване δ се определя като 

(6)    
ВС

гВС

V
VV 

 . 

На фиг. 7 е показано изменението на спирачната сила Fсп от коефициента на 
приплъзване δ.  

 
Фиг. 7. Изменение на спирачната сила Fсп от коефициента на приплъзване δ. 

 
От фигурата се вижда, че най-ефективно е спирането при δ = 10 ÷ 30 % 
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При движение по влажна писта се намалява не само спирачната сила на 

колелата, но и пътната управляемост на самолета. Когато колелото се движи с ъгъл на 
плъзгане ψ, то резултантната сила Fвз от взаимодействието му с повърхността е 
насочена под ъгъл към направлението на движение на самолета. Тази сила може да се 
разложи на спирачна Fсп и странична Fстр сила (фиг. 8). Пътната управляемост на 
самолета на ПИК се определя именно от страничната сила Fстр. 

 

 
 

Фиг. 8. Действащи сили при движение по мокра ПИК с плъзгане. 
 
Страничната сила се изменя значително в зависимост от коефициента на 

приплъзване на колелото. Тя е максимална при свободно движещо се колело, бързо 
намалява при нарастване на коефициента на приплъзване, а при блокирани колела става 
равна на нула (фиг. 9). 

Величината на страничната сила зависи и от ъгъла на плъзгане ψ (фиг. 8). При 
нарастване на ъгъла ψ страничната сила нараства, но само до определен ъгъл, след това 
рязко пада. Максимална страничната сила се получава при ъгъл ψ = 8º при суха ПИК, ψ 
= 5º за влажна ПИК и ψ = 3º за обледенена ПИК [1]. 

 

 
 

Фиг. 9. Изменение на спирачната Fсп и страничната Fстр сила от 
коефициента на приплъзване δ. 

 
При възникване на критична ситуация на мокра писта пилотът може да се окаже 

пред дилема – дали да спира интензивно или да променя направлението на движение. 
Следва да се отбележи, че тези действия не могат да бъдат ефективни едновременно. 
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При кацане на покрита със слой вода ПИК и възникване на пълен аквапланинг 
коефициентът на триене може да се снижи до нула. 

При пълен аквапланинг свободно въртящото се колело (без задействани 
спирачки) намалява скоростта си на въртене до пълното спиране. Задействането на 
спирачките води до по-бързо прекратяване на въртенето, т.е. нищо не се променя при 
движението на самолета. 

Освен загуба на спирачния ефект при пълен аквапланинг ВС губи и пътната си 
управляемост. Изпитания на NASA показват, че при пресичане на наводнена зона със 
скорост 220 km/h и страничен вятър до 5 m/s самолетът неуправляемо се развърта и се 
измества от оста на ПИК [1,3,4,5]. Особената ситуация става с висока степен на 
опасност. 

Загубата на пътна управляемост при пълен аквапланинг се изразява в загуба на 
ефективността на управление за сметка на развъртане на носовото колело, както и 
поради загуба на ефективността на диференциалното спиране на колелата на основните 
стойки. Единствено ефективно остава управлението за сметка на аеродинамичните сили 
и прилагането на различна тяга на двигателите.  
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За появата на аквапланинг на въздухоплавателните средства способстват 
различни фактори. Условно те могат да се разделят на две групи: 

- фактори, създаващи условия за възникване на аквапланинг; 
- фактори, влияещи върху скоростта, при която възниква аквапланинг. 
 
Най-важните фактори, които създават условия за възникване на аквапланинг са; 
Количество и вид на валежите. 
Известно е, че в атмосферата над всеки хектар от земната повърхност се съдържа 

средно над двеста тона вода под формата на облаци, които възникват в резултат на 
изпаряването на вода от повърхността на океаните, моретата, езерата, реките, горите, 
ливадите и др. А от друга страна, облаците са основния източник на валежите [2]. 

Валежите представляват вода в течно или твърдо състояние, падаща върху 
земната повърхност от облаците (дъжд, сняг, град и др.) или в резултат на 
кондензирането на водни пари непосредствено върху земната повърхност (роса, слана и 
др.) 

Всички видове валежи имат отрицателно въздействие върху 
въздухоплавателните средства (ВС). За възникването на аквапланинг най-съществено 
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влияние оказват проливните и продължителните дъждове, които създават воден слой 
върху пистата за излитане и кацане (ПИК) с различна дебелина. 

Аквапланинг възниква само тогава, когато дебелината на водния слой надхвърли 
определено ниво. От своя страна това ниво зависи от състоянието на гумата (дълбочина 
и шарка на протектора) и от състоянието на повърхността на ПИК (гладка, грапава, с 
фуги). 

Експерименталните изследвания на NASA показват, че при гладка ПИК и гуми 
без шарки и канали минималната дебелина на слоя вода, при която възниква 
аквапланинг е от 0,5 mm до 2,2 mm. На бетонна ПИК аквапланингът настъпва при 
дебелина на слоя около 7,5 mm. При изпитания с изтребител "Gloster Meteor" е 
констатирано, че аквапланинг на гладка ПИК възниква при дебелина на слоя 4,5 mm, а 
на бетонна ПИК (с фуги - grooved) – 10,5 mm [1,4]. 

Локви по повърхността на ПИК. Локви по повърхността на ПИК се образуват 
при допуснати пропуски при строителството. В този случай локви се появяват дори и 
при валежи с ниска интензивност. Аквапланинг възниква на опората, която е попаднала 
в локвата, докато на другата – не. Това може да доведе до появата на развъртащ момент 
на самолета. 

Плътност на течността. Намаляването на плътността на субстанцията, 
покриваща повърхността на ПИК води до увеличаване на скоростта на аквапланинга. 
Така например, при киша на пистата с плътност 0,85 g/cm3 скоростта, при която 
възниква аквапланинг Vап  се увеличава с 8% в сравнение с ПИК, покрита с вода [1,4]. 

Следва да се отбележи, че в резултат на хистерезиса на водата скоростта, при 
която се прекратява аквапланинга е с 25 km/h по-ниска от скоростта, при която той 
възниква. 

Напречен профил на ПИК. Ако напречният наклон на ПИК е достатъчно 
голям, то водата бързо се оттича и не се създават условия за аквапланинг. Изключение е 
проливният дъжд, при който водата не успява да се оттече и при голям напречен 
наклон. Ако ПИК е покрита с киша, напречният наклон не може да предотврати 
възникването на аквапланинг. 

Грапавост на повърхността на ПИК. Наличието на неравности по 
повърхността на ПИК позволява на водата по-бързо да се разнесе изпод гумата. 
Задържа се и увеличаването на хидродинамичното налягане, предизвикващо 
аквапланинг. Нараства и необходимата за възникване на аквапланинг дебелина на слоя 
вода. С тази цел на някои летища се практикува специално набраздяване, особено на 
гладки ПИК. 

Страничен вятър. Сериозен фактор, който може да предотврати стичането на 
водата дори и при голям напречен наклон на ПИК. Така може да се натрупа достатъчен 
за възникване на аквапланинг слой вода. Поради това, че при аквапланинг страничната 
сила, създавана от гумата, е много малка и не може да противостои на външната сила, 
създавана от страничен вятър, то страничен вятър със скорост по-ниска от 5 m/s може 
да доведе до загуба на пътната управляемост и да "издуха" самолета от ПИК. 

 
Изследванията на учени и специалисти от NASA показват [1,4,5,6], че 

налягането на въздуха в гумата е най-важният параметър, определящ скоростта за 
начало на аквапланинга. Но върху скоростта на аквапланинга оказват влияние и 
редица други фактори. 

Отпечатък на гумата (контактна площ). Нека при попадане върху воден слой 
отпечатъкът на гумата да е с дължина lг. Тогава времето t, за което протекторът на 
гумата трябва да проникне през слоя вода е 
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Това време също може да се изрази като функция от налягането в гумите рг, 
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където: λ - величина, която зависи от вида на шарката на гумата, дълбочината на 
протектора и дебелината на слоя вода. 

От формула (3) следва, че колкото по-дълъг и тесен е отпечатъка на гумата 
толкова по-висока е скоростта на аквапланинг Vап. От същата формула може да се 
направи извода, че коефициентът на подемна сила на хидроклина сyхк е функция на 
дължината (lг) и ширината (Вг) на отпечатъка на гумата, шарката й, дълбочината на 
протектора и дебелината на слоя вода: 

(4)    
2

2
2











г

г
хкy l

Вc


 

Стойността сyхк = 0,7 се основава се основава на експерименти, при които 
дебелината на водния слой е по-голяма от дълбочината на протектора на гумите 
(наводнени писти) и повърхностната структура на ПИК. За такива условия λ може да се 
приеме за константа. Ето защо, за наводнените писти коефициента на подемна сила на 
хидроклина сyхк е функция на съотношението Вг/lг.  

На фиг. 1 е показана съвместимостта между разчетната и експериментално 
определените скорости на аквапланинг. 

 

 
 

Фиг. 1. Разсейване на експериментално определените и разчетните скорости на 
аквапланиране в зависимост от размера, натоварването на колелото и налягането в гумата. 
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Инженерът от НАСА Езяслав Харин (Eziaslav N. Harrin) приема на базата на 
експериментални изследвания, че λ = 1 [4]. Теоретичните изчисления също показват 
близки до тази стойност значения. При тази стойност и съотношение Вг/lг = 0,58 ÷ 0,65 
(характерно за самолетните гуми), то сyхк = 0,67 ÷ 0,85.  

Професорът от Технологичния институт на Джорджия (Атланта, САЩ) Ц. 
Самюел Мартин (Martin, C. S.,: "Hydrodynamics of Tire Hydroplaning", Georgia Institute 
of Technology, Final Report, Project B-608, 1966 (also NASA CR-76018) приема, че 
сyхк = 0,8, а според експерименталните изследвания на НАСА сyхк = 0,7. 

Експерименталните изследвания в лабораторията "Дейвидсън" с полиуретанови 
гуми показват, че λ = 0,8. Подобни стойности цитира и Пинкер (Pinsker, W. J. G., Tyre 
Drag Below and Above Aquaplaning Speed on Surfaces Covered with Slush or Water”, RAE 
TR 81068, 1981). 

Геометрия на гумата. Изследванията показват, че скоростта на аквапланинга 
зависи и от отношението на диаметъра на гумата към нейната ширина. Колкото това 
отношение е по-голямо, толкова по-голяма е и скоростта на аквапланинг. Това 
отношение се дава в номерацията на гумата AxB-C, където А е външния диаметър, B е 
широчината на напречното сечение, а С е вътрешния диаметър [1]. 

На Boeing-737 се експлоатират гуми, произведени от корпорациите "Бендикс" 
(Bendix Corporation) и "Гудрич" (Goodrich Corporation). 

За колелата на основните стойки това са [1]: 
- H40"x14,5"-19" ("Бендикс"), силовият скелет е от 24 слоя, предназначени са за 

скорост до 210 mph (340 km/h); 
- H40"x14.5"-19" ("Гудрич"), силовият скелет е от 24 или 26 слоя, предназначени 

са за скорост до 225 mph (360 km/h). 
Буквата Н пред номера на гумата означава, че в момента на удара при кацането 

гумата се деформира значително повече от обикновеното. 
Гумите за основните стойки се зареждат под налягане 195 - 200 psi (13,4 – 13,8 

bar), което съответства на скорост на началото на аквапланинга Vап ≈ 110 - 115 kt (200 –
 210 km/h). 

На Boeing 737-800 гумите за основните колела са H44,5"x16,5"-21" с 28 слоя на 
силовия скелет, които се зареждат до налягане 204 - 205 psi (14,0 – 14,1 bar), 
съответстващо на Vап ≈  115 kt (210 km/h). 

Гумите на носовите колела са 27"x7,75"-15", силовият скелет е от 12 слоя, 
предназначени са за скорост до 225 mph (415 km/h). Зареждат се до налягане 66 - 172 
psi, съответстващо на скорост на аквапланинга Vап ≈105 kt (≈ 200 km/h). 

 
Аквапланингът зависи от протектора на гумата, дебелината на слоя вода и 

грапавостта на повърхността. Колкото тази грапавост е по-голяма, толкова по-малка е 
вероятността от възникване на аквапланинг. 

Състояние на протектора на гумата. Протекторът на гумата е предназначен да 
стабилизира самолета върху повърхността на ПИК. Често използвана практика е да се 
нанасят слоеве от найлонова тъкан, които допълнително усилват протектора и 
защитават силовия скелет на гумата. Гумите с подсилен протектор могат да се 
регенерират и да се използват отново. 

Според Американската асоциация за гуми и джанти (United States Tire and Rim 
Association - TRA) при експлоатацията на съвременните ВС [3] се използват пет типа 
гуми, които се различават по вида на протекторите си (фиг. 2). Асоциацията за гуми и 
джанти TRA е основана през 1903 г. Тя разработва и разпространява стандартите за 
взаимозаменяемост на гумите, джантите, колелата и свързаните с тях компоненти. 
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Авиационна гума тип 1. Протекторът е с различен брой надлъжни канали. Гуми 
с такъв протектор се използват на грапави и  силно набраздени (павирани) ПИК. Това е 
най-разпространеният вид на протектора за авиационните гуми. 

 

 
 

Фиг. 2. Типове авиационни гуми в зависимост от вида на протектора. 
 

 
Авиационна гума тип 2. Протекторът е с ромбовидна шарка от канали. 

Авиационните гуми с такъв протектор са предназначени за неасфалтирани писти. 
Авиационна гума тип 3. Протекторът е съчетание от тип 1 и тип 2. Работната 

повърхност има надлъжни канали, а крайните части са с ромбоидна шарка. Гуми с 
такъв протектор са предназначени за експлоатация при всякакви метеорологични 
условия. 

Авиационна гума тип 4. Протекторът няма никаква шарка. Такива са 
авиационните гуми, използвани в началото от развитието на реактивната авиация. Днес 
се експлоатират основно на ВС с ниски скорости на излитане и кацане без интензивно 
използване на спирачки. 

Авиационна гума тип 5. Протекторът се изработва с допълнителни странични 
бордове (водоотражателни шини). Такъв е протектора на носовите колела за ВС с 
разположени в тялото двигатели. Предназначението на такъв протектор е да не допуска 
попадане на вода във входните устройства на двигателите. 

Формата и дълбочината на шарката на гумата имат двойствено влияние върху 
развитието на аквапланинга. От една страна надлъжните канали на протектора 
увеличават Vап, а от друга се увеличава необходимата дебелина на слоя течност, при 
която възниква аквапланинг.  

От фиг. 3 се вижда, че при частичен аквапланинг колелото с канали на 
протектора има по-голямо сцепление с ПИК. 
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Фиг. 3. Влияние на шарката на гумата върху скоростта на възникване на аквапланинга и 

коефициента на триене. 
 

Минимално допустимата дълбочина на надлъжните канали на протектора на 
гумата на Boeing 737 е 0,79 mm. 

Взаимно разположение на колелата на самолета. Изследванията са показали 
[1,6], че при разполагане на колелата в един ред (тележка на колесника) аквапланинг на 
задните колела или не възниква, или възниква при значително по-високи скорости. 
Свързано е с това, че предните колела разпръскват водата и задните се движат върху 
значително по-тънък слой вода.  

Вертикално натоварване на колелото. Изпитанията показват, че този фактор 
слабо влияе върху скоростта на аквапланинга. Увеличаването на вертикалното 
натоварване на колелото от нула до максималното статично тегло на ВС понижава Vап с 
по-малко от 2 % [1,6]. 

 
Сред екипажите е широко разпространено заблуждението, че "твърдото" кацане 

способства за "пробиване" на слоя течност върху ПИК и по този начин се избягва 
аквапланинга. Това не е така. Ако дебелината на слоя е достатъчна за възникване на 
аквапланинг, то той възниква. 

В същото време в Гражданската авиация се препоръчва да се избягва и 
прекалено "мекото" кацане върху мокра ПИК, защото това забавя автоматичното 
задействане на механизацията на крилото, което става чрез датчик, работещ по свит 
амортизатор на стойката. 
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Съвременните въздухоплавателни средства (ВС) се сблъскват с три вида 
аквапланинг: 

- динамичен аквапланинг (dynamic aquaplaning); 
- парен (изпарителен) аквапланинг, предизвикан от нагряването на гумата и 

изпарението на водата в зоната на контакта на гумите с ПИК (steam aquaplaning); 
- вискозитетен аквапланинг, предизвикан от вискозитета на водата (viscous 

aquaplaning). 
Динамичен аквапланинг. Това е процес, който се развива при високи скорости 

и наличието на воден слой върху пистата за излитане и кацане (ПИК) поне 1/10 in (2,5 
mm). При скорост на движение, равна на Vап водният филм отделя гумата от 
повърхността и ВС става неуправляемо. 

При динамичен аквапланинг спирачната сила на колелата се създава само за 
сметка на вискозитета на течността и на изтласкването ѝ изпод колелата. При това 
сумарният коефициент на триене обикновено не превишава 0,05. 

На фиг. 1 са представени резултатите от изпитания с тежък транспортен самолет. 
Вижда се, че в сравнение със суха ПИК спирачният път Lсп върху влажна ПИК се 
увеличава 1,6 пъти, а при попадане в аквапланинг – 2,6 пъти. Това означава, че при 
кацане на мокра ПИК и възникване на аквапланинг (стига пилотът да успее да го 
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идентифицира) дължината на пробега ще се увеличи почти три пъти. Изпитанията са 
проведени без използване на реверс. 

 

 
 

Фиг. 1. Изменение на спирачния път при възникване на аквапланинг. 
 

Поради слабия спирачен ефект и удължения пробег най-често срещаният изход 
от динамичен аквапланинг е изтъркалване на ВС извън ПИК. 

Няколко случая с динамичен аквапланинг [3,4]. 
1. 23.09.1999 г. Boeing 747-400. Редовен полет на австралийската авиационна 

компания "Qantas" от Сидни до Банкок. Кацането е върху мокра ПИК при нормална 
видимост. Самолетът попада в аквапланинг. Спира на 320 метра преди края на писта 
21L. Последствия няма. 

2. 7.12.2009 г. Embraer-135. Редовен полет на южноафриканската компания South 
African Airlink от Кейптаун до Джордж. При кацане поради аквапланинг самолетът 
излиза от ПИК. Има значителни щети по самолета. Ранени са 7 от 30-те пътника на 
борда и тримата членове на екипажа. 

3. 14.08. 2005 г. Embraer-145. Редовен полет на британската компания British 
Airways Regional от Бирмингам до Хановер. При кацане на мокра писта възниква 
аквапланинг. Самолетът спира на 160 m след края на ПИК. Последствия няма. 

Особено показателен за непредскауемото развитие след възникване на 
динамичен аквапланинг е следният случай [2]. 

На 27.06.1980 г. на Карелския полуостров започва учениeто "Атлантика-80". 
Отработва се взаимодействието между изтребителната авиация и флота на Съветския 
съюз по прехват на стратегическите бомбардировачи на вероятния противник на 
далечните подстъпи.  

В учението участват и осем изтребителя-прехващачи Ту-128 от 518-ти 
изтребителен авиационен полк (войскова част 42192) от 10-та отделна армия за ПВО (т. 
н. Архангелска армия за ПВО), базиран на летище Талаги (Архангелск). 

На 27.06.1980 г. групата самолети Ту-128 се пребазира от летище "Талаги" на 
летище "Оленя" (фиг. 2).   

Групата самолети действат от летище "Оленя", резервно е летище "Сургуч" (на 3 
km от гр. Мончегорск и на 20 km от летище "Оленя"). 

Летище "Оленя" се намира в близост до гр. Оленегорск, на 92 km южно от 
Мурманск. Пистата 19/01 е сдължина 3 000 m, но почти в средата има седловина. 
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Фиг. 2. Участието на група изтребители Ту-128 в учението "Атлантика-80". 
 
Групата излита за прехват на 1.07.1980 г. Метеорологичните условия са сложни 

– непрекъснат дъжд, плътна облачност с долна граница 50 m. След изпълнението на 
задачите самолетите се подреждат за кацане. Поради дългата ПИК ръководителят на 
полетите дава указание да се каца без използване на спирачен парашут. Пръв се насочва 
за кацане водачът на групата, но не успява и минава на втори кръг.  

Втори е пилотът Пьотр Василевич Богунков. За да си осигури възможност за 
простартиране и минаване на втори кръг Богунков каца с 300 km/h (за този самолет 
скоростта на кацане е Vкац. = 280 km/h). Опира на 250 m от началото на ПИК (фиг. 3). 

 

 
 

Фиг. 3. Кацането на Богунков. 
 

Не пуска парашут, задейства спирачките, но не усеща никакъв ефект. Обяснява 
си го с по-високата скорост. В седловината на ПИК скоростта малко пада, но след като 
излиза от нея вижда, че ПИК може и да не му стигне, а спирачките продължават да са 
неефективни. Преценява, че е късно да пуска парашут и задейства аварийните 
спирачки. В момента, в който колелата блокират, самолетът се развърта наляво и 
продължава да се пързаля на подскоци странично. За да избегне счупване на стойка 
Богунков изключва двигателите. С изключването самолетът продължава развъртането 
си и последните 20-30 m преди спирането се движи със соплата напред. Спира на 50 m 
преди края на ПИК (фиг. 3). Богунков подава команда всички да пускат парашут. 
Запуска двигателите, но не успява да премести самолета. Остава в края на полосата. 
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Докладва на ръководителя на полетите, че не може да освободи ПИК и групата е 
пренасочена на запасното "Сургуч". 

Но вторият екипаж вече е кацнал. С парашут и кацането е нормално. Пилотът 
Евгений Глущенко излиза от седловината и вижда срещу себе си готов за излитане 
самолет… 

Самолетът на Богунков е със срязани гуми и повредени джанти. Никакви други 
щети. Обикновен тегач не е в състояние да го премести. Самолетът помръдва, чак, 
когато е закачен от танков влекач.  

Следва да се отбележи, че в резултат на динамичния аквапланинг самолетът се 
развърта на 90º спрямо ПИК. Но това развъртане изиграва и положителен ефект. 
Защото ако при развъртането аквапланингът е бил прекратен движението би било 
съпроводено със сухо триене, което би довело до счупване на основна стойка и 
непредсказуеми последствия. 

 
Парен аквапланинг. Възниква при продължително движение на самолета с 

блокирани колела и достатъчно висока скорост. Парният аквапланинг обикновено е 
продължение на динамичния, но при наличието на още две условия: 

- минимална дълбочина на водния слой; 
- блокирани колела. 
А тези условия се изпълняват, когато самолетът е попаднал в динамичен 

аквапланинг, скоростта или не намалява, или това понижаване е много слабо. В този 
случай пилотът задейства аварийните спирачки, които на повечето ВС не разполагат с 
разблокиращо устройство. 

Триенето между блокираното колело и покритието на ПИК създава топлина, 
която води до изпаряване на попадащата под колелото вода. По такъв начин под 
колелото се образува парна възглавница, която го поддържа над повърхността на ПИК. 
При това достатъчен е и съвсем тънък слой вода. 

Друго необходимо условие за възникване на парен аквапланинг е гумите да 
бъдат достатъчно износени или шарката на протектора им да е с плитки канали.  

Състоянието на повърхността на ПИК също оказва влияние. Ако покритието е 
грапаво или набраздено вероятността за възникване на парен аквапланинг става 
изключително малка. 

Явлението "парен аквапланинг" се саморегулира. Повишаването на налягането 
на парата в образувалата се възглавница води до повдигане на самолета, при което се 
намалява контактната площ на колелото с ПИК. Това понижава триенето, намалява се 
количеството отделяна топлина, налягането на парата се понижава, контактната площ 
на колелото с пистата се увеличава и т. н. 

Отделяната топлина води до промяна в свойствата на гумата. Протича обратна 
вулканизация и гумата се превръща в лепкава и мека маса, парчета от която се откъсват 
и се разхвърлят около парната възглавница. Част от откъснатите парчета полепва по 
джантата. 

А това е сигурен белег за идентифицирането на парния аквапланинг. Следите, 
оставени върху пистата от самолет, попаднал в парен аквапланинг, силно се отличават 
от следите, оставени от други самолети. Обикновените следи представляват черни 
полоси от гумени микрочастици по покритието. При парен аквапланинг водата под 
високо налягане отмива частиците от покритието на ПИК и следата от самолета е 
светла (обикновено светлокафява), т. е. колелото като че ли "измива" пистата. 

Парният аквапланинг може да се задържи до падане на скоростта на самолета 
под 40 km/h. За прекратяването му трябва да се освободят спирачките, да се позволи на 
колелото да се развърти и чак тогава плавно да се задействат спирачките, но така, че да 
не се допусне блокиране на колелото. 
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Типичен пример за проявата на парен аквапланинг е катастрофата на 10.10.2006 
г. със самолет BAe 146-200A на националния авиопревозвач на Фарьорските острови 
"Atlantic Airways" [5]. 

Самолетът изпълнява чартърен полет RC-670 в Норвегия по маршрут Ставангер-
Сторд-Молде (Stavanger-Stord-Molde). Полетът е нает от норвежката компания за 
инженерни и строителни услуги Акер Кварнер (Aker Kvaerner) за превоз на служители 
от компанията от Ставангер и Сторд до Молде (фиг. 4).  

Самолетът BAe 146-200A е средноразмерен реактивен самолет от серията BAe 
146, произвеждани от British Aerospace (Великобритания) от 1983 до 2003 г. Това е 
втория по успешност британски граждански реактивен самолет. Има четири 
турбовентилаторни двигателя, които му осигуряват къси дължини на разбег и пробег. 
Мощната механизация на крилото и извънредно ефективните аеродинамични спирачки 
в опашната част са причина двигателите му да нямат реверс (фиг. 4). 

 

 
 

Фиг. 4. Полет RC-670 на 10.10.2006 г. 
 

Тези особености на самолета го правят подходящ за работа по регионалните 
линии между малки летища. 

Летище "Сторд" (Stord) е общинско регионално летище на 13 километра (8 мили) 
от Лайрвик (Leirvik). Има една ПИК (15/32) с размери 1 460х30 m (фиг. 4). 

Самолетът BAe 146-200A, б. н. OY-CRG излита от летище "Ставангер" в 07:15. 
На борда има 16 души – екипаж (2), салонен персонал (2) и пътници (12). В 07:23 
Командирът на въздухоплавателното средство (КВС) уведомява диспечера на летище 
"Сторд", че ще каца на ПИК №15. В 07:27 КВС решава да каца на ПИК №33. 

Кацането е изпълнено със скорост 120 kt (≈ 222 km/h), което е с 10 kt повече от 
Vкац за този самолет. Колелата опират само на няколко метра от стандартната точка за 
кацане (фиг. 5). 

КВС задейства интерцепторите и спирачките, но интерцепторите отказват. КВС 
преминава на режим "Земен малък газ". Скоростта не намалява съществено и 6 сек. 
след кацането КВС задейства аварийните спирачки. 12,8 сек. след кацането колелата са 
блокирани. КВС осъзнава, че няма да спре в рамките на ПИК и се опитва чрез 
развъртане надясно и наляво да угаси скоростта. Не успява… 

22,8 сек след кацането със скорост около 20 kt (≈ 37 km/h) самолетът напуска 
ПИК и се свлича надолу по горист склон. Спира на 50 m от морето и на 49 m от края на 
ПИК. Избухва пожар. Загива една стюардеса и трима от пътниците. Останалите 12 
души са ранени. 
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Фиг. 5. Кацането на самолет BAe 146-200A, б. н. OY-CRG.  
 
Причини: отказ на интерцепторите и блокиране на колелата. На влажната ПИК 

гумите прегряват, възниква парен аквапланинг (фиг. 6), самолетът не успява да спре 
преди края на ПИК и се срива по склона извън пределите на ПИК. 

 

 
 

Фиг. 6. Следите от парен аквапланинг.  
 
Вискозитетен аквапланинг. Възниква при движение на гладка гума по мокра 

гладка повърхност или на гума с профилиран протектор, но повърхността е извънредно 
гладка. Такива условия създава асфалтът или зоната за приземяване, която е покрита 
със следи от предишни кацания. Такава повърхност може да има същия коефициент на 
триене като влажен лед. Гладка е повърхността на движение върху метални ПИК и на 
самолетоносачите. 

Явлението възниква поради вискозитетните свойства на течностите. За такъв 
аквапланинг е достатъчно слоят вода да е с дебелина 0,025 mm [3]. Вискозитетните 
сили възпрепятстват разливането на течността, колелото не успява да я изтласка и 
започва да се движи върху тънък воден филм. Вискозитетен аквапланинг може да 
възникне при много ниски скорости, значително по-ниски от необходимите скорости за 
динамичен аквапланинг. 
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На фиг. 7 е показано как е решен въпроса с вискозитетния аквапланинг на 
самолетоносачите. Повърхността се прави да е достатъчно грапава, така че дребните 
неравности проникват през слоя течност и така се осигурява достатъчно сцепление 
между гумата и повърхността. 

 

 
 

Фиг. 7. Изменение на коефициента на триене fтр  и коефициента на триене 
при плъзгане fтр пл на ПИК на самолетоносач. 

 
Затова възникването на вискозитетен аквапланинг на ПИК с грапаво покритие е 

малко вероятно. 
 
Как да се предотвратява възникването на аквапланинг? 
За динамичния аквапланинг съществуват два метода [1,3]: 
- да се увеличи налягането в гумите толкова, че скоростта за начало на 

аквапланинга да превишава максималната скорост на движение на движения самолета 
по земята; 

- да се конструира такъв профил на протектора на гумата и да се обработи 
повърхността на ПИК така, че необходимата за възникване на аквапланинг дебелина на 
водния слой да не може да бъде достигната дори и при интензивни и проливни валежи. 

Първият метод е неприемлив, защото изисква да се измени конструкцията на 
съществуващите самолети и на ПИК. 

Вторият метод се използва в практиката. Все повече писти се правят с грапава 
повърхност и с голям напречен наклон. Съвременните авиационни гуми преобладаващо 
имат дълбоки канали. Тези мерки са достатъчно ефективни при обилни дъждове, но са 
почти безполезни при покриването на ПИК с киша. 

За да се предотврати възникване на парен аквапланинг не бива да се блокират 
колелата продължително време. Основното средство за това е използването на 
разблокиращи системи. При необходимост да се използват аварийни спирачки трябва 
внимателно да се работи със спирачките, така че да не се допусне блокиране на 
колелата. 

При съвременните покрития на ПИК е малко вероятно възникване на 
вискозитетен аквапланинг. Такъв е възможен само върху гладки повърхности, покрити 
с боя или със следи от гума, наслоени от предишни кацания. 

Как да се избегнат негативните последствия от аквапланинга? 
Основните опасни последствия от възникването на аквапланинг са: 
- значително увеличение на дължината на пробега; 
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- възможна загуба на пътна управляемост, която може да доведе до напускане на 
ПИК. 

За недопускане на такива последствия летателният състав трябва много добре да 
познава при какви условия може да възникне аквапланинг и да умее да предвиди 
неговата поява. При кацане на влажна и мокра ПИК трябва максимално да се намали 
скоростта на кацане, да не се удължават излишно етапите на изравняване и издържане, 
а след кацане – максимално бързо да се задейства механизацията на крилото, реверса и 
спирачките с цел бързо да се намали скоростта на движение по ПИК. 

Спирачките и реверсът трябва да се използват внимателно, защото при 
несиметрично задействане възниква развъртащ момент, който трудно се овладява на 
мокра ПИК. 
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1. Въведение 

 
През 70-те години на ХХ век, авиационните организации по света, насочват 

вниманието си към подробно анализиране и изработване на мерки срещу влиянието на 
явлението наречено срез на вятъра. Последствията от това явление, могат да бъдат 
аварии и катастрофи. Като ICAO дори го нарича един от най-сериозните проблеми пред 
които е изправена авиацията. 

Съвременните самолети имат определени ограничения по една или друга група 
координати на движението, което води до необходимостта от техния контрол с цел 
предпазване от излизане на опасни режими на полета, което налага за самолетите да 
съществуват различни изчислителни процедури [5] и да  имат надеждно оборудване [2]. 

Под срез на вятъра се разбира рязка пространствена промяна в големината и 
посоката на вектора на скоростта на вятъра на относително малко разстояние. Тази 
промяна може да бъде повече от 90 градуса в хоризонтална равнина с изменение на 
скоростта на вятъра с 15-20 m/s (вертикална равнина 2-3 m/s). Tези промени на 
големината и посоката на вектора на скоростта на вятъра в етапите на излитане и 
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кацане, когато скоростите на самолета са близки до минималните пряко касаят 
безопасността на полетите. 

 
Срезът на вятъра се влияе от:  
- температурни инверсии; 

- полоси за излитане и кацане намиращи се в гористи местности или 
планински склонове; 

- атмосферни фронтове; 

- морски бриз; 

- гръмотевични бури. 

 
2. Съдържание 

 
При анализа на динамиката на въздухоплавателното средство е необходимо да се 

изрази неговата позиция и ориентация по отношение на подходяща координатна 
система, в която могат да се приложат законите на Нютон. От една страна сензори като 
GPS измерват скоростта на въздухоплавателното средство по отношение на земята така, 
че земната координатната система  е за предпочитане за записване на уравненията за 
скоростта.  От друга страна, сензори като жироскопите предоставят информация по 
отношение на мястото на самолета, в което те са поставени. Това  съответно води до по-
лесно описване на ъгловите скорости на самолета в свързаната координатна система.  

 
Фигура 1. Въздушна и земна скорост на полета   

Уравненията на движението се извеждат като се допуска, че  атмосферата е в 
покой спрямо земята, след което се включва ефектът от вятъра в модела. 
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Векторът на скоростта на самолета относно окръжаващия го въздух (въздушната 
скорост 𝑉 ) има проекции в свързаната координатна система (u,v,w). Когато 
окръжаващия самолета въздух е неподвижен, тогава въздушната скорост е равна на 
скоростта на самолета спрямо земята. 

 
  (1)    𝐴 = 𝑐𝑜𝑠𝛼𝑐𝑜𝑠𝛽 −𝑐𝑜𝑠𝛼𝑠𝑖𝑛𝛽 −𝑠𝑖𝑛𝛼𝑠𝑖𝑛𝛽 𝑐𝑜𝑠𝛽 0𝑠𝑖𝑛𝛼𝑐𝑜𝑠𝛽 −𝑠𝑖𝑛𝛼𝑠𝑖𝑛𝛽 𝑐𝑜𝑠𝛼  

 (2)     𝑉 = 𝑉 = 𝑉 𝑐𝑜𝑠𝛼𝑐𝑜𝑠𝛽𝑠𝑖𝑛𝛽𝑠𝑖𝑛𝛼𝑐𝑜𝑠𝛽 → 

 (3)      → 𝑉 = 𝑢 + 𝑣 + 𝑤  
 (4)     𝛼 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 𝑤𝑢  
 (5)     𝛽 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 𝑣𝑉  

 
 
Ако се допусне, че масата на самолета не се изменя, то уравненията за движение 

в надлъжния канал на самолета ще имат следния вид: 
 (6)    𝑚 𝑑𝑉𝑑𝑡 = 𝑇𝑐𝑜𝑠𝛼 − 𝐷 − 𝑚𝑔𝑠𝑖𝑛𝜃 

(7)     𝑚𝑉 𝑑𝜃𝑑𝑡 = 𝑇𝑠𝑖𝑛𝛼 + 𝐿 − 𝑚𝑔𝑐𝑜𝑠𝜃 

(8)     𝐼 𝑑𝜔𝑑𝑡 = 𝑀 

Определянето на  степентта на влиянието на вятъра върху безопасността на 
полета се базира на индекс, който е предложен от Bowles. Този индекс е  известен като 
F-фактор и включва дадени параметри, които характеризират атмосферата и данни с 
полетни характеристики на въздухоплавателни средства по такъв начин, че да се 
предвиди предстоящото отклонение на траекторията на полета. F-факторът се базира на  
общата енергия на самолета и нейната промяна. Общата енергия на самолета е сумата 
от относителната кинетична енергия на въздушния поток (въздушната скорост) и 
вътрешната потенциална енергия (височина над земята). 

 
Енергията на движение на масовия център на летателния апарат относно земята 

се състои от сумата на кинетичната и потенциалната енергия: (9)     𝐸 = 𝐸к + 𝐸п = 𝑚𝑉2 + 𝐺𝐻, 
където 𝐻 е височината на полета над морското равнище, 𝐺 – тегло на самолета. 
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Специфичната енергия на самолета е енергията, която се пада на единица тегло: 

(10)     𝐸𝐺 = 𝐸к + 𝐸п = 𝑉2𝑔 + 𝐻 

За определяне на темпа на изменение на енергетичното състояние на самолета е 
необходимо да се изведе неговата енергетична скороподемност: 

(11)     �̇� = 𝑉𝑎𝑔 �̇�𝑎 + �̇�  
От своя страна изменението на височината за единица време, зависи от 

вертикалната скорост на полета: (12)    �̇�  = 𝑉 𝑠𝑖𝑛𝜃   
От своя страна изменението на скоростта за единица време, може да се изрази 

чрез първото уравнение, от уравненията за движение на самолета: (13)     𝑚�̇� = 𝑇 − 𝐷 − 𝐺𝑠𝑖𝑛𝜃 → 

(14)    �̇� = 𝑔 𝑇 − 𝐷 − 𝐺𝑠𝑖𝑛𝜃𝐺 → (15)     �̇� = 𝑔(𝑛𝑥 − 𝑠𝑖𝑛𝜃) 

След като се заместят изрази (14) и (15) в израз (11): 

(16)     �̇� = 𝑉𝑎𝑔 �̇�𝑎 + �̇� = 𝑉∞ 𝑇 − 𝐷𝐺 → 

 (17)      → �̇� = 𝑛 𝑉  

В случаите, когато се използва разполагаемата тяга: 

(18)     �̇� = 𝑉𝑎𝑔 �̇�𝑎 + �̇� = 𝑉𝑎 𝑇р − 𝐷𝐺 → 

(19)       → �̇� = 𝑛 р𝑉  

При моделиране на траекторията на  полета на летателните платформи [3,4] и 
ракетите [1] е необходимо да се вземе предвид атмосферната турбуленция и да се оцени 
нейното въздействие върху устойчивостта и управляемостта им. Турбуленцията се 
моделира за дадена височина като произволна случайна вариация на посоката и силата 
на вятъра.  

Уравненията за движение на самолета в надлъжния канал с включен F – фактор 
имат следния вид: 
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(20)    𝑚 𝑑𝑉𝑑𝑡 = 𝑇𝑐𝑜𝑠𝛼 − 𝐷 − 𝑚𝑔𝑠𝑖𝑛𝜃 − 𝐹  

                             (21)    𝑚𝑉 𝑑𝜃𝑑𝑡 = 𝑇𝑠𝑖𝑛𝛼 + 𝐿 − 𝑚𝑔𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝐹                       
(22)     𝐼 𝑑𝜔𝑑𝑡 = 𝑀 

където: (23)    𝐹𝑚 = (�̇� 𝑐𝑜𝑠𝜃 + �̇� 𝑠𝑖𝑛𝜃) 

(24)    𝐹𝑚 = (�̇� 𝑠𝑖𝑛𝜃 + �̇� 𝑐𝑜𝑠𝜃) 

Интензивността на среза на вятъра, може да се характеризира, чрез  F – факторът 
[6]: (25)     𝐹 =  �̇�𝑔 + 𝑤𝑉 , където 

(26)     �̇� = 𝜕𝑤𝜕𝑥 �̇� + 𝜕𝑤𝜕𝐻 �̇� + 𝜕𝑤𝜕𝑡 , където: 
�̇� - произведение на хоризонталния срез на вятъра и земната скорост; ℎ ̇ - произведение на промяната на хоризонталния срез във височина и темпа 

на изменението на височината на полета; −  локалното изменение на хоризонталния вятър за единица време. 

 

Следователно: 

(27)    �̇� = 𝑉𝑎𝑔 �̇�𝑎 + �̇� = 𝑉𝑎 𝑇р − 𝐷𝐺 − �̇�𝑥𝑔 + 𝑤ℎ𝑉𝑎 → 

(28)      → �̇� = 𝑉𝑎 𝑇р − 𝐷𝐺 − 𝐹1 → 

(29)     → �̇� = 𝑉𝑎𝑔 �̇�𝑎 + �̇� = 𝑉𝑎 𝑛𝑥р − 𝐹1   
 

Отчитайки уравнение 29 следва, че: 
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(30)    �̇�𝑉 +  �̇�𝑔 = 𝑉 𝑛 р − 𝐹 → 

(31)     → �̇� = 𝑔 𝑛 р − �̇�𝑉 − 𝐹  

От формулата се вижда, че за да се преодолее загубата на скорост  при срез на 
вятъра (𝐹 > 0) е необходимо да се увеличи реципрочно надлъжното претоварване на 
самолета. 

От съществено значение при кацане на самолета в условията на срез на вятъра е 
тяговъоръжеността на самолета. Тъй като в този режим тя има отрицателна стойност. 
От тук следва, че при попадане неочаквано в подобни условия, ще са необходими 
понякога десетки секунди, в зависимост от приемствеността на двигателя, за да се 
идентифицира опасността и да се развие максимална тяга.   

Ситуациите от реални полети показват, че необходимите действия от пилота, 
трябва да бъдат предприети в порядъка на 2-5 секунди, а целия процес на преодоляване 
на условията на срез на вятъра  има продължителност около 30 секунди. 

Федералната авиационна администрация (FAA) е приела , че  аларменият праг 
трябва да бъде  при F=0.13. 

Ако се разгледа вертикален срез на вятъра, който превишава [6]: (32)     𝜕𝑈𝜕𝐻 > 𝐹. 𝑔𝑉 𝑠𝑖𝑛𝜃 

следва, че ако на подхода за кацане, скоростта е  80 m/s, a ъгълът на наклон на 
траекторията е -4о, насрещния вятър трябва да се увеличи най-малко с  11,5 m/s в 
рамките на 50 m височина на разглеждания слой,  за да отговори на посочения критерий 
за опасност. 

3. Заключение 
Изменението на насрещния вятър при пресметнатите стойности се среща 

относително рядко, а вертикалното срязване на потока обикновено не води до 
възникване на катастрофа. Рязката промяна в големината и посоката на вектора на 
скоростта на вятъра, за кратко изминато разстояние в хоризонтална и вертикална 
равнина в порядъка на повече от 90 градуса промяна в посоката в хоризонтална равнина 
и с 15-20 m/s промяна в скоростта на вятъра, съпроводено с промяна и във вертикална 
равнина с посока от горе надолу са много опасни предпоставки за възникване на 
инцидент в етапите на излитане и кацане, когато скоростите на самолета са близки до 
минималните. 
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1. Въведение 
 

Регистраторите на полетни данни представляват електронни устройства, които  
автоматично записват и съхраняват важните за полета параметри и данните за работата 
на силовата установка и отделните системи.  Тяхната основна цел  е да запазят 
записаната информация от различните сензори, разположени в самолета при настъпил 
инцидент, авария или катастофа [2].  

При тест в лаборатория, регистраторите на полетни данни  трябва да издържат на: 
 удар – ускорение 3400 g  за 6.5 ms;  
 висока температура – 260 o  в продължение на 10 часа и 1100o C   в 

продължение на 60 min;  
 налягане под вода –  до 6600 m; 
 потапяне в морска вода – на дълбочина от 3 m за 30 дни; 
 потапяне във различни флуиди(гориво, смазочни течности, хидравлични 

течности и др.) – 48 часа и др. 
Аварийният регистратор на полетни данни трябва да има достатъчно памет за да 

записва в продължение на 17 – 25 часа (за самолети с тегло под 5700 kg – 10 часа).  
Записаните параметри и стойности от работата на отделните системи и силовата 

установка на летателния апарат могат да бъдат представени под формата на: 
- таблици; 
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- графично; 
- компютърна симулация. 

2. Съдържание 
Сензорите представляват първични преобразуватели на физични или химични 

въздействия в подходящ за използване електрически сигнал.  
Данните, събрани от сензорите могат да се използват при автоматичното 

управление на летателните апарати [5], прицелните комплекси [1], при безразрушаващ 
контрол за оценка състоянието на конструкцията на ЛА [6,7], прогнозиране на 
надеждност на електронните и механични елементи [3] и др.   

Целта на този доклад е да се разгледат основните видове сензори използвани за 
записване на параметрите на полета, от които може да се направи качествена оценка на 
техниката на пилотиране на самолетите, а именно: 

- акселерометри; 
- сензори за налягане; 
- жироскопи. 

Акселерометри 
Съществуват акселерометри с една ос на чувствителност, с две взаимно 

перпендикулярни оси и три взаимно перпендикулярни оси. Терминът "ос на 
чувствителност" означава, че при движение по съответната ос се получава максимален 
изходен сигнал. 

Принципна схема на работата на акселерометъра е представена на фиг. 1. 

 
Фиг.1. Принципна схема на акселерометър 

 В идеалния случай ускорението се измерва в центъра на тежестта на самолета. В 
случаите, когато акселерометъра не е в центъра на тежестта се допуска да се 
пренебрегва влиянието на разположението му (рамото) спрямо центъра на тежестта. (1)       𝑎ид. = 𝑎ц.т. + 𝜔св.к.с. × 𝜔св.к.с. × �̅� + �̇�св.к.с. × �̅� − 𝑔, 

където: 𝜔св.к.с. – ъглова скорост; �̇�св.к.с. – ъглово ускорение, �̅� – разстояние на 
акселерометъра до центъра на тежестта на самолета, �̅� -  гравитационно ускорение. (2)      �̅� = 𝑑𝑑𝑑 = − 𝑥акс − 𝑥ц.т.   𝑦акс − 𝑦ц.т.− 𝑧акс − 𝑧ц.т. . 

В действителност към формула (1) трябва да се добави и шумът [9]. 

 
Фиг.2. Модел на акселерометър 
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Сензори за налягане 
Сензорите за налягане при самолетите се използват основно за измерване на 

височината и въздушната скорост, при които се провежда полета. 
За пресмятане на височината на полета се използва следния модел: (3)      𝑝 − 𝑝 = 𝜌𝑔(𝑧 − 𝑧 ) (4)  𝑝в − 𝑝з = −𝜌𝑔(𝐻в − 𝐻з) (5)          𝜌в = 𝜌 𝑇в𝑇  

Изходният сигнал ще има следния вид: (6)     𝑝 = 𝑝з − 𝑝в + шум = 𝜌𝑔𝐻м.р. + шум. 
 
Измерването на въздушната скорост се основава на уравнението на Бернулий. 
При обтичане на тялото представено на фигура 3, скоростта на въздушния поток 

в точка O става равна на нула. Тази точка се нарича критична точка. Ако напишем 
уравнението на Бернулий за представените две сечения, то ще има следния вид:      (7)       𝑝 + 𝜌 𝑉2 = 𝑝 + 𝜌 𝑉2 .      

 
Фиг. 3. Принцип на измерване на въздушната скорост 

Като се вземе предвид, че скоростта на потока в критичната точка О е равна на 
нула (V2=0), то уравнението може да се опрости до следния израз:   (8)     𝑝 + 𝜌 = 𝑝       →      (9)     𝜌 = 𝑝 − 𝑝  →   𝑉 = ( )    

Този принцип за измерване е намерил много широко приложение в авиацията, 
чрез използването на приемник (тръба на Пито) за пълното налягане (p2) и статичното 
налягане (p1). 

На фигура 4 е представен модел, който преобразува приборната скорост в 
истинска скорост на полета [9]. 

 
Фиг. 4. Преобразуване приборната скорост в истинска скорост на полета 
Жироскоп 
Това е популярното име на сензорите за ъглова скорост [4]. Ъгловата скорост на 
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въртящо се тяло показва на колко градуса то се завърта за 1 s. 
Този сензор съдържа три отразяващи огледала, разположени в ъглите на 

съответния контур, така че се образува затворен път за светлинния лъч. Лазерният лъч 
се създава от квантови генератори, единия от които изпраща лъч по часовниковата 
стрелка, а другия - обратно на часовниковата стрелка. Вместо квантови генератори 
може да се постави един оптичен квантов осцилатор, който има два или повече активни 
елемента, които образуват лъчи, движещи се в противоположни посоки. 

Когато пръстеновидна кухина се върти в инерционното пространство, оптичните 
пътеки на лъчите, движещи се по посока на часовниковата стрелка и обратно на 
часовниковата стрелка са неравномерни. Разликата между оптичните пътеки води до 
появата на разликата в честотите на генерираните колебания, което определя скоростта 
на въртене на резонатора. 

Самолетът както всяка управляваща система има сензори, които събират 
необходимите данни. Тези данни се предават на електронен блок, който ги обработва и 
чрез вградения алгоритъм изработва управляващ сигнал за изпълнителните механизми.  

 
Фиг.5. Сензор за ъглова скорост 

Все по-широко приложение, включително и при летателните апарати намират 
микро електромеханичните системи (MEMS), 

Те представляват интегрално изпълнение на електромеханична система и дават 
възможност сензорите, и изпълнителните механизми да са част от интегрална схема, 
превърната в система върху чип. 

На фигура 6 е представен примерен модел на MEMS жироскоп [9]. 
 

Фиг.6. Модел на MEMS жироскоп 
Анализът на свалените и записани данни отнема време. Когато е необходим бърз 

анализ, е удобно данните да се визуализират като (фиг. 7): 
· движение на тримерен модел на ЛА в земна координатна система;  
· видео за окръжаващата среда от гледна точка на пилота;   
· картина на приборната дъска.   
Когато експлоатиращата организация разполага с авиационен тренажор за 

съотвтения тип ЛА, то е възможно да се симулира полета в симулатора като се подават 
само управляващите въздействия, за да се извърши сравнение със записаните параметри 
(фиг. 8). Разликите ще са свидетелство за действието на неотчетени фактори, външни 
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смущения или откази на системите на ЛА. 

 
Фиг.7. Система за обективен контрол 

Фиг.8. Идентифицирана скорост на полета 
Статистиката за група летателни апарати от един тип също може да покаже 

тенденции, които да сочат към някакви общи за серията недостатъци. От 1 януари 2005 
г. ICAO Annex 6 изисква с цел повишаване безопасността на полетите, всички 
оператори на големи самолети да изпълняват програми за анализ на полетните данни 
(Flight Data Analisys Program – FDAP). Тези програми идентифицират и количествено 
оценяват съществуващите и новопоявяващи се рискове, определят онези, за които 
нивото е неприемливо високо, предлагат мерки за въздействие и оценяват резултатите.  
По записа от средството за обективен контрлол може да се определят: режима на работа 
на двигателя, действията на летеца по отклонението на стабилизатора, 
продължителността на излитането и скоростта в момента на отлепяне. Определят се  
правилни ли са дайствията на летеца в различните етапи на полета и допуснатите 
нарушения в тениката на изпълнение. 

На фигура 9 е показан графичен модел на полета и последователността, в която 
трябва да се изпълнят елементите [8], а на фигура 10 е представен записът от 
CVFDR на самолета по време на изпълнението на задачата . 
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Фиг.9. Графичен модел на полета на упражнение в зона сложен пилотаж 

 
Фиг.10. Запис на CVFDR на упражнение в зона сложен пилотаж 

 
3. Заключение 

Обобщаващият термин сензор е пряко свързан с развитието на системи за 
автоматично управление на самолета, следвайки логическата последователност: сензор 
-устройство/орган за управление - изпълнително устройство - обект на управление. 
Развитието на  устройствата за обработка на информацията, микропроцесорите и 
компютърните технологии са предпоставки за интензивно развитие на сензорите. Тъй 
като възможностите на тези компютърните системи се увеличава то ролята на 



 

75 

сензорите, които представляват основния елемент за отчитане на определени данни 
съществено нараства. Сензорите се един от най-важните елементи за автоматичното 
управление на летателния апарат и за възпроизвеждане траекторията на полета. 
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Abstract: In this report is explored the model of developed unmanned aircraft into the software 
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1. INTRODUCTION 
 
The actuality of the study comes from the fact that the unmanned air vehicles (UAVs) 

are increasingly used in various fields of life [1]. With the development of technology the 
typical tasks and system architecture of the aircraft are changed [2]. These systems are also 
increasingly used in the military field and warfare [6]. 

In order to synthesize proper algorithms for control, it is necessary to construct non-
linear mathematical models besides the design of the construction of UAVs [4]. Another 
peculiarity is that, in addition to airplane shemes, there is a growing use of UAVs like copters. 
The quadcopters have exceptional flexibility in solving different tasks [5]. 

Determining the aerodynamic characteristics is an important step in the design of the 
aircrafts and UAVs [8] and is a essential stage in the construction of the non-linear 
mathematical models. Atmospheric disturbances affect the aircrafts during the flight. To 
obtain a resistant to interference UAV is necessary to examine the behavior of the wing airfoil 
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of the aircraft subjected to interference. A preliminary study of the airfoil is carried out for its 
parameters during atmospheric disturbances [9]. 

The main aim of the report is to investigate the characteristics of a developed UAV by 
wrapping its model in a virtual aerodynamic tunnel in the environment of the product XFLR5. 
Using this software a static balancing of the UAV was performed and its longitudinal stability  
was investigated [11]. 

 
 
2. STUDY OF THE LONGITUDINAL STABILITY OF THE UAV 
 
In order to achieve a controlable flight, it is necessary to know the characteristics of 

the object for control. These features are found in the environment of XFLR5 [12]. The  
picture of the experiment is shown in Figure 1. 

 

 
 

Figure 1. Flow visualization model of UAV in a virtual tunnel 
 
The existence of a symmetry plane gives the right to conditionally split the movement 

of the UAV on the longitudinal and lateral direstion. This report only considers longitudinal 
movement when there is no bank angle and slideslip angle. The controls are in neutral 
position. In this case, thus described the insulated longitudinal movement consists of two 
translational movements (horizontal and vertical) and one rotational movements related to the 
lateral axis [3,7]. 

Longitudinal motion is characterized by the following parameters: angle of attack (α); 
trajectory slope (Θ); pitch angle (υ); speed (V); altitude (H). The rudder deflection is 
characterized by the following values: steering angle of the altitude rule (δв) and change in the 
speed of the propeller-engine system. 

In order to start analyzing the obtained characteristics of the UAV it is necessary to be 
initially balanced in the longitudinal movement. By nature, thus created UAV is 
longitudinally unbalanced, so by deflection of the altitude rule δв = 7,29º the plane is 
balanced. The graph of the balancing diagram represented by the dependency of the 
longitudinal moment coefficient of the attack angle is shown in Figure 2. 
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From Figure 2 it makes clear that the aerodynamic focus is behind the mass center of 
the UAV, which means it is balanced and stabil by increasing the angle of attack. The XFLR5 
v6 software enables developer to test the stability and controllability of the UAV. 

The static equilibrium of the UAV is determined at constant parameters like speed, 
angle of attack, altitude, angles of trajectory slope, etc. The purpose of the stability and 
controllability analysis is to estimate the dynamic stability and time response of the UAV in  
any wing gust.  

 
 

Figure 2. Dependency of the longitudinal moment coefficient of the attack angle. 
 
When the UAV is subjected to perturbance, it hase a physical tend to react to different 

modes of flight. From a mathematical point of view, these flight modes are called their own 
(natural) modes and are described by: 

1.  eigenvectors – they set the shape of the figures described in the reaction; 

2.  eigenvalues – they describe the frequency of the flight mode and its damping. 

 
For example, if the UAV enters from the horizontal flight to atmospheric disturbance  

in the vertical plane, then longperiodic movement is described by a figure called fugoid 
(Figure 3) [11]. This figure shows the transformation of kinetic energy into potential and vice 
versa. From an aerodynamic point of view, this is done by changing the lift force. 

When the UAV is "diving" it is accelerated but with a constant angle of attack and lift. 
Then, the lift force increases at the expense of the square of the speed, the planer rises and 
slows down. The lifting force decreases again and the UAV dives back. This movement is 
slow (visible to the operator), poorly damped, and may be stabil or unstabil. 

If the UAV is well developed, it must have four movements in the longitudinal plane: 
two symmetrical ones, which are fugoid and are explained above and two symmetrical, which 
are short period movements. 

Short period movements are shown in Figure 4 [11]. The short period movement is a 
vertical movement along with the angular pitch velocity (highfrequency, welldamped). This 
movement is difficult to manage by the pilot because it is invisible. The two described modes 
in longitudinal motion (long and short periodic) are fluctuating in nature. 

Eigenvectors of the UAV from a mathematical point of view, give information about 
the amplitude and phase of the variables involved in longitudinal movement. Four variables  
are included in this movement, they don't dependent on the lattitudinal movement: 
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1. vertical and horizontal speeds in the fixed body coordinate system; 

2. angular velocity in pitch; 

3. pitch angle.  
The aerodynamic characteristics of the proposed flying wing version were calculated 

using a panel method. The surface of the wing is divided into 728 panel elements. The air 
density is 1,225 kg/m3, and the kinematic viscosity is 1,5.10-5 m2/s. The area of the wing is 
0,25671 m2 and the wingspan is 0,964 m. 

 

 
 
Figure 3. Visualization of the reaction of the UAV to wing gust in the long period movement. 

 

 
 

Figure 4. Visualization of the reaction of the UAV of disturbation in short period movement.  
The obtained values of the aerodynamic derivatives for the longitudinal movement are: 
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For longitudinal motion, the eigenvalues the eigenvectors have numerical values 

shown in Table 1: 
 

Table 1. Eigenvalues and eigenvectors of the state of the UAV. 
Eigenvalues 

-32.13+ (-46i) -32.13+ (46i) -0.009611+ (-0.3916i) -0.009611+ (0.3916i) 
Eigenvectors 

1+ (0i) 1+ (0i) 1+ (0i) 1+ (0i) 
177.2+ (68.51i) 177.2+ (-68.51i) -0.00661+ (2.42e-5i) -0.00661+ (-2.42e-5i 

) 
108.4+ (-309.9i)  108.4+  (309.9i) 0.01564+ (0.000125i) 0.01564+(-0.000125i) 
3.421+(4.747i) 3.421+(-4.747i) -0.001299+(0.03992i) -0.001299+ (-0.03992i) 

 
Frequency of the short period movements and fugoid are also found in the XFLR5 

environment (Figure 5). 
 

 
 

Figure 5. Frequency of short period movements together with the damping factor. 
 
After the calculations, the phugoid eigenvalue is -0,01000+ (0,36423i), the frequency 

is 0,058 Hz, and the damping factor is 0,027. 
The picture on the location of the roots of the characteristic equation represents a 

visual interpretation of the frequency and damping factor for each of the modes in the 
longitudinal motion [10] with its eigenvalue calculated by: 
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(1)    = 1 + iN 
 

where: 1 is the damping constant associated with the damping ratio by: 1=-1
 N is its own circular frequency, and Nis the actual flight mode frequency. 

 
The time response of the system in the different modes, by the main components 

(speed, pitch, pitch angular rate) is given by the expression: 
 
(2)   f(t) k.et ke1 iNt 
 
Figure 6 shows a typical picture available at the roots of the characteristic polynom in 

the longitudinal movement. When compared Figure 5 with Figure 6 establishes that the two 
pictures were similar. This means that the behavior of the developed UAV in the longitudinal 
direction is adequate. 

 

 
 

Figure 6. Frequency of short-period movements together with the damping factor. 
 
The eigenvalues of the UAV in the longitudinal direction have negative real parts 

(Table 1), which means that this movement of the aircraft is stable according to the criterion 
of Hurwitz. 

Figure 7 shows the algorithm of performance analysis with XFLR5, and its 
capabilities. 

In Figure 8 shows the analysis of the stability of the UAV. In XFLR5 it is possible to 
analyze the stability of the developed aircraft by: 

 Tracking the response of the openloop system; 

 Response to standard input; 

 Investigating the response of the aircraft to its natural frequencies. 
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Figure 7. Opportunities for analyzing stability of the UAV in the environment of XFLR5. 
 

 
 

Figure 8. Stability analysis in the XFLR5 environment. 
 

 
 

Figure 9. Analysis of the short period movement. 
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Figure 10. Long period longitudinal movement analysis. 
 
In Fig. 9 and 10 are shown the analysis of the short period and long period longitudinal 

movement of the UAV. 
 
 
3. CONCLUSIONS 
 
◦ Investigating UAV in virtual tunnels helps reduce construction costs, especially if 

the software is free of charge. 

◦ The analysis revealed that the UAV has adequate behavior in the vertical 
longitudinal plane. 

◦ The results of the software product make it possible to synthesize a suitable system 
for automatic control of the UAV. 
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Abstract: This work describes a proposal for the implementation of a space-sensors based  
Information Communication Technologies (ICT) system for surveillance of Low Earth Orbit (LEO) 
objects and their classification. The system is to  allow creating  a detailed database for real-time 
prediction of the LEO objects trajectories for the purpose of evaluating the risks of in-orbit collisions 
and the possible re-entry events. A preliminary concept study on implementing low cost small  satellite 
launch services using commercial or military jet aircraft systems available in Bulgaria is presented 
thus allowing for a complete implementation of the proposed space ICT system.  
Keywords: SST, ICT, small satellites, space debris, space launch 
 

1. INTRODUCTION 
 
During the past 50+ years objects have been launched into space regularly, reaching a 

peak of 140 items per year during the Cold War. In the last years, the rapid development of 
commercial low cost satellite technologies led to an even continuously increasing number of   
satellite launches.   (a) shows a forecast that over 2400 small commercial and science 
satellites (1-50kg) are to be launched until 2023. Every time a launch vehicle boosts a satellite 
into space, debris is produced. Examples of space debris include discarded rocket bodies, fuel 
tanks, satellite components, non-functional satellites and debris from collisions and 
explosions.  

 

 Figure 1(a) Artist impression of the space debris cloud around Earth, size of space debris exaggerated as compared to Earth ;(b) Small satellite (1-50kg) launch number forecast (ref. 
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Space Works Enterprises 2017, www.spaceworks.aero) indicating the growing number of space objects presenting a potential threat on a long term to space operations. 
Accurate and timely information on the population of such Resident Space Objects (RSO) 
orbiting Earth is vital for the situational awareness of the space environment, especially in the 
area of defense. Such capabilities are particularly important for operators and users of high-
value assets such as surveillance, reconnaissance and observation satellites in LEO.  Such 
systems are increasingly fundamental to both military and civilian operations, providing 
strategic and tactical information across a range of sensor wavelengths.  However, these 
systems are threatened by an increasing and growing population of debris in orbit, ranging 
from metre-sized RSO, e.g. satellites past their end-of-life and no longer controlled, 
centimetre-sized fragments, e.g. from collisions or explosions between spacecraft, down to 
sub-millimetre sized objects such as flecks of paint.  Due to the high relative velocities 
possible between two objects in space, even very small RSO carry a significant amount of 
energy and thus uncontrolled collisions between an active satellite and a piece of debris can 
have very serious, and potentially catastrophic and mission-ending, consequences.  

As a result of the current limitations of space surveillance systems, a large proportion 
of the overall population of the debris population is neither tracked nor catalogued and is 
estimated by using mathematical models with different results. According to latest estimates 
there are 16,000 objects orbiting Earth larger than 10 cm, which are catalogued, and between 
300,000 and 600,000 objects larger than 1 cm, not catalogued. The vast majority of these 
space objects are not in deep space but in the commercially most exploitable areas of the outer 
space region. These include the Geostationary Earth Orbit (GEO) at 36,000 km altitude, 
mainly used for satellite telecommunications and EGNOS; the Medium Earth Orbit (MEO) at 
around 20,000 km altitude, the orbit for all satellite navigation constellations, including the 
Galileo satellites; and LEO, from around 600 to more than 2,000 km altitude, the mostly used 
for Earth observation satellites such as the European Copernicus, the EUMETSAT and 
military satellites. NASA modeling estimates a risk of 8-9 collisions between catalogued 
objects over the next 40 years, meaning one collision every 5 years,  in LEO orbit. 
Approximately 50% of these collisions are predicted to lead to the complete destruction of a 
satellite. Taking the lowest risk assumption of one collision every 3 years for partially 
catalogued debris in LEO, it is estimated that Europe's economic risk in the LEO region is at 
least 2.5 M€ per year over the next decade.  (a) shows the distribution of space debris in LEO 
depending on their orbit parameters, while (b) illustrates the large increase of space debris 
density in the 400km-1000km orbits (the most used ones for Earth Observation and defense 
applications) after the in-orbit collision of two satellites in 2008.  
 

 Figure 2 Space debris distribution in LEO - (a) ESA, (b)NASA Orbital Debris Program Office (ODPO)  
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2. EUROPEAN SPACE  SURVEILLANCE AND TRACKING (SST) SYSTEMS  
Europe does not have a centralised network that would provide routine operational 

monitoring of risks to European space assets, both for civilian and defense needs. The basic 
list of the major  available sensors that contribute partially to the European Space Surveillance 
and Tracking (SST) actives is presented bellow.  
 Ad hoc orbit information on non-cooperative targets in LEO 

    • RAL’s Chilbolton S-band monostatic radar at Chilbolton, UK 
    • The Armor C-band monostatic radars on the French naval vessel ”Monge” 
    • FGAN’s TIRA L- and Ku-band monostatic radar at Wachtberg, Germany 
    • Effelsbergradio telescope (for bistatic measurements), Germany 
    • Medicina radio telescope (for bistatic measurements) Italy 
 Sensors contribute to US SSN 

    • Military Fylingdales surveillance radar, UK 
    • The Globus II X-band radar of the NIS at Vardø, Norway 
 For GEO object (due to radar limitation) 

    • CNES’ 25 cm TAROT telescope at Calern, France 
    • BNSC’s 40 cm PIMS telescope at Herstmonceux, UK 
    • ESA’s 1 m space debris telescope at Tenerife, Spain 
    • The ZIMLAT Cassegrain-type telescope,  Switzerland 

 Electronic fence into space and providing initial SSN data in LEO 
    • The French DGA GRAVES VHF radar system consisting of a transmitter at Dijon 

and a receiver near Apt 
All such sensors are ground based only, and all of them have significant shortcomings 

related to their operational capabilities. For example, most need substantial refurbishing and 
upgrading to become operational and others are too limited in operational availability despite 
their potential high technical performance. None of them operate as a network and even if 
they could their combined capacity would not be sufficient to provide a significant reduction 
to risk of collision [1].  further shows the main SST sensors located worldwide.  

 
Figure 3 Worldwide location of existing ground-level SST sensors  
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3. CONCEPT OF OPERATION OF THE PROPOSED SATELLITE SYSTEM 
 We propose a new dual-use satellite ICT system mission, which will aim  achieving 
the required sensitivity and accuracy of information about the RSO by placing a new for 
Europe Space Surveillance (SS) sensor onboard a small spacecraft and launching it into an 
appropriate orbit, combined with establishing a Bulgaria based operational data processing 
centre.   

 
Figure 4: Satellite sensor bases space surveillance system operations scenario  

 illustrates the operations scenario of such a novel space surveillance system, contributing to 
the main EU need for establishing a future global European space surveillance and tracking  
program, part of the effort for creating European space situation awareness (SSA) capabilities 
oriented towards protecting existing and future national and European civil and military assets 
in space.  

3.1 Space segment To achieve the objectives for a space-based SST mission [2],a 
dedicated small satellite (or a satellite constellation) is to be designed caring out a space debris 
sensor payload – e.g. a LIDAR system as the one in [3], or an optical telescope described in 
[4], or a new multispectral sensor allowing for determination of debris material, is to be 
deployed in a dedicated LEO, suitable for space debris detection. According to ESA and 
NASA studies shown in Figure 2 (a,b) above, the space debris population in LEO is not 
uniform. This requires careful planning of the satellite orbits in order to ensure space debris 
detection.  

Figure 5 illustrates the results from a preliminary analysis of the possible sensor coverage 
for a system of small SS satellites placed  in LEO.  The executed feasibility level modeling 
study showed that 90% of LEO debris (see Figure 2 a) could possibly be detected within 30 
days for a mission by 3 'observer' satellites,  each carrying 2 specialized LIDARs (free space 
range 400km) with fixed FOV,pointing up and down correspondingly (reference sensor 
placement). For the same time span, a single satellite is detecting only ~78% of the debris. In 
addition, the modeling suggests an optimal circular orbit altitude for the sensor satellite in the 
range ~1200km, with inclination ~82-85deg allowing for the satellite to operate in a less 
contaminated orbital belt, see Figure 2a, and still be able to detect debris in the most polluted 
orbits around h~800km and h~1500km,located up and bellow its own orbit, see Figure 5a. 
The high inclination orbit of the system is optimal for detecting space debris with orbits 



 

89 

congested in the polar regions of Earth, illustarted in Figure 5c. The satellite sensor(s) have a 
line of observation up and down alongside the normal to Earth. The system transmits high 
volume data from its sensors (e.g. video recording from the optical sensor) to the ground 
station using a high-speed data link as described in [5],for post-processing and extracting of 
space-debris related information. To ensure a more efficient system operation, several such 
satellite systems can operate in parallel, for each varying their specific sensor payloads (e.g. 
LIDAR or a telescope or a multispectral camera, etc.), and/or varying the satellite orbital 
parameters – e.g. inclination and altitude. (For an illustration of such possible variation, see 
the 'free space' sectors in Figure 2a). Implementing all these satellite mission properties is to  
make it possible to achieve a more comprehensive determination of the debris cloud(s) 
properties, in a shorter period of time.  Due to removing any atmospheric perturbations , such 
a sensor system is expected to allow for detection and orbit determination of small (<10cm) 
RSO in LEO.  

 

 
Figure 4 (a) Illustration of the satellite orbit located between the 'belts' of space debris with highest 
densities (see Figure 2b), (b) Illustration of the sensor 3D track coverage in space during one orbit 
cycle; (c) model for the global sensor coverage after a few orbits of a system of 3 small satellites  

In overall the results from the initial mission design study indicate that it is feasible to 
consider a multi-satellite space debris observation mission provided that suitable sensors are 
being developed for in-orbit operation. 

It is worth to mention, that apart of space debris detection, a separate and different satellite 
mission(s) could be developed for the purpose of space debris removal from orbit. This is 
needed since a vast majority of space debris in Earth orbit have an in-orbit lifetime of 20 years 
and more, and thus they practically can not decay by themselves. A specific space debris 
removal mission design is described in e.g. [6] and elsewhere.   

4. SPACE LAUNCH CONSIDERATIONS 
Of special interest for implementing novel satellite missions for defense/dual-use 

related applications, such as the ones described above, is the capability for implementing low 
cost space launch systems, which also offer short time-to-launch capabilities and allow for 
their implementation on EU continental territory. Such needs are also strongly motivated with 
the rapid commercialization of the space activities. The fast development and deployment of 
space-based platforms is becoming an ultimate need  in the 21st century, including serving the 
security and defense needs of the EU. The exploding development of small/nano satellite  
platforms, with their strong trend to replace the large and costly satellite platforms of the past, 
requires the availability of new space launch systems. Figure 1b above indicates the growing 
gap  between the planned and the actually launched satellite systems thus indicating the 
growing need for launch services. At present, the major bottle neck for fast in-orbit 
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deployment of novel satellite systems is the lack of low-cost, short time to launch services, 
easy available to  the satellite systems manufacturers/users.  

4.1 Satellite air launch approach.  The air launch [7-9] provides fast, flexible, 
dedicated launch options for micro- and nanosatellites. Compared to more traditional 
approaches, it utilizes an aircraft as both a reusable first stage and a launch pad, thus reducing 
the amount of expendable hardware in each mission, increasing launch availability, and 
allowing for more flexible launch operations. Key features of air launch that make it feasible 
for micro and nanosatellites include [6]: 
 Improved booster performance launching from altitude. Nozzle expansion ratio can be 

increased without incurring additional pressure losses, while drag losses are reduced due 
to decreased atmospheric density at altitude. Air launch opens the trade space to low-
thrust and lower-cost liquid propulsion systems that can successfully replace too large or 
too expensive ground launch systems. Cost can also be reduced if aircraft operating costs 
are lower than additional booster costs required to match system performance from the 
ground.Common mechanical and electrical interfaces are available for application of 
launch vehicles to multiple carrier aircraft. Standard military ejector racks can be installed 
on a wide range of aircraft (F-15; Rafale, Typhoon, MiG-31, etc.) capable of launching 
large external vehicles. 

 Opportunities exist for lean and flexible launch operations by using small airfields with 
standardized ground support equipment for both aircraft and launch vehicle systems. 

 bellow illustrates some of the recent satellite air-launch projects. 
 

 
Figure 5:(a)Microspace-2 project (Ukraine)-40kg payload to 1000km orbit,(b)ALASA project 
(USA)-45kg payload, (c) GOLauncher 2(USA)-45kg payload using a modified LearJet35,possible 
orbits ~1000km, inclination 0-98.7 deg  

The combination of existing, widely available aircraft with small expendable rockets 
equipped with available propulsion elements yields a launch system which can afford provide 
dedicated launches from almost any geographic location and achieve the most optimal orbit 
altitude and inclination for our proposed space debris management missions. The most of the 
existing air launch projects report for available satellite payloads of ~40-45 kg and orbits from 
200km to 1000 km with an inclination range of 0-98.7°.  

For the goals of implementing a similar concept using the existing in Bulgaria aircraft 
infrastructure, several aircraft platforms are initially evaluated for adaptation – the Mig29 and 
Mig21bis jet fighters (to exit military service in the near future), the SU-25  bomber  but also 
the Tu-154M civil aviation jet (not in airline service anymore).  For all of them good service 
infrastructure exists already in Bulgaria, including excellent local engineering and 
maintenance  experience, skills and personnel, which would allow to substantially reduce the 
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effort for developing the needed  platform modifications/adaptation  to allow its operation for 
the purpose. Table 1 bellow summarizes the basic technical characteristics of the above 
aircraft platforms. As a very preliminary estimate, it seems that the old MiG21 jet fighter 
offers an attractive efficiency/cost figures;  

Table 1. Basic characteristics of the investigated jet aircraft 
 SU-25 MiG-21 MiG-29 TU-154М 
length 15,53 m 12,285 m 17,37 m 47,9 m 
wingspan 14,36 m 7,154 m 11,4 m 37,55 m 
cruise speed 975 km/h 2175 km/h 2400 km/h 935 km/h 
trust 2 x 44,8 kN 1 х 69,6 kN  2 x 81,4 kN 3 x 103 kN 
payload 4000 kg 1000 kg 3500 kg 18 000 kg 
floor 5000 m 17 500 m 18 000 m 12 100 m 
engine resource 500 h 1400 h ? 700 h 18 000 h 
cost for maintenance  ? $400 000 $3 870 000 ? 

  
 Further to that, a dedicated small rocket launcher is to be either developed or procured  
/adapted for integration, based on the overall launch system target specifications and 
achievable performance. (a) illustrates a possible flight profile for implementing a satellite air-
launch operations executed from a shore based airfield.   

  
(b) alternatively illustrates a possible ground-launch service implemented through a 
modification of a low cost sounding rocket by e.g. adding to it a dedicates booster stage 
allowing for payload acceleration up to the orbit insertion speed of 7.8 km/s. Full launch 
system mission design and performance parameters are to be further investigated for this 
approach, considering the feasible engineering solutions for sounding rocket modifications. 
 Table 2 bellow represents a preliminary comparison of non-European existing  ground 
launch solution (as a reference) and some air-launch solutions development projects.  

The results in Table 2 show the large potential efficiency of the air-launch approach 
executed at high-altitudes (last column), for which there is a smaller loss of the  required  
velocity for orbit insertion, provided during launch. Thus, it seems very promising to further 
investigate the most optimal and cost effective engineering solutions for implementation as 
described above. 

 
 

 
Figure 6 (a)Possible flight profile of implementing a satellite air-launch operations; (b) Concept of 
operations and flight profile of a ground launch system using a modified sounding rocket system. 
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Table 2.Comparison  of the  space launch options  for some selected  designs  

Velocity losses in  
m/s due to: Ground launch 

Existing air launch (v0 
= 300 m/s; H = 11 km)   

ABSL air launch (v0 = 
750 m/s; H = 21 km)   

Gravitational 1224 700 680 
Aerodynamic 93 312 141 

Control 286 114 99 
Atmospheric  drag 62 42 30 

Total losses 1665 1168 (70 %) 950 (57 %) 

 4.2 Launch site Further to the air/space segment of the system, a suitable engineering 
R&D studies will need to be executed on the required launch site ground infrastructure. Both 
the air/space segment and the ground segment development, design and performance figures 
strongly depend on the target geographic location for executing the space launch  activities as 
described.  bellow indicates the location of the major  space launch sites worldwide. Bulgaria 
presents a very good potential to host an  European small satellite launch site due to its unique 
location on the Balkan peninsula, having large un-populated Black Sea areas precisely east-
wise of its shore, which provides very good potential conditions for small satellite launch 
operations through air or ground launch systems (ref. Figure 7 a,b). The existing Bulganin 
military field for ground missile launch and air-force shooting training in Shabla could be 
used for such a launch site providing fast and flexible in-orbit deployment of the future micro 
and nano-satllites serving European defense needs. 

  
Figure 8 Major space ports worldwide. The arrow indicates the Shabla military shooting range on 
the Black sea coast of Bulgaria, a possible suitable location for European small satellite launch 
activities  

5. CONCLUSIONS 
This paper presents an initial mission design study for implementing a novel European 

satellite ICT system dedicated to space debris detection. Concept study for implementing 
satellite launch from Bulgarian territory using jet aircraft is suggested as well. It is deemed 
feasible to conduct further investigations and optimization of the possible specific engineering 
solutions for both, thus contributing to the EU defense capabilities goals in the 21st century.  
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Съвременните авиационни конструкции са изключително сложни системи, 

съставени от заварени, занитени, запоени и лепени съединения. Лепените съединения 
имат все по-голям дял в тези конструкции поради спецификата на построяването си и 
високите експлоатационни показатели като якост, дълготрайност, износоустойчивост и 
устойчивост на различни разнообразни атмосферни условия. Това е изключително 
важно в един глобализиран съвременен свят където бойните авиационни комплекси се 
експлоатират в условия от температури и влажност, характерни от екваториалния пояс 
до крайния север.  

 
2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА 
Обект на изследването са лепени съединения от лопата на вертолет Ми-17 – 

носещ винт, тип 8АТ-2710-00. Лопатата се използва на вертолети Ми-8, Ми-14ПЛ и 
Ми-17. Конструктивно тя е изградена от следните основни части (фиг. 1): 1- 
надлъжник; 2- накрайник на надлъжника; 3- опашни секции - 21 бр.; 4- 
противообледенителна система; 5- тримери; 6- обтекател. 
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Фигура 1. Конструкция на лопата 8АТ-2710-00 

Надлъжникът представлява греда с кутийчато сечение. Вътрешният контур на 
профила е постоянен, а външният е обработен в съответствие с теоретичния контур по 
NACA. Дебелината на горната и долната стена на надлъжника се изменят плавно от 6,6 
mm в корневата част до 5 mm в края на лопатата. Надлъжникът е изработен от 
алуминиева сплав АВТ-1. Към корневата част е залепен и фиксиран с помощта на 21 
болта стоманен накрайник за закрепване на лопатата към осевия шарнир на втулката[1]. 

Опашната част на лопатата е оформена от 21 бр. отделни секции залепени към 
надлъжника с лепило ВК-3. Обшивката на секциите е от сплав АВ с дебелина 0,3 mm. 
Ребрата са от същия материал с дебелина 0,4 mm, а пълнителя от тип пчелна пита е 
изработен чрез разтегляне от алуминиево фолио с дебелина 0.04 mm (стена на 
шестоъгълника 5mm). Елементите на секциите са свързани чрез лепене с лепило ВК-9. 
При ремонт се позволява използването на лепило К-153 вместо ВК-9. Участъците 
между секциите са запълнени с гумени уплътнители. Външната страна на лопатата е 
грундирана с АГ-3А и боядисана с емайл ХВ-16 (с добавка на 2% алуминиева пудра). 

Лопатите са подложени на различни натоварвания от аеродинамичните и 
центробежни сили, както и сила на тежестта, и кориолисова сила. [2]. За определянето 
на времето за работа на всяка авиационна конструкция решаващи се оказват и 
цикличните натоварвания от посочените сили, както и прогнозирането на остатъчния 
ресурс [5]. 

Целта на настоящото изследване е да се докаже, че лепените конструкции от 
лопатите на вертолета тип 8АТ-2710-00 запазват неизменна или с минимално 
намаление якостта си при достигане на назначения ресурс по календарен срок. 

На изпитване са подложени пробни тела от съединението на секциите с 
надлъжника на лопатата, поради спецификата на конструкцията на лепените 
съединения, при които предпочитаното натоварване, при което лепилата се представят 
най-добре, е на срязване при равномерен опън. 

Изпитванията на равномерен опън са проведени на изпитвателна машина тип 
1474 на фирма "ZWICK" - Германия Заготовките за пробните тела са изрязани чрез 
фрезоване, като ширината им е съобразена с  ГОСТ 14759-69 (фиг.2). 
 

 
Фигура 2. Пробни тела за оценка носещата способност на лепилния 

слой при стареене в атмосферни условия 
За установяване остатъчната якост на срязване на лепилния слой е проведено 

експериментално натоварване на срязване на пробни тела, изрязани от областта на 
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залепване на секции №6 №11, №17 и №21 към надлъжника. Така равномерно се 
обхваща конструкцията по цялата дължина на лопатата. Изпитани са по 5 пробни тела 
от всяка секция. 

Дължината на слоя лепило е оригиналната с l =30 mm на залепване на обшивката 
на секцията към надлъжника. 

При закрепването на пробното тяло в челюстите на изпитателната машина се 
използва специална подложка (фиг.3) за осигуряване съвпадане на направлението на 
прилаганата сила с повърхността на слоя лепило. В резултат слоя лепило е подложен 
само на срязване. 

 
 

Фигура 3. Схема на изпитанието на срязване на слоя лепило 
В таблица 1 са дадени размерите на пробните тела и стойностите на силата на 

разрушаване. Разрушаването за всички образци е в обшивката. В таблицата са 
приведени напреженията (якостта на опън), при които е настъпило разрушаване в 
обшивката. Стойностите на B показват, че обшивката е запазила неизменна якостта си 
на опън. 

Таблица 1 Резултати от изпитанията на обшивката на опън 

Секция № 
Образец 

№ 
B 
[mm] 

p 
[N] 

P 
[N/cm] 

B 
[MPa] 

6 

1 20,1 1990 990 330 
2 20,1 2080 1035 345 
3 20,1 2040 1015 338 
4 20,1 2070 1030 343 
5 20,1 2070 1030 343 

Средно 2050 1020 340 

11 

19 20,0 2020 1010 337 
20 20,0 2000 1010 333 
21 20,0 1940 970 323 
22 20,0 2010 1005 335 
23 20,0 1940 972 323 

Средно 1982 993 330 

17 

13 20,0 2030 1015 338 
14 20,0 2050 1025 342 
15 20,0 2050 1025 342 
17 19,9 1950 980 327 
18 20 2050 1025 342 

Средно 2026 1013 338 

21 

7 19,9 2040 1025 342 
8 19,9 2040 1025 342 
9 19,9 2060 1035 345 
10 19,8 2060 1040 347 
12 19,9 2030 1020 340 

Средно 2046 1029 343 
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На фиг.4 са представени резултатите от табл. 1 след интерполация, 
представляващи разпределението на разрушаващите напрежения на материала на 
обшивката по дължината на лопатата. Поради факта, че материала на обшивката 
(алуминиева сплав АВ) е един и същ с материала на надлъжника (алуминиева сплав 
АВТ – като Т означава термообработена) по получените резултати можем да съдим и за 
остатъчната якост на материала на надлъжника. Данните показват добра сходимост с 
изследванията в [4], откъдето се вижда, че диапазона на най-натоварените сечения на 
лопатата на огъване според разпределението по радиуса е r =0,2  0,8. [3] Получените 
стойностни на якостта на опън на материала на обшивката са по-големи от 
стандартната якост - 330 МРа.  

 

 
 

Фигура 4. Разпределение на разрушаващите напрежения на материала на обшивката по 
дължина на лопатата 

 
Допълнително са извършени изпитания, при които дължината на слоя лепило е 

намалена постепенно до 10 mm докато стане възможно разрушаването по лепилния 
слой. Изпитани са по 4 броя пробни тела от три различни лопати. Резултатите от 
изпитанията са дадени в табл. 2. 

Таблица 2 Резултати от изпитанията на лепилния слой на срязване 
 

 Лопата 1 Лопата 2 Лопата 3 

τср [MPa] 

16.67 17.03 16.81 
16.85 17.28 16.73 
16.54 16.95 16.98 
16.90 16.84 16.89 

Средно 16.74 17.02 16.85 
 
Продължителна якост на срязване за използваното в съединението лепило ВК3 е 

ср=9 MPа (време до разрушаване над 1000 часа). Получената средна стойност при 
изпитанията, при която настъпва разрушаване на обшивката (слоя лепило е незасегнат) 
е τср= 2026/3.10-4=6,75 MPa, а при намалена дължина на лепилния слой средната 
стойност на τср е 16,87 MPa, което е почти два пъти над средно-допустимата стойност 
на използваното лепило.  

Изпитаните образци от лопатите са с наработка от 550 до 950 часа и време на 
експлоатация 7 години. От получените резултати може да се направи извода, че 
лепените съединения използвани в конструкцията отговарят на техническите 
изисквания. 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И БЛАГОДАРНОСТИ 
Необходимостта от изследването е породено от факта, че заради намаления 

нальот на вертолетите в българските ВВС, голяма част от комплектите лопати се 
снемат от експлоатация поради изтекъл ресурс по време с определен немалък остатъчен 
ресурс по наработка. Постигната е целта да се докаже запазването на якостта на най-
натоварените части от конструкцията дори след изтичане на ресурса по време и 
достигане на почти 90% от ресурса по нальот. Това дава възможност да се направи 
извода, че след създаването на необходимата документация (Методика за удължаване 
на ресурса) и изпълнението на необходимите мероприятия е възможно увеличаването 
на ресурса по календарен срок на посочения обект на изследване. Авторът изказва 
благодарност на колегите от катедра „Авиационна техника и технологии“ на факултет 
„АВИАЦИОНЕН“ – доц. Пенчо Димитров Иванов и доц. Иван Иванов Маринов за 
помощта при осъществяването на изследването и необходимите изпитания, както и на 
българските ВВС и фирма СКОРПИОН ЕЪР за предоставените лопати с изтекъл 
ресурс, които бяха необходими за получаването на пробни тела за изпитанията. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
За прецизното моделиране на движението на летателен апарат [1, 2, 8] е 

необходимо да се вземат под внимание измененията на параметрите на обкръжаващата 
го среда при промяна на височината и скоростта на полета, както и да се отчетат 
поривите на вятъра и турбулентността на атмосферата. Това налага да се направи точен 
модел на атмосферата. 

 
2. МОДЕЛ НА АТМОСФЕРНАТА ТУРБУЛЕНТНОСТ 
При моделиране на атмосферата най-голямо разпространение е получил 

моделът, наречен Международна Стандартна Атмосфера [7]. В него за всички ширини 
и дължини на земния геоид и за всички годишни времена се приема единна осреднена 
зависимост на физичните параметри на въздушната среда от височината. Този модел е 
подходящ за разчети и сравнение на характеристиките на различни летателни апарати в 
еднакви условия, но не позволява да се прогнозират вероятностните характеристики на 
летателните апарати при използването им в различни географски райони и различни 
годишни времена. 

Причината за възникване на въздушните течения е неравномерното 
разпределение на въздушното налягане в атмосферата. В зависимост от сезона, мястото 
над земната повърхност, релефа на местността и наличието на пари в атмосферата 
въздухът се нагрява различно от слънцето. При това между различните слоеве в 
хоризонтално и вертикално направление възникват значителни температурни разлики, 
водещи до изменение на плътността и налягането. Следователно, предадената от 
слънцето топлинна енергия се преобразува в движение на въздушните частици. Те се 
движат с различни скорости и с различни направления. Ако скоростта на частиците 
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превиши определена граница движението става турбулентно. Такова движение има 
случаен характер и е съпроводено със значително вихрообразуване [9]. 

Всички въздушни течения могат да се разделят на два вида: вертикални и 
хоризонтални. 

Вертикалните течения включват възходящи и низходящи потоци, облачни 
течения и вихри. Влиянието на тези течения върху полета на самолета зависи от 
големината на вертикалната съставяща на скоростта на движение на въздуха, 
пространствената област, която заема самото течение, скоростта на полета на самолета 
и др. 

Хоризонталните течения включват постоянни по големина и направления 
ветрове, ветрови слоеве, пориви, вълни и вихри. 

Възходящите потоци възникват при издигането на нагретия от 
съприкосновението със земната повърхност въздух. Такива потоци често се наблюдават 
в тихи летни следобеди. Скоростта на издигане на топлия въздух понякога достига до 
10÷12 m/s. При въздействие на едно от крилата на самолета разпределението на 
подемната сила се променя и самолета се получава крен. В момента на влизане и 
излизане от такъв поток самолета получава внезапен тласък. При възходящ поток 
самолета получава прираст на подемна сила, а при низходящ подемната сила намалява 
и се появява тенденция за пропадане.  

Възходящи и низходящи потоци се наблюдават и при движение в облаци. При 
това в границите на облака въздухът се издига нагоре, а между облаците се спуска 
надолу. 

Отделните слоеве въздух се различават по температура, влажност и плътност, 
поради това те започват да се преместват един спрямо друг, в резултат на което се 
образуват ветрови слоеве. Известно е, че на границата на два въздушни слоя движещи 
се един спрямо друг се образуват вълни, които могат да са опасни за самолета. 
Попадайки в такава област самолета започва да тресе. 

При всички видове въздушни течения се наблюдават и пориви на вятъра. Те се 
характеризират с резки изменения на скоростта и посоката на движение. Поривите са 
най-различни по големина и посока. При това, колкото е по-голяма средната скорост на 
течението, толкова по-интензивен е порива. В зависимост от големината и 
направлението на порива, самолетът започва да изпитва резки издигания и спускания, 
получава и странично плъзгане. 

Скоростта на вертикалните пориви на вятъра в тропосферата и низките слоеве на 
стратосферата могат да достигнат 10÷12 m/s при мощност на турбулентния слой до 
1000 m и в хоризонталната равнина до 200 000 m. Най-силна турбулентност се 
наблюдава на височина 7÷10 000 m. 

Хоризонталните пориви на вятъра, а така също и хоризонталните течения имат 
значително по-големи скорости от вертикалните, като с увеличаване на височината 
скоростта им се увеличава. Скоростта на такива пориви на вятъра на височина 7÷10 000 
m може да достигне 20 m/s, а на по-големи височини и по-големи стойности. 

Всяко въздушно течение е съпроводено с вихрообразуване. При това колкото по-
голяма е скоростта на течението, толкова по-голяма е скоростта на въртене на вихъра. 
Образуването на вихри е в резултат на турбулентното движение на въздуха. 
Турбулентността се предизвиква от триенето на въздуха с повърхността на земята, 
топлинното движение, триенето между слоевете въздух и др. 

Вихрите, съпътстващи турбулентното движение могат да имат вертикална или 
хоризонтална ос на въртене, като по-често се срещат с хоризонтална ос на въртене. 

При моделирането на атмосферните смущения скоростта на вятъра може да се 
представи като: 
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(1)     1вятър cV V V   , 
където: 1V  е постоянната съставяща на вятъра; cV  е случайна променлива. 
Движението на атмосферата е турбулентен процес, което означава, че във всеки 

момент от време скоростта и направлението на вятъра имат случаен характер. 
Турбулентността характеризира променливата съставяща на скоростта на вятъра. 
Постоянната съставяща на малки височини приближено се описва със степенния закон: 

(2)     1 1

0 0

n
V H
V H

 
  
 

 

където: 1V  е средното значение на скоростта на вятъра на височина 1H ; 

0V  е средното значение на постоянната съставяща на вятъра на опорна височина 

0H ; 
n е показател, зависещ от метеорологичните условия. 
Типични стойности, които могат да се използват, са 0 10H m , на тази височина 

скоростта е 0 3 4 /V m s   , при степенен показател n = 0,15÷0,2. Тези стойности са 
валидни за височини 300÷500 m. 

За стандартна атмосфера, според [7], постоянната съставяща на скоростта на 
вятъра може да се апроксимира със следните уравнения: 

     
0,2545

1 9,15
0,4097

1,3470
HV V 

  (0< H < 300 m); 

(3)    1 9,152.86586V V   (H ≥ 300 m); 
където 9.15V  е скоростта на вятъра на височина 9,15 m: 9.15 1( / )V m s . 

Отчитането влиянието на посоката на постоянната съставяща на вятъра върху 
полета на летателния апарат е показано на фиг.1 и се извършва със следните изрази: 

 
   
   

1 1

1 1

cos cos sin sin ;

cos sin sin cos .
xвятър в в

zвятър в в

V V V

V V V
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1z
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Vвя тър

 
Фиг. 1 Отчитане посоката на постоянната съставяща на вятъра 

Обща структурна схема за изчисляване на компонентите на вятъра по осите на 
свързаната координатна система е показана на фиг. 2. 

Променливата съставяща на скоростта на вятъра се описва със статистически 
методи. Всички те използват в една или друга степен допускания за: еднородност, 
изотропност и стационарност. Стационарността предполага независимост от времето. 
Изотропността предполага независимост от направлението, което при полети на малка 
височина над пресечена местност не е вярно. Еднородността предполага независимост 
на статистическите характеристики от координатите. При тези допускания 
статистическите характеристики зависят само от разстоянието между точките и 
интервала на осредняване: 
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H
1 0

0

( )nHV V
H

=

xV

yV

zV

  вятър

  вятър

  вятър

(Y,g,q)  
Фиг. 2 Обща структурна схема за изчисляване на компонентите на вятъра  (4)    ( , ) ( , )c c cV V X t V V t   

Разпределението на вятъра в пространството се счита за замразено, а в 
зависимост от времето се приема, че самолетът пронизва това разпределение (хипотеза 
на Тейлор). За оценка на изотропната турбулентност се използват две компоненти на 
случайната скорост на вятъра: съставяща по допирателната към траекторията tV  и 
нормална съставяща nV . 

Статистическата обработка на експерименталните резултати се свежда до 
апроксимация с емпирични формули, при което спектралните плътности се явяват 
дробно рационални функции на честотата [3, 5, 9]. По такъв начин ветровите 
въздействия се представят като бял шум пропуснат през линейни формиращи филтри с 
класическа структура. Най-разпространени са емпиричните формули за 
корелационните функции на надлъжната и напречната съставяща на турбулентните 
смущения от вида: 

(5)    

2

2

;

1 ,
2

S
L

t

S
L

n

R e

S
R e

L








 
  

 

 

където:σ е дисперсията на турбулентното движение;  
L - мащаб на турбулентността; 
S - разстояние между две точки от полето на турбулентността. 
Преходът от корелационни функции, към спектрални плътности във функция от 

пространствената ъглова честота се извършва, като се приложи теоремата на Винер - 
Хинчин: 

(6)    
 

 
 

2
2 2

2 2
2

22 2

2 ;
1
1 3 .
1

t

n

LS
L

L LS
L







 

 

 


 

Обикновено xL  лежи в пределите на 150÷1500 m, а препоръчителните [3, 9] 
средни стойности са L=300 m при H≥300 m и L=H при H≤300 m тези стойности се 
препоръчват в резултат на измерванията на претоварванията, създавани при полет в 
турбулентна атмосфера: 

(7)    
 1,2 .
0,177 0,000823y z

HL L
h

 


 

Разпределението на моментните стойности за компонентите на турбулентните 
смущения се описват от нормален закон за разпределение. Например, за компонента по 
оста X вероятностната плътност се дава от [3, 9]: 
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(8)     
 20

221 .
2

x xW W

xP W e 

 




  

3. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА АТМОСФЕРНИ СМУЩЕНИЯ 
ВЪРХУ ДВИЖЕНИЕТО НА БЛА 

За моделиране на турбулентна атмосфера е необходимо да се изразят 
спектралните плътности в реален мащаб, за което е необходимо моделиране на случаен 
стационарен процес с нормално разпределение. 

Първо е необходимо да се използва връзката между пространствената (Ω) и 
времевата ъглови скорости (ω), разстоянието X и скоростта на полета V [3, 9]: 

(9)     
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където: 
La
V

  времеконстанта на формиращия филтър. 

Сигнали с желаните спектрални плътности се получават от бял шум със 
спектрална плътност 0S  след пропускане през формиращи филтри със следните 
честотни характеристики [3]: 

(10)    
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Тангенциалната съставяща се получава след пропускане на бял шум през 
апериодично звено с времеконстанта a. Нормалната съставяща се получава след 
пропускане на сигнала през три последователно съединени филтъра – два апериодични 

със същата времеконстанта и форсиращо звено с времеконстанта 3 L
V

. 

Крайния вариант на алгоритъма за моделиране на атмосферните смущения се 
получава като комбинация на стохастичния и детерминирания модел. 

Генератор на бял
шум
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( ) 2
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aS jw
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= +
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1 3
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Нелинеен модел
на ЛА
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1x вятърV

1y вятърV

1z вятърV

Sx
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Sy
самолет вятърy y y= +самолет   вятър

 
Фиг. 3 Блок схема за изследване влиянието на атмосферни смущения върху 

движението на нелинеен модел на БЛА 
Отчитане на влиянието на атмосферните смущения върху модела на движението 

на летателния апарат се свежда до добавяне на съставящите на скоростта на вятъра към 
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компонентите на пътната скорост в изразите за силите и моментите [4, 6, 10, 11]. 
Конкретните независими аргументи са въздушна скорост, ъгъл на плъзгане и ъгъл на 
атака. За отчитане на атмосферните смущения е необходимо да се изменят по подходящ 
начин тези три аргумента. 

Ако векторът на скоростта в свързаната координатна система се представи като 
сума от вектора на атмосферните смущения и вектора на скоростта в несмутена 
атмосфера се получава: 

(11)  1 ;cв aV V V 
     1

1

1

;
;
.

xсв x ax

yсв y ay

zсв z az

V V V
V V V
V V V

 

 

 

 

където: 1V


 - вектор на скоростта при несмутена атмосфера в свързаната 
координатна система; 

. .дет стaV V V 
  

 - вектор на атмосферните смущения. 

.детV


 - детерминирана съставяща на атмосферните смущения. 
.стV


 - стохастична съставяща на атмосферните смущения. 

Замествайки xсвV  , yсвV  , zсвV  от (11) в проекциите на теоремата за изменение на 
количеството на движение по осите свързаната координатна система Mxyz [4, 6, 10, 11] 
се получава: 

(12)    
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Диференциални уравнения (12) се преобразуват във вида: 

(13)    
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От (13) полагаме xсвV , yсвV , zсвV  с техните равни стойности от (11) и се получава: 

(14)   
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Атмосферните въздействия могат да бъдат представени като сили. В (14) 
ускоренията xaV& , yaV& , zaV&  се вземат като нормирани по масата на обекта сили. Вторите 
събираеми в дясната страна на (14) могат да се заменят с: 
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(15)    
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Следователно, след полагане на (15) в (14) се получава: 

(16)    
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Изрази (16) имат общата форма. От (16) могат да се получат диференциални 
уравнения за , ,V   : 

(17)   
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За отчитане на влиянието на атмосферните смущения върху параметрите на 
полета е достатъчно да се интегрират само трите уравнения (17). Уравнения (16) не е 
необходимо да се интегрират, а след пресмятане техните десни части се полагат като 
стойности за 1xV& , 1yV& , 1zV&  в (17). 

На фигура 4 са показани проекциите на вятъра по осите на свързаната 
координатна система, получени от изрази (11). Постоянната и стохастичната съставяща 
са получени от алгоритъма на фиг. 3. Графиките на нея са получени при моделиране на 
хоризонтален полет на височина 1000 m и скорост на полета 100 m/s. 

 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Ъгълът между направлението на полета и посоката на вятъра, показан на фиг. 3, 

е 30вятър    . Графиките са получени след интегриране на уравнения (17), в които 
са заместени изразите (11÷16). 
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Фиг. 4 Моделиране на вятър по осите на свързаната координатна система 

На фигура 5 е показано как се отразява вятъра от фиг. 1 върху параметрите на 
полета. 
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Фиг. 5 Влияние на турбулентността върху параметрите на полета 

1. Моделирано е въздействието на атмосферната турбулентност върху 
параметрите на полета.  

2. Получен е модел на силите предизвикани от атмосферната турбулентност и 
действащи по осите на ЛА. 

3. Получения модел позволява да се моделират различни по сила и направление 
атмосферни смущения и да се иследва влиянието им върху полета на БЛА. 
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Abstract: The article describes an organization approach for selection of aircraft 
system for surveillance for achieving of information superiority in modern warfare 
operations. In the paper is being presented requirements to main flight and technical 
parameters for choice of structure and main dimension of unmanned aerial vehicles for 
surveillance, selection of different types of UAV payloads and determination of number of 
UAS for use in counterterrorist operations.  
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 
В края на ХХ и началото на ХХI век, водещи държави в създаването и 

използването на БЛА в различни военни конфликти са САЩ и Израел. Същевременно, 
през първото десетилетие на ХХI век значителен напредък демонстрира и Русия, 
основно чрез закупуване на чуждестранни образци и разработване на тяхна база на 
перспективни собствени, някои от които се използват успешно в конфликтите в Украйна 
и Сирия. 

При успешното решаване на задачата за избор на БЛА за наблюдение и 
разузнаване (респективно БАС - Безпилотна авиационна система) като оперативно 
средство, едновременно се решава и проблема със създаването на въздушен компонент 
на системата за ранно преупреждение (СРП) за възникване на военнополитически кризи 
и военни (въоръжени) конфликти, какъвто на настоящия етап не съществува в 
пилотируем и в безпилотен вариант.  

Според водещи експерти по авиационен мониторинг, по критерия 
„ефективност/стойност“, БЛА значително доминират над пилотируемите 
летателни апарати (ЛА), използвани при решаване на задачи за въздушно 
наблюдение и разузнаване. 



 

108 

Съвременните изисквания за водене на бойни операции налагат БЛА да могат да 
бъдат използвани във всякакви климатични условия, през деня и нощта с висока 
надеждност и точност. Те трябва да са създадени на базата на перспективни технически 
достижения и да бъдат оборудвани с нови системи и апаратура, осигуряващи им 
продължително автономно действие. 

 
2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛЕТАТЕЛНО-ТАКТИЧЕСКИТЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗА ИЗБОР НА БЛА 
 
В съответствие със системния анализ, обобщените изисквания към летателно-

тактическите характеристики (ЛТХ) за избор на БЛА за наблюдение с цел създаване на 
информационно превъзходство (ИП) в съвременните операции (по-конкретно в 
контратерористична операция) включват следните 5 етапа (блока) - фиг. 1: 

Етап 1 (блок 1) - Формулиране на възможните задачи, решавани от БЛА за 
наблюдение в контратерористичната операция; 

Етап 2 (блок 2) - Определяне на състава на целевото оборудване (полезния товар) 
на БЛА за наблюдение за решаване на задачите, определени в етап 1; 

Етап 3 (блок 3) - Определяне на полетното тегло, основните ЛТХ на БЛА за 
наблюдение и възможните типове/модификации БЛА; 

Етап 4 (блок 4) - Определяне на възможния брой БАС, необходими за разгръщане 
при изпълнение на контратерористична операция; 

Етап 5 (блок 5) - Разгръщане на БАС за създаване на ИП при провеждане на 
контратерористична операция. 

Посочените на фиг. 1 етапи (блокове) и техните взаимовръзки представляват 
алгоритъм за определяне и разгръщане на БАС в контратерористична операция. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фигура 1. Блок-схема на обобщените изисквания към ЛТХ за избор на БЛА за 

наблюдение с цел създаване на ИП в съвременните операции 
 

НЕ 

НЕ 

Блок 1 
Формулиране на задачи за решаване от 

БЛА 

Блок 2 
Определяне на целевото оборудване на 

БЛА 

Блок 3 
Определяне на типа/модификацията на 

БЛА 

Блок 4 
Определяне на необходимите  

БАС 

Блок 5 
Развръщане на БАС при изпълнение на 

контратерористична операция 
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Разкриването на съдържанието на показаните на фиг. 1 блокове може да започне 
последователно от блок 1. По-конкретно, възможните задачи, решавани от БЛА за 
наблюдение като средство на СРП в контратерористичната операция, условно 
могат да бъдат основни и спомагателни. 

Основните са: 
- определяне и идентифициране на признаците, характеризиращи 

предстоящата/възможната заплаха; 
- ранно идентифициране на характера на появилата се заплаха; 
- търсене и откриване на въоръжени (терористични) групи близо до държавната 

граница (сухопътна и морска) и на българска територия и определяне на техния състав; 
- точно определяне на координатите на обекти/цели и/или терористични групи в 
реален мащаб на времето (РМВ); 
- следене на въоръжени (терористични) групи в определени райони на страната в 

РМВ или близък до реалния; 
- откриване на маршрути за придвижване на групите; 
- определяне на местата за дислоциране на терористичните групи; 
- определяне на въоръжението на терористите (основно на личното), както и на 

артилерийски и реактивни (в т.ч. ПТРК и РСЗО) и средства за ПВО (главно НЗРК, ако 
има такива); 

- търсене и откриване на пунктовете за управление на терористичната/ите 
групировки; 

- търсене и откриване на инженерните съоръжения на терористичните групи 
(окопи, траншеи, бункери, подземни тунели, скривалища и др.); 

- търсене и откриване на места (складове) за съхранение на въоръжение и военна 
техника и други елементи на логистичното осигуряване на терористичните групи; 

- разкриване на центрове за подготовка на терористичните групи. 
Спомагателните са: 
- точно определяне на пространствени размери (разстояние до целта/обекта и 

площ на района, в който действат терористични групи), релеф, почва и населени места; 
- патрулиране в определен район с продължителност, осигуряваща непрекъснато 

наблюдение в рамките на операцията; 
- използване на БЛА като релейна станция за увеличаване на далечината на 

полета на друг БЛА за наблюдение. 
Разделянето на задачите по този начин е целесъобразно от гледна точка на 

използването на БЛА като елемент от СРП, където първостепенна задача е търсене, 
откриване и разпознаване на заплахата/ите. Начините за нейното изпълнение и 
определяне на техническите параметри на обекти/цели като размери, особености на 
релефа и др., подпомагат реализирането й.  

Изброените задачи за решаване от БЛА за наблюдение, като средство от СРП в 
контратерористична операция са многобройни, разнообразни и не са единствените. Така 
например, могат да се дефинират аналогични задачи в борбата срещу тероризма при 
охраната на стратегически обекти и на критичната инфраструктура на страната, 
включително след терористичен акт по обекти на АЕЦ и предприятия от химическата 
промишленост. 

При определяне на целевото оборудване (полезния товар) на БЛА за 
наблюдение (т.е. блок 2), за решаване на горепосочените задачи, следва да се отчита 
обстоятелството, че основен носител на информацията от повърхността на Земята е 
електромагнитното излъчване, а неговата регистрация е възможна чрез различни по 
физически принцип на действие бордови технически средства. Същите се 
характеризират с определени габарити, тегло и консумирана мощност. 

Анализът на използването на БЛА за наблюдение на земни обекти в световен 
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мащаб показва, че с тях може да се осигури непрекъснато разузнаване на предварително 
определени райони.  

Опитът от използването на БЛА поставя нови изисквания при разработването на 
техни съвременни образци, като едни от основните са универсалност, модулност и 
взаимозаменяемост на полезния товар. Той е основното средство за добиване на 
информация, която се получава на базата на използвани от него електронни системи, 
работещи в различни диапазони на електромагнитния спектър. Това позволява в 
значителна степен да се повиши вероятността от откриване и идентифициране на 
обекти/цели, в т.ч. и замаскирани. [9] 

На настоящият етап, широко използване в съвременните БЛА придобиха 
оптикоелектронните системи (ОЕС) за наблюдение (телевизионна - ТВ камера, 
инфрачервена - ИЧ камера и/или малогабаритна оптикоелектронна установка) и РЛС 
със синтезирана апертура (САР). Те осигуряват получаването на изображения с висока 
разделителна способност през деня и нощта в нормални и усложнени метеорологични 
условия. 

ОЕС за наблюдение функционират в условия на променящи се: видимост и 
осветеност на обектите за наблюдение вследствие измененията в метеорологичните 
условия и маневрите на БЛА; взаимно положение между системата и наблюдаваните 
обекти при големи относителни скорости на линейни и ъглови изменения.  

ТВ камерата е една от най-използваните системи за наблюдение, интегрирани в 
БЛА. Това се дължи главно на изискванията към нея, които тя удовлетворява в голяма 
степен - голям диапазон на изменение (кратност) на фокусното разстояние; възможност 
за фокусиране на наблюдаваните обекти, разположени на различно разстояние; голям 
ъгъл на полезрение; малки тегло и габарити; минимални механични премествания на 
отделни оптически елементи [7]. 

Различията между ИЧ и ТВ камера основно се отнасят до функционалните им 
възможности, програмното осигуряване и конструктивните решения.  

Като цяло изискванията към полезния товар на БЛА се формират, изхождайки от 
поставените тактически условия и задачи по откриването и разпознаването на 
различните цели и обекти на земната или водна повърхност. Поради това, понастоящем 
и в перспектива, се извършва интегриране на оптикоелектронното оборудване в 
многофункционална система, способна да отговори в максимална степен на възможно 
най-широк кръг от задачи.  

Основно изискване е многофункционалната системата да осигурява търсене и 
разпознаване на целите и обектите във видимия и инфрачервен диапазон. Това включва 
използване на високочувствителна ТВ камера/и (работеща/и при ниски и много ниски 
нива на осветеност) и високочувствителни ИЧ системи (работещи в близкия, средния и 
далечния ИЧ спектър). Следващо не по-маловажно изискване към интегрираната 
многофункционална система е осигуряване на висока разделителна способност, 
позволяваща качествено и ефективно възприятие на приетите изображения. Това може 
да се постигне, като се използват различни типове камери със сензори, чувствителни 
към лъченията в оптичните диапазони, а именно: цветна дневна ТВ камера с 
варифокален обектив/и (обективи на които може да се променя фокусното разстояние) и 
максимална разделителна способност; черно-бяла ТВ камера с удължена 
чувствителност към близкия ИЧ спектър за работа при ниски нива на осветеност и 
влошени метеорологични условия; обзорна средно и дълговълнова ИЧ камера с 
променливи увеличения и полезрения; лазерна система за измерване на дистанции до 
земни цели и обекти и за тяхното целеуказване, а в някои случаи за повишаване на 
контрастността на тези цели и обекти [7].  

Като допълваща и в някои случаи заместваща тази многофункционална система, 
в зависимост от някои конкретни приложения, е прилагането на бордова РЛС със САР. 
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Тази апаратура е особено полезна при наблюдение в условията на високи нива на 
задимяване и запрашеност, силно влошени метеорологични условия и т.н. Подходяща е 
за получаване на изображения с висока пространствена разделителна способност [7]. 

От анализа на горепосоченото, както и от направени разчети за наблюдавани 
обекти (с различни линейни размери - от 3 m до 100 m) от БЛА [8], при което те могат 
да бъдат открити и разпознати, дават основание да се очертаят следните изводи: 
апаратурата за наблюдение на БЛА да осигурява висока пространствена разделителна 
способност (под 0,3 m); полезния товар трябва да бъде от сменяеми модули (всеки с 
различно оборудване).  

Формулираната по-горе висока разделителна способност на апаратурата за 
наблюдение на БЛА се определя на основата на анализа на възможностите за откриване 
и опознаване на различни обекти с аналогична самолетна апаратура, произтичащи от 
Договора за установяване на режима „Открито небе“ (ДОН), по който Р България е 
страна [1]. 

Съгласно данните в ДОН, след откриване на обекта при неговото опознаване се 
извършва основно и прецизно идентифициране, като за прецизна идентификация на 
почти всички открити обекти разделителната способност на изображенията е не по-
ниска от 0,3 m. 

В състава на целевото оборудване на БЛА за наблюдение за решаване на задачите 
от блок 1, могат да бъдат включени ТВ камера (дневна - цветна и/или нощна - черно-
бяла), ИЧ камера, бордова РЛС, както и газоанализатор и измерител на радиация. Всяко 
от тези технически средства е с определени габарити, тегло и консумирана мощност. 
Така например, на настоящия етап съвременните бордови електронни устройства 
(датчици, в т.ч. оптикоелектронни и РЛС от състава на полезния товар), осигуряващи 
необходимите данни за наблюдавания обект/район имат тегло: под 1 kg - за дневна ТВ 
камера (включително окачването и управлението й), модул 1; под 1 kg - за нощна ТВ 
камера (включително окачването и управлението й), модул 2; под 0,5 kg - ИЧ камера, 
модул 3; около 0,8 kg - малогабаритна оптикоелектронна установка (с дневна ТВ и ИЧ 
камера), модул 4; 1,5 kg - малогабаритни оптикоелектронни установки (с дневна ТВ и 
ИЧ камера и лазерен далекомер), модул 5; до 5 kg - газоанализатор и измерител на 
радиацията, модул 6; до 1 - 3 kg - бордова РЛС със САР, модул 7. 

Консумираната мощност на тези бордови технически средства е в границите от 
10 до 100 W. 

Включването в състава на целевото оборудване на изброените по-горе 
технически средства увеличава общото тегло на БЛА, като при едновременното 
интегриране на някои от средствата (модули 6 и 7) на борда на апарата - повишаването е 
съществено (до 6 - 8 кг). Поради това е целесъобразно полезния товар на БЛА да бъде 
изграден на модулен принцип, а изборът на конкретен/ни модул/и да се извършва в 
зависимост от задачата/ите, които трябва да бъдат решени от БЛА по време на полет. 
Тя/те ще определят също и броя на използваните БЛА (респективно и на типа на 
целевото оборудване/модула). В съответствие с тези изисквания, както и с цел 
постигане на желани далечина и продължителност на полета, основните варианти на 
целевото оборудване (полезния товар) на БЛА за наблюдение могат да бъдат сведени до 
2: 

Вариант № 1 - комбинация от горепосочените модули, без газоанализатор и 
измерител на радиацията, като най-използвани в съвременните операции 
понастоящем  
в различни съчетания са 1 и 2, 1 и 3, 4 и 7, 5 и 7. 

Вариант № 2 - бордова РЛС (БЛРС) и газоанализатор и измерител на 
радиация. 

Вариант № 2 на целевото оборудване е с най-голямо максимално тегло на 
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полезния товар, което е лимитиращо. 
Посочените варианти на целевото оборудване дават основание да се определи 

максималното тегло на полезния товар на БЛА за наблюдение, което не трябва да 
превишава 6 - 8 kg. 

Както се вижда от фиг. 1, блок 2 е свързан с блок 1 с обратна връзка в случай, че 
избрания състав на целевото оборудване на БЛА не осигурява решаването на 
формулираните задачи. Това налага да се коригират задачите с цел тяхното изпълнение 
от избраното целево оборудване. 

При определяне на типа на БЛА за наблюдение (т.е. блок 3) следва да се 
отчитат различни съображения. 

По отношение на конструкцията и възможностите на планера на ЛА основните 
изисквания се отнасят до ЛТХ, тяхната конструкция и технологичност.  
ЛТХ се състоят основно от: максимална, минимална и крейсерска скорост на  
полета; диапазон от височини, в т.ч. оперативна и максимална; далечина на полета; 
радиус на действие на БЛА; излетно тегло, в т.ч. максимално; продължителност на 
полета. 

Конструкцията на БЛА трябва да осигурява изпълнението на всички ЛТХ. Тя се 
определя главно от аеродинамичната схема, начин на излитане и кацане на апарата и 
възможността да осигури минимален брой на полетите. Понастоящем, в световен 
мащаб, най-голямо развитие имат БЛА от самолетен тип, изградени по нормална 
аеродинамична схема, главно поради осигуряваните от тях по-добри ЛТХ спрямо 
вертолетните БЛА. Поради тази причини в изследването ще се разглеждат и 
изследват самолетен тип БЛА. 

Характеристиките на силовата установка (двигателя) трябва да са съобразени с 
ЛТХ на БЛА, като се задава температурния и височинен диапазон на пускане и работа, 
нивото но шум, ресурс в моточасове за двигател с вътрешно горене (ДВГ) и време на 
съхранение.  

Изисквания се поставят и по отношение на ниската степен на откриваемост 
(забележимост) - ефективната отразяваща повърхност на БЛА, минимална енергия на 
излъчване и отразяване от БЛА [9]. 

Анализът на конструкцията и системите на съвременните БЛА за наблюдение, 
главно на израелски, американски и руски показва, че теглото на полезния им товар е до 
25 % от излетното им тегло. В такъв случай при тегло на полезния товар до 6 - 8 kg, 
максималното излетното тегло на съвременните БЛА за наблюдение е до 24 - 32 kg. 

В съответствие с анализа на съществуващите съвременни БЛА [4, 3, 10, 2, 5 и 6], 
на горепосоченото излетно тегло съответстват израелските “Orbiter 3” и “Bird Eye 
650D”, американският “ScanEagle” и руските ZALA 421-16E и „Орлан-10“. По такъв 
начин и съгласно класификацията на НАТО [7, 11], по показател излетно тегло, 
избраният БЛА трябва да е клас I (до 150 kg), категория малки БЛА (над 20 kg). 

Основните ЛТХ на анализираните БЛА са: скорост в диапазона 110 -150 km/h, 
продължителност и максимална височина на полета, съответно 7 - 24 h и 3000 - 6000 m 
и радиус на действие до 70 - 150 km. Те определят и изискванията към конструкцията, 
силовата установка и авиониката на БЛА за наблюдение, които трябва да осигуряват 
посочените по-горе ЛТХ. 

При определяне на възможния брой БАС, необходими за осигуряване на ИП 
при контратерористична операция (блок 4), също може да се отчетат различни 
съображения. 

В съответствие с основните ЛТХ на разгледаните БЛА, главно радиуса им на 
действие (до 150 km), дължината на българо-турската граница (около 255 km) и 
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възможността за нарастване на усилията с нови БЛА при провеждане на 
контратерористична операция на тази граница е необходимо да бъдат използвани не 
по-малко от 2 БАС. Това ще осигури на контратерористичните сили, в съответствие с 
НОРД-когнитивния цикъл, способности да наблюдават непрекъснато интересуващите 
ги обекти/цели, да се ориентират (т.е. да разполагат с повече и по-пълна информация от 
противостоящата страна), да вземат решения и да действат по-динамично при 
реализирането на операцията т.е. да имат ИП над другата страна.  

В тази връзка, ръководителите на контратерористичната операция трябва да 
разполагат с определен инструментариум (основно системи и средства за наблюдение), 
който да им помогне правилно да определят компонентите, които определят 
характеристиките и способностите на терористичните формирования/групи/клетки. 
Наред с това е необходимо този инструментариум да дава възможност за създаване и 
анализиране на съответни модели, които да имат достатъчен комплексен характер и да 
осигуряват в реално време изработването на практически решения и провеждане на 
мероприятия или действия по тяхното реализиране. 

За успешното и пълно решаване на тези задачи се използва БАС с БЛА, 
оборудван с перспективни системи за наблюдение (главно оптикоелектронни и/или 
радиолокационни средства), които се определят от поставените за изпълнение задачи.  

На базата на горепосоченото относно определяне на типа на БЛА и неговите 
ЛТХ и полезен товар могат да се формулират изисквания към БАС, които тя трябва да 
удовлетворява: радиусът на действие на БЛА да не е по-малък от 150 km през деня и 
нощта във всякакви климатични и метеорологични условия; съответствие на 
възможностите на БЛА и земната станция за управление (ЗСУ) да обработват 
получената от тях информация; продължителността на полета на БЛА в зададен район 
да не е по-малко от 7 часа; възможност да взаимодейства с бойни самолети и вертолети; 
БАС да бъде свързана в мрежа със средствата за бойно поразяване; БАС да осигурява 
предаване на данни на ударните средства - ЛА и артилерия; автоматизирани излитане, 
полет и кацане на БЛА без допълнителна инфраструктура за осигуряване на полета; 
наличие на съвременна апаратура за изобразяване и анализ на получената информация; 
възможност за измерване на метеорологични параметри и осигуряване на тяхното 
предаване; възможност за измерване на картографски параметри (географското 
положение, пространствените размери, релефа, хидрографската мрежа и т.н на 
наблюдавания район) и осигуряване на тяхното предаване; възможност за 
присъединяване на БЛА към командно-информационните системи за управление на ВС; 
икономичност при използване, техническо обслужване и логистично осигуряване на 
БЛА. 

При така определените изисквания е целесъобразно БАС да се състои от: 
4 малки БЛА; ЗСУ; носим/и терминал/и за изобразяване на получената информация; 
транспортно-пускова система (при необходимост); средства за техническо 
осигуряване.  

В ЗСУ се осъществява дистанционното управление и навигацията на БЛА по 
зададена траектория и определяне на неговото местоположение.  

Информацията от полета се приема в РМВ, като данните за интересуващите ни 
обекти се изобразяват на планшет (или на диспелеи в зависмост от различните 
потребители) след обработка от система за автоматично разпознаване или се анализира 
от оператори.  

Управлението на БЛА се извършва по програма или от оператор.  
При необходимост, управлението на БЛА може да премине от автономен в ръчен 

режим и обратно или да бъде коригирана програмата за автоматичния му режим. За по-
голяма оперативност и достоверност в ЗСУ може да се приема и обработва 
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информацията от няколко БЛА, което ще позволи извършването на непрекъснато 
наблюдение. 

Всяка от двете БАС следва да осигурява полетите на поне 2 БЛА, като зоната й за 
управление ще обхваща около половината от дължината на българо-турската граница 
(не по-малко от 130 km). По такъв начин всяка от двете ЗСУ може да управлява и да 
поема управлението на всеки БЛА (и на неговия полезния товар), независимо от състава 
на коя от двете БАС са включени.  

За увеличаване на далечината на полета на БЛА, респективно зоната за 
наблюдение, във въздуха трябва да има 2 апарата от една БАС, като единият е релейна 
станция и служи за препредаване на информация, получена от другия БЛА с модул за 
наблюдение. 

Ако за осигуряване на контратерористична операция се разполага една БАС, в 
съответствие с радиуса на действие на БЛА, ЗСУ може да се разположи в определен 
район на българо-турската граница, намиращ се по-средата й. Този вариант обаче не 
може да постигне в пълна степен непрекъснато наблюдение на цялата граница и 
затруднява (при необходимост) нарастването на усилията по наблюдение и разузнаване 
с нови БЛА, основно поради ограничената способност на ЗСУ (при апаратура за 
управление на до 2 БЛА) и работните места за оператори. 

Както се вижда от фиг. 1, блок 4 е свързан с блок 1 и блок 2 с обратна връзка в 
случаите, когато възможният брой на БАС, необходими за разполагане при 
контратерористична операция, не удовлетворява определените изисквания. Възможният 
вариант за решение е коригиране на възможните задачи или интегриране на модул от 
целево оборудване в БЛА (в рамките на максималното тегло на полезния товар). 

При разполагането на БАС за създаване на ИП в контратерористична 
операция (блок 5) се отчитат различни фактори. 

В съответствие със съображенията в блок 4, всяка от двете БАС (като вариант) 
следва да се разположи съответно на левия и десния фланг на контратерористичната 
операция в граничната зона, на наша територия. Отчитайки планинския характер на 
българо-турската граница и възможностите за ефективно управление на едната от ЗСУ 
на БАС, всяка от тях може да се разполага на височините, съответно Папия (501 m) в 
Странджа планина и Вишеград (856 m) в Сакар планина.  

Същевременно, преди разполагането на БАС е целесъобразно да бъдат 
изследвани климатичните елементи (основно скорост на вятъра, валежи, мъгли и 
облачност) в южната част на страната с цел определяне на райони с благоприятни 
условия главно за излитане и кацане на БЛА. 

При предлаганото разположение на двете ЗСУ, зоните им ще се препокрият на 
рубежа с. Моравица (обл. Търговище) - гр. Родосто (135 км западно от Истанбул, 
Турция), осигуряващ достатъчно време за приемане и предаване на управлението на 
едната ЗСУ към другата. 

 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
По своята същност изложеното е организационен подход за избор на авиационна 

система за наблюдение при създаване на ИП в съвременните операции, включително в 
контратерористична. 

Подобен подход може да се използва и при избор на други авиационни системи. 
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Abstract: The article describes an organization approach to modernization of military 
type MIL Mi helicopters. The paper presents the reasons requiring also modernization when 
the helicopters are repaired, which has been imposed as a global tendency for the past 20 
years. An algorithm is featured so as to specify the modernization level of a particular type of 
helicopters for the purpose of their effective use in modern operations and at the same time 
the content of each operational level is being disclosed. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
Развитието в световен мащаб на нaуката, технологиите и техниката в края на ХХ 

и началото на XIX век доведе до значително развитие на почти всички отрасли от 
промишлеността и главно в областта на електрониката и информационните технологии. 
Тези промени оказаха влияние на организацията на производството, управлението на 
компаниите, изискванията към дейността на работниците, специалистите и инжинерите, 
както и към обучението, било то общообразователно или специализирано.  

През последните 20 години, значителен напредък беше постигнат и в създаването 
на перспективни бойни самолети и вертолети, на съвременни модификации на вече 
съществуващи, както и при модернизацията на военна авиационна техника произведена 
през 80-те и 90-те години на миналия век. Това беше възможно основно поради 
реализирането в практиката на научно-изследователски разработки в областта на 
средствата за изобразяване на информация, на основата на LCD технология, на 
системите за навигация, авионика, силовите установки, системите за активна защита и 
бордовото въоръжение, което позоволи на бойните летателни апарати (ЛА) да отговорят 
на новите изисквания към воденето на съвременни операции.  

Създадени и внедрени в производство и употреба са нови метални авиационни 
сплави, композитни и композиционни материали и др., като в авиостроенето широко 
приложение при проектирането получиха методи с използването на принципи на 
топологичната оптимизация, както и на използване на адиативни технологии.  
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В световен мащаб, благодарение на адиативните технологии значително нарасна 
работата по създаването и подобрението на различни оборудвания и агрегати и са 
разработени методики за изследвания, анализ и прогнозиране на свойствата на нови и 
перспективни изделия. За металургията, адиативните технологии са качествен скок, на 
основата на който се разработват множество нови технологични процеси. 

Успоредно с разработването на съвремененните системи по авионика, 
авиационни двигатели и авиационно въоръжение се увеличи тяхната стойност, а от там 
и стойността на цялото изделие/летателен апарат. В тази връзка, за някои държави, 
придобиването на нови образци на военна авиационна техника е свързано с отделяне на 
значителен финансов ресурс, който поради различни причини, основно икономически, 
достига от 20 до около 100 % от бюджетите им за отбрана. Това доведе до промяна на 
жизнения цикъл на бойните ЛА, като при провеждане на техния ремонт те се и 
модернизираха (частично или изцяло в зависимост от възможностите и изискванията на 
заявителите) с цел оптимално използване на наличния авиационен парк. 

Основната цел на извършваната модернизацията е повишване на бойните 
възможности на ЛА и неговата защита от земни и въздушни средства за поразяване, 
подобрение на неговите летателно-технически характеристики и ергономичност на 
оборудването. Тези усъвършенствания трябва да отговорят на новите изисквания към 
авиационната техника при участието й в съвременни операции. Понастоящем, 
значителна част от авиоремонтните предприятия в Европа извършват ремонт и 
модернизация на различни типове авиационна техника с гражданско и/или военно 
производство, съобразно притежаваните от тях национални и международни лицензи за 
тази дейност в т.ч. от производителя и/или конструктора.  

В България и в бившите страни от Варшавския договор, Югославия, Украйна и 
Прибалтийските страни се експолатират значително количество съветска/руска 
авиационна техника в т.ч. и вертолети от типа Ми-8/17 и Ми-24 (единствената компания 
извън руската федерация оторизирана от АО „Вертолеты России“ и АО МВЗ им. Миля 
да извършва ремонт и модернизация на вертолети от типа Ми-24 е „ТЕРЕМ-
Летец“ ЕООД, част от „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД). Също така, в някои от тези страни 
успешно развиват своята дейност частни и държавни авиоремонтни предприятия 
извършващи капитален ремонт и модернизация на Ми-17 и Ми-24. 

 
2. ТЕНДЕНЦИИ ПРИ РЕМОНТА НА ВЕРТОЛЕТИ ОТ ТИПА МИ 
Произведените през 80-те и началото на 90-те години на ХХ век вертолети от 

типа Ми-8/17 с военно предназначение и от типа Ми-24 намиращи се в експлоатация 
извън територията на Руската Федерация, в зависимост от използването и състоянието 
са преминали или преминават от един до 3 капитални ремонта. В някои страни, още при 
първия ремонт стартираха програми за частична модернизация на оборудването на 
вертолетите, като тази тенденция се запази и при последващите ремонти. Основаната 
причина за усъвършенстването на машините е остарялата елементна база, използвана 
при системите по авиационно и радиоелектронно оборудване (АО и РЕО) и авиационно 
въоръжение (АВ), спирането от производство на някои апаратури по АО и РЕО и 
системи по АВ, като авиохоризонт АГБ-3 сер. 2, радиостанция „Ядро-1“, 12,7-мм 4-
цевна картечница ЯкБ (9-А-624), значително намаляване или липса на необходимите 
резервни части използвани при ремонта на вертолетите, както и промените при водене 
на бойни действия. 

През периода 29.02.1996 г. - 10.09.2018 г. в „ТЕРЕМ - Летец“ ЕООД са изпълнени 
19 капитално-възстановителни ремонта и 3 ремонтно-възстановителни дейности по 
програми за увеличаване на общия технически реурс на вертолети от типа Ми-17. В 
рамките на гаранционния период от 100 часа или 12 месеца след ремонта на 
вертолетите са възникнали общо 31 рекламации, като броят на отказите се разпределя, 
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както е посочено в таблица 1.  
Таблица 1. Рекламации Ми-17 

Ми-17 ВиД АО РЕО АВ 

6 7 18 0 

 
През периода 23.12.1998 г. - 10.09.2018 г. в „ТЕРЕМ - Летец“ ЕООД са изпълнени 

8 капитално-възстановителни ремонта и 2 ремонтно-възстановителни дейности по 
програми за увеличаване на общия технически реурс на вертолети от типа Ми-24. В 
рамките на гаранционния период от 100 часа или 12 месеца след ремонта на 
вертолетите са възникнали общо 19 рекламации, като броя откази се разпределя, както е 
посочено в таблица 2.  

Таблица 2. Рекламации Ми-24 
Ми-24 ВиД АО РЕО АВ 

6 4 7 2 

 
От анализа на отказите се налага извода, че увеличаването на годините на 

експлоатация на вертолетите води до увеличаване на отказите свързани с елементната 
база на агрегатите на АО и РЕО. Констатираните откази по силовата установка, 
носещата система, трансмисията и системата за управление не се отнасят към отказите 
от 1-ва група, които пряко застрашават безопасността на полета. 

От 19 рекламации посочени в таблица 2, 13 (ВиД - 6, РЕО - 5, АВ - 2) са 
възникнали в рамките на гаранционния период от 100 часа на вертолет Ми-24В с 
регистрационен знак 143, собственост на министерство на отбраната на Република 
България.  

Като се има предвид, че вертолета е работил Траб.с = 100 часа, а броя на отказите 𝑛 =  13, то средното време за отказ е 
(1)    Тср = Траб.с =  = 7,69 часа,  

а средното време за възстановяване е 

(2)    Тсрв = ∑ вр.в =  = 3,85 часа, при време за възстановяване на 
всеки отказ 𝑇вр.в между 120 и 480 минути. По този начин може да се определи средното 
време между отказите 

(3)   MTBF =  Тср +  Тсрв =  7,69 + 3,85 = 11,54 часа.  
На тази база може да се изчисли, че честотата на отказите 

(4)    Н =  = , = 8,7. 10  отк./ℎ, а коефициентите на 
готовност 

(5)    Кг =  ТсрТср Тсрв и повреди 

(6)    Кп =  1 −  Кг  
са съответно 0,67 и 0,33.  

От анализа на получените данни, може да се оцени, че трябва да се търсят 
подходи, които повишават Кг и намаляват Кп, като основните са 2: подмяна на 
вертолетния парк с нов, за което са необходими значителни финансови средства; 
извършване на анализ на състоянието на наличната вертолетна техника (в т.ч. основните 
причини за отказите) и актулизиране на изискванията към нея с цел изпълнение на 
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задачите решавани при съвремените операции т.е. определяне на нивото на 
модернизация. 

При интегриране на борда на вертолетите на нови авиационни системи и 
агрегати, които заменят досега използваните и на които средното време за безотказна 
работа е между 4000 и 8000 часа, то MTBF = 5000 часа, а честотата на отказите Н = 2. 10 отк./ℎ. Това дава възможност, областта на късните откази при експлотацията на 
една въстановяема рискова техническа система, каквато е вертолета да се отдалечи във 
времето и дори кривата да бъде по-полегата, а при провеждане на съвременни операции 
вертолетите да се използват ефективно за постигане на поставените задачи. 

 
3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ВЕРТОЛЕТИ ОТ ТИПА МИ 
В съответствие със системния анализ, обобщените изисквания към 

модернизацията на вертолетите с цел изпълнение на поставените задачи в съвременните 
операции (по-конкретно в контратерористична операция) включват следните 4 етапа 
(блока) - фиг. 1: 

Етап 1 (блок 1) - Формулиране на задачите за решаване от Ми-17/24 с цел 
ефективното им използване в съвремените операции; 

Етап 2 (блок 2) - Преглед и оценка на наличното оборудване на вертолетите за 
решаване на задачите, определени в етап 1; 

Етап 3 (блок 3) - Определяне на необхдимите системи и агрегати, които трябва да 
бъдат модернизирани за решаване на задачите, определени в етап 1; 

Етап 4 (блок 4) - Определяне на оптималния вариант за модернизация чрез 
икономичен подход за избор на оптимална структура и ниво на модернизация. 

Посочените на фиг. 1 етапи (блокове) и техните взаимовръзки представляват 
алгоритъм за определяне на нивото на модернизация на определен тип вертолети с цел 
ефективното им използване в съвременните операции. 

 

 
Фигура 1. Блок-схема на обобщените изисквания към модернизацията на 

вертолетите Ми-17/24 с цел изпълнение на поставените задачи в съвременните 
операции 

Разкриването на съдържанието на показаните на фиг. 1 блокове може да започне 
последователно от блок 1. При увеличена интензивност на използване на вертолетната 
авиация в съвременните операции могат да се определят основните задачи решавани от 
Ми-17/24 при провеждане на контратерористична операция (със средна и висока 

Блок 1 
Формулиране на задачи за решаване от 

вертолети Ми-17/24 

Блок 2 
Преглед и оценка на наличното 

оборудване на вертолетите 

Блок 3 
Определяне на необхдимите системи и 

агрегати за модернизация 

Блок 4 
Определяне на оптималния вариант за 

модернизация 
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интензивност): 
- транспортните вертолети от типа Ми-17 ще изпълняват задачи по транспортиране и 
превозване на личен състав и товари, водене на въздушно разузнаване, стоварване на 
десанти, медицинска евакуация, операции по търсене и спасяване, непосредствена 
авиационна поддръжка на сухопътни формирования, въздушни командни пунктове и 
коригиране на огъня на артилерията. 

- ударните вертолети от типа Ми-24 ще оказват главно непосредствена 
авиационна поддръжка на сухопътни формирования, унищожаване на жива сила и 
бронирана техника, унищожаване на огневи точки и укрепени пунктове и тактически 
десант. 

Същевременно, при съвременните операции вертолетите трябва да могат да се 
използват през деня и нощта, при нормални и усложнени метеорологични условия. В 
тази връзка, за изпълнение на посочените по-горе задачи в съвременни условия, 
вертолетите трябва да имат оборудване и агрегати осигуряващи: повишена 
информативност на екипажа; ергономичност; повишена безопасност на полетите; 
използването на вертолета през нощта; индивидуална радиотехническа защита от 
поразяване от управляеми ракети (УР) клас „въздух-въздух“ и зенитни УР (ЗУР); 
активна защита от съвременни УР с инфрачервена (ИЧ) ГСН; получаване на 
изображения от подвижни и неподвижни цели и тяхното целеуказване; медицинска 
евакуация; повишено време за безотказна работа; високоточно поразяване на цели.  

При прегледа и оценката на наличното оборудване на вертолетите за 
решаване на горепосочените задачи (т.е. блок 2), следва да се отчитат възможностите 
на оборудването, което да позволява използването на вертолета през деня и нощта и в 
нормални и усложнени метеорологични условия, неговата защита от земни и въздушни 
средства за поразяване, както и многоцелевостта на летателния апарат. 

Понастоящем решаването на задачите от наличните във ВВС вертолети не може 
да бъде да бъде изпълнено или се изпълнява с ограничения поради 2 основни причини - 
средното време за отказ на ЛА от типа Ми-17/24 е около 16 часа, а пилотажно-
навигационното оборудване и средствата за защита не осигуряват необходимото ниво за 
безопасност при полети по всяко време на денонощието и в усложнени метеорологични 
условия.  

За изпълнение на задачите в пълен обем вертолетите трябва да се оборудват със 
следните съвременни системи. 

За Ми-17: 
- пилотажно-навигационно оборудване; 
- системи за комуникация; 
- радиостанции; 
- средства за защита (балистична - на товарния отсек и кабината, от ЗУР и 

НЗРК - от типа на руската „ПРЕЗИДЕНТ-С“); 
- адаптиране на вътрешното осветление и външните светлини за използване на 

очила за нощно виждане; 
- малогабаритна оптикоелектронна установка. 
За Ми-24: 
- пилотажно-навигационно оборудване; 
- системи за комуникация; 
- радиостанции; 
- средства за защита; 
- адаптиране на вътрешното осветление и външните светлини за използване на 

очила за нощно виждане; 
- комплекс за управление на въоръжението; 
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- артилерийско и ракетно въоръжение. 
Новите системи ще повишат значително бойните възможности на машинините 

(от 1,5 до 3 пъти), както и средното време за безотказна работа т.е. надеждността, което 
в значителна степен ще осигури изпълнението на задачите, 

При определяне на необхдимите системи и агрегати, които трябва да бъдат 
модернизирани (т.е. блок 3) следва да се отчитат различни съображения. 

Наличието на съвременни серийно произведени системи и агрегати и 
конструкторско-технологична документация за интегрирането им на борда на вертолета, 
като тактико-техническите характеристики (ТТХ) на оборудването трябва да осигурява 
изпълнението на задачите определени в блок 1. Също така новите системи трябва да 
имат повишени ресурсни показатели, както и конструктивни и експлоатационни 
предимства спрямо досега използваните. Трябва да се оценя и техния икономически 
ефект върху намаляването на стойността на летателния час и разходите за ремонт и 
техническо обслужване. 

При определяне на оптималния вариант за модернизация (блок 4), също 
може да отчетат различни съображения. 

При модернизацията на вертолетите наложена от обективни технически 
обстоятелства (развитие на електрониката, информационните и комуникационните 
технологии) и изискванията на съвременните операции и международното 
сътрудничество възникват редица експлоатационни и икономически проблеми [1]. Това 
налага използването на икономически подход [1] за избиране на оптималната структура 
и ниво на модернизация.  

Използвайки подхода, може да се определи, че сумарната стойност на 
експлоатация на съответния вертолет С∑ Е,В(∆𝑡) се състои от 2 съставки - стойността за 
модернизиране на летателния апарат См(∆𝑡) и стойността за извършване на 
експлоатация СЕ(∆𝑡) за определен период от календарно време: 

(2) С∑ Е,В(∆𝑡) = См(∆𝑡) + СЕ(∆𝑡) 
При прилагането на подхода се определя стойността на вертолета при 

избраното ниво на модернизация, която включва: 
- разходи за закупуване на новата система, с която ще се извърши 

модернизацията на вертолета, включително запасни части и средства за измерване; 
- разходи за монтиране на новата система; 
- разходи за въвеждане в експлоатация на модернизирания вертолет, 

включващи инженерни изменения, изпитания и обучение на персонала; 
- разходи за експлоатация на вертолета, модернизиран до избраното ниво. 
Разходите за експлоатация на модернизирания до избраното ниво вертолет за 

календарен интервал от време се състоят от 4 основни части: 
 - разходи за техническо обслужване на модернизирания до j-то ниво 

вертолет; 
 - разходи за ремонт на модернизирания до j-то ниво вертолет; 
 - постоянни разходи за запасни части, инструменти и принадлежности 

(ЗИП); 
 - разходи, предизвикани от настъпването на отказ, вследствие на 

модернизацията на вертолета. 
Така посочените разходи за експлоатация на модернизирания до избраното 

ниво вертолет, заедно с разходите за закупуване на новата система, с която ще се 
извърши модернизация, представляват най-съществената част от общите разходи за 
модернизация до избраното ниво. 

При наличие на друго предложение за модернизация е необходимо да се 
извърши сравняване между двете предложения, относно базовото ниво на вертолета и 
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неговите разходи за експлоатация. 
Съгласно [1], това дава възможност за формулиране на следния икономически 

критерий за оптималност на избрания вариант на модернизация: 
Сред техническите устройства, предложение за монтиране на вертолета с цел 

неговото модернизиране, оптимално по икономически критерий се явява това 
устройство, което при зададен технически ресурс (ТР) до край на експлоатацията Т РКЕ 
осигурява минимални разходи за техническа експлоатация за определен календарен 
интервал от време ∆𝑡.  

Подходът също така позволява да се оценят най-слабите места на вертолета по 
критерия надеждност, като и да се изчислят съответния брой откази при избрания 
вариант на модернизация определени от: 

 - средната наработка на отказ на вертолета при избрания вариант на 
модернизация; 

 - средно време за възстановяване, престой и модернизация на вертолета при 
избрания вариант на модернизация. 

На основание на гореизложеното, може да се оцени, че задачата за оптимална 
модернизация на вертолет от типа Ми-17/24 се състои в минимизиране (икономически 
ефект) на сумарните разходи за възстановяване, престои и модернизация за времето до 
край на експлоатацията на машината. При това се постига и намаляване на средния 
брой откази за същото време. 

 
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
По своята същност изложеното е организационен подход за избор на 

модернизация на вертолети от типа Ми-17/24 с цел изпълнение на поставените задачи в 
съвременните операции. 

Подобен подход може да се използва и при модернизация на други авиационни 
системи. 
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Abstract: An opportunity has been explored to optimize a relatively well-known repair technology 
such as repairing the aircraft skin by riveting. The significant factors for the quality of the repair by 
riveting are defined. For this purpose, the strength of a thin-walled reinforced panel was investigated 
under various reinforcement and riveting variants. The maximum bursting stresses at different riveting 
steps, the number of rivets in the repair area, and the type of reinforcement elements are determined. 
The results are presented in tabular and graphical form. Conclusions related to the conducted 
research were made. 
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1.ВЪВЕДЕНИЕ 

Безопасността на полетите е пряко свързана с надеждността на 
вуздухоплавателните средства (ВС), намиращи се в експлоатация.  Към факторите, 
влияещи върху експлоатационната надеждност на ВС можем да отнесем 
аеродинамичните натоварвания на конструкцията, аеродинамичните характеристики на 
летателния апарат [8], продължителността на  експлоатация, моралното и физическо 
остаряване на  авиационния парк [9]. Удължената експлоатация на ВС води до 
натрупване на умора в конструкцията и поява на конструктивни дефекти от типа на 
пукнатини, разхлабени нитове, деформации и т.н [10]. Не са редки случаите и на 
получаване на експлоатационни дефекти от подобен характер. Дори сравнително нови 
машини, с относително малко нальот могат да получат такива дефекти в различни зони 
по обшивката и силовия скелет. Причините за това са най-различни. От една страна, 
при производството на планьора на новите, съвременни ВС все още се използва  
стандартната производствена технология за нитоване на обшивката и силовите 
елементи [11]. От друга страна, независимо от усъвършенстването на инженерните 
разчети и използването за тази цел на съвременни CAD/CAM софтуерни продукти,  
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пълно отчитане на експлоатационните фактори и тяхното влияние върху надеждността 
и ефективността при използване на ВС е почти невъзможно.  

Поради изброените по-горе причини много често в процеса на експлоатация по 
обшивката и силовия скелет  на стари и по-нови ВС се появяват дефекти, от типа на 
пукнатини, разхлабване на нитови шевове и др., които намаляват надеждността на ВС и 
застрашават безопасността на полетите. Подобни дефекти могат да се получат и поради 
грешки в техниката на експлоатация от механичното проникване през обшивката на 
инструменти, приспособления или чужди тела. 

 За да се поддържа заложената надеждност във ВС, както и за да се осигури 
необходимата безопасност на полетите, освен високо-технологична експлоатация е 
необходим и качествен ремонт. И тъй като тези дефекти могат да се появят в различни 
зони и елементи от конструкцията на ВС, то и тяхното влияние върху надеждността и 
безопасността на полетите е различно. Понякога те са в зоната на остъклението, 
експлоатационните люкове и врати, а в други случаи могат да се появят в опашната 
част, оперението или кормилата за управление. Разбира се, подобен род дефекти 
отдавна са типизирани и за типовите повреди са разработени типови ремонти 
технологии, които са залегнали в ръководствата по ремонт (Structural Repair Manual-
SRM) на конкретния тип летателен апарат. Независимо от това, в някои случаи подобни 
дефекти се появяват в зони и участъци, за които в ремонтната документация (SRM) не е 
указана конкретна ремонтна технология. Тогава се налага експлоатиращите структури 
да вземат решение за ремонт, който не е типизиран, запазвайки якостта и надеждността 
на конструкцията, без това да променя аеродинамиката и баланса на машината.  В тези 
случаи точното познаване на напрегнато-деформационното състояние (НДС) на 
ремонтираните компоненти, както и влиянието на определени фактори върху него би 
позволило оптимизиране на ремонта и повишаване на експлоатационната ефективност.  

2. СТАТИЧНА ЯКОСТ НА ТЪНКОСТЕНЕН УСИЛЕН ПАНЕЛ 

Направеният по-горе анализ показва, че за повишаване качеството на 
ремонтните дейности по компонентите от планьора на ВС, освен разработените типови 
ремонтни технологии и тяхното стриктно и качествено изпълнение голямо значение 
има и познаването на конкретното натоварване и съответно на породеното от него НДС 
на елементите в зоната на дефекта. Това даде повод да се изследва възможността за 
оптимизиране на една сравнително позната технология за ремонт, каквато е ремонта на 
обшивката чрез нитоване, както и да се намерят факторите, влияещи значимо върху 
качеството на ремонта чрез нитоване. Целта е да се моделират различни варианти на 
ремонт чрез нитоване, при което да се изследва НДС на елементите при статично 
натоварване, както и влиянието на различните фактори върху него и на тази база да се 
подбере оптимален вариант за ремонта. Използването на подобен подход в 
експлоатацията би довело до оптимизиране на ремонтните дейности и намаляване на 
експлоатационните разходи, запазвайки надеждността на конструкцията, което ще рече 
повишаване   ефективността от експлоатация на ВС.  
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2.1  ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗНАЧИМИТЕ ФАКТОРИ  

Наличната статистическа информация показва, че до момента най-голям дял при 
възстановяване на повредена обшивка имат шлосерско-механичните работи. Една част 
от тях се извършват като последователни операции в технологичния процес при 
ремонта на повредената обшивка [1,2]. 

Установяването на точна зависимост между използваните ремонтни технологии 
при възстановяване на повредена обшивка, и механичните качества на същата след 
ремонта може да се получи само с математическо планиране и провеждане на натурен 
експеримент [3]. Като обект на изследване е избран подкрепен тънкостенен панел, 
изработен от авиационен конструкционен материал с възможно най-близки 
технологични характеристики да тези на обшивката на летателните апарати. 
Математическото описание на процесите за възстановяване чрез нитоване е 
осъществено чрез установяване връзката и степента на влияние на различни фактори 
върху максималното напрежение на разрушаване при опън -  Ϭв, прието за изходна 
величина (отклик) на изследвания обект.  

Множеството фактори, влияещи на отклика  (Ϭв) са разделени на конструктивни 
и технологични [5]. За конструктивни фактори са приети геометрични характеристики 
на конструкцията, тип на свързващите елементи, материал за елементите, стъпка и брой 
на свързващите елементи и т.н. Към технологичните фактори са отнесени методите за 
нитоване, квалификация на изпълнителите, точност и прецизност на ремонтната 
технология и др.  

Обекта на изследването е представен като многофакторен обект за управление. 
Входни величини са факторите, влияещи на качеството и якостта на нитовия шев, 
докато изходната величина (отклика) на обекта е напрежението на разрушаване при 
опън -  Ϭв. (фиг. 1) 

 

Фигура 1. Схематично представяне на обекта за изследване 

Към входящата група фактори са отнесени тези, които пряко влияят върху 
стойността на отклика  Ϭв и могат да бъдат управлявани и контролирани (измервани). 
Това са преди всичко конструктивни фактори като: стъпката на нитовия шев, броя на 
нитовете, дължина и диаметър на тялото на нита, диаметър на отворите и т.н.  
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Отчетено е влиянието и на редица смущаващи фактори. Те са неконтролируеми 
и неуправляеми в процеса на провеждане на експеримента. Тяхното съвкупно влияние 
върху отклика има случаен характер. Това са предимно технологични фактори, като 
стегнатост на нитовия шев, разсейване на механичните характеристики на материалите, 
точност на механичните работи, квалификация на изпълнителите и др. Така 
формулираната оптимизационна задача е решена с помощта на „симплекс“ метода [4], 
при което са „отсети“ значимите фактори, определящи якостта на нитовия шев. 
Определен е и минималният брой опити, даващи възможност за адекватно определяне 
на НДС на елементите, а от тук и оптимизиране на технологията за ремонт чрез 
нитоване. От множеството фактори, влияещи върху характеристиките на нитовия шев 
като най-значими бяха определени стъпката на нитовия шев – t,mm, броя нитове в реда 
– n, както и метода за нитоване.    

2.2 НАТУРЕН ЕКСПЕРИМЕНТ 

В съответствие с планирането бе проведен експеримент с елементи, изработени 
като подкрепен панел в  три групи: първа група – обшивка, вставка и окантовка, втора 
група – обшивка с изрязан отвор и надставка и трета група – обшивка с прорез, 
имитиращ пукнатина  и надставка (фиг.2).  

 

Фигура 2. Геометрични параметри и елементи за отделните групи образци 

 

Опитните образци са изработени от дурал Д16АТ. Механичните характеристики 
на материала са заимствани от авиационен справочник [7]. Нитоването на надставките, 
окантовките и вставките е извършено по правия метод на нитоване, с използване на 
пневматичен чук и подходяща подложка с тегло 8кг [7]. Този метод за нитоване се 
използва при двустранен достъп до зоната на нитоване, а якостта на нитовия шев е най-
голяма.  Използвани са нитове Д18П - 3549А  с плоско-скрита глава и диаметър на 
тялото 4 mm и дължина 8 mm. Преди нитоването те са термообработени съгласно 
технологичните изисквания на производителя [7].  
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Изработени са три групи образци, по седем серии за всяка група, като от всяка 
серия са изпитани по пет елемента. Броя на нитовете в различните серии е 4; 6; 8; 10; 
12; 14; 16 бр. Някои от опитните образци (конструктивна група 1, серия 2 и 
конструктивна група 2, серия 5), разрушени след изпитанията са показани на фиг. 3. 

 

Фиг.3. Снимки на вече разрушените образци от група 1, серия 2 и група 2-серия 5 

Опитите са извършени на хидравлична машина за якостни изпитания на 
опън/натиск в ТБР на Факултет „Авиационен“. Отчетени са разрушаващите опънови 
напрежения за различните епруветки от трите групи за 7 различни варианта от стъпки и 
брой на нитовете по елементите. Средните значения на разрушаващите напрежения и 
натоварванията, при които за достигнати след провеждане на  експеримента са 
представени в табличен и графичен  вид ( таблица 1 и на фиг.4) 

Таблица 1 Средни значения на Ϭв в изпитаните образци по групи 

 

 

1 4 66 17,5 220,5 1 4 66 16,66 218,6 1 4 66 24,4 319,6
2 6 47 21,56 271,2 2 6 47 17,4 227,4 2 6 47 26,7 328,8
3 8 36 24,99 320,4 3 8 36 22,05 245,3 3 8 36 27,3 329,8
4 10 29 29,43 357,1 4 10 29 23,03 295,3 4 10 29 30,2 370
5 12 24 27,44 331,5 5 12 24 19,11 232 5 12 24 28,2 332,1
6 14 21 27,77 334,3 6 14 21 18,28 223,3 6 14 21 28,5 332,9
7 16 18 27,15 333,9 7 16 18 18,82 220,1 7 16 18 28,2 331

№ на 
серия

ГРУПА 2 НАДСТАВКА/ОТВОР
№ на 
серия

брой 
нитове t, mm Pmax,KN Ϭвmax, MN/m2 брой 

нитове t, mm

ГРУПА 3 НАДСТАВКА/РАЗРЕЗ 

Pmax,KN Ϭвmax, MN/m2

ГРУПА 1 ВСТАВКА/ОКАНТОВКА
№ на 
серия

брой 
нитове t, mm Pmax,KN Ϭвmax, MN/m2
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Фиг.4 Максимални разрушаващи напрежения за изпитваните компоненти за трите 
конструктивни групи 

Ако пренебрегнем влиянието на разсейването в механичните характеристики на 
материалите за панела и нитовете (използвани са материали от една партида), както и 
човешкия фактор (качество на нитоване, точност на пробиване на отвори и т.н), то 
получените резултати показват, че при едни и същи геометрични и конструктивни 
параметри на изследвания обект стъпката на нитовия шев и броя на нитовете оказват 
съществено влияние върху НДС при едноосово опънови статично натоварване. И в 
трите конструктивни групи минимална якост на подкрепения панел се получава при 
максимална стъпка на нитовия шев и минимален брой нитове. В този случай площта на 
срязване на свързващите елементи (нитове) е минимална и те се явяват слабото звено. 
Доказателство за това е факта, че в 90 % от случаите разрушаване са претърпели 
нитовете, докато останалите елементи имат деформации и само в 10 % има разрушени 
окантовки и обшивка. С увеличаване броя на нитовете в следващите серии (6, 8, 10) 
якостта на нитовото съединение видимо нараства, като максималните стойности се 
получават при 10 нита и стъпка от … mm. По нататъшното увеличаване броя на 
нитовете не води до подобряване на якостта. Напротив, наблюдава се известно 
намаляване, което се дължи на нарасналия коефициент на концентрация на 
напреженията поради увеличения брой отвори в зоната на действие на местните 
напрежения. От трите конструктивни групи най-голяма якост показва трета група – 
обшивка и надставка. В този случай няма кръгов изрез на обшивката, а пукнатината е 
ограничена чрез разпробиване на краищата и върху нея с припокриване е нитована 
надставката. От якостна гледна точка този вариант на ремонт е за предпочитане, но 
поради известно нарушаване на аеродинамиката, той е допустим за зони и участъци в 
които аеродинамичните изисквания не са толкова строги. Сходни якостни показатели 
имат елементите от група 2 – вставка, окантовка и обшивка. Това е оптималният 
вариант за ремонт на обшивка в зони и участъци където освен необходимостта от 
възстановяване на якостта е нужно да се запазят и аеродинамичните характеристики. 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На базата на получените резултати от изследването могат да се направят 

следните изводи: 

1. Максимална якост нитованото съединение получава за  определен брой от 
нитове, който може да се приеме за оптимален. Това означава, че за всеки конкретен 
случай на ремонт на обшивка за зони и участъци, където ремонтните технологии (SRM) 
не предвиждат конкретни ремонтни въздействия трябва да се решава оптимизационната 
задача – достигане на необходимата якост при минимален брой свързващи елементи; 

2. Проведеното изследване е за един частен случай на натоварване и 
разположение на нитовете. В реални условия натоварването има сложен характер и 
поведението на ремонтирана по този начин обшивка би се различавало. Пълен и по-
точен анализ на НДС е възможен само при познаване на действителното натоварване на 
конструкцията в зоната на ремонтното въздействие.  

3. Проведеното изследване и натурния експеримент имат своята стойност. 
Резултатите могат да се използват за създаване на компютърен модел, който да решава 
оптимизационната задача за ремонт на обшивка в определена зона от конструкцията на 
планьора на ВС за която в ремонтните технологии не са предвидени конкретни ремонти 
въздействия. Създаването на такъв модел е задача, решаването на която би позволило 
моделиране на различни комбинации от брой и разположение на свързващи елементи, 
натоварвания, конструкционни материали и т.н., т.е до задълбочено изследване на НДС 
на компонентите и оптимален подбор на параметрите на ремонтната технология. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Значителният трафик на летателни апарати над Р. България и голямата 

интензивност на корабоплаването, както в териториални, така и в международни води 
предполага изграждането на добре развита система за търсене и спасяване при 
авиационни и морски инциденти. Повишаването на точността при навигацията и 
автоматизация на управлението на летателните апарати (ЛА) е едно от направленията за 
намаляване на авиационните произшествия [6]. Необходимостта от откриване и 
локализиране на огнища на пожари в планинско-гористи и полски райони, от оказване 
на първа лекарска и долекарска помощ на пострадали при стихийни и природни 
бедствия, производствени и транспортни аварии и от спешно транспортиране на 
пострадали до медицински заведения, както и в редица други случаи, изисква 
структурата на авиационната спасителна служба (АСС) да не е ведомствена, а 
национална. Това определя и мястото на АСС да е в структурата на Министерски съвет. 
Точността на определяне на координатите на бедствието/бедстващите е съществен 
фактор за успешно изпълнение на задачите, изпълнявани от АСС [2]. 

Целевата функция на АСС е поддържане на постоянна готовност на дежурни 
авиационни сили и средства, и оказване помощ на бедстващи хора от въздуха. Това 
поражда необходимостта от обединяване на усилията и създаване на развита система за 
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управление, взаимодействие с органите на министерството на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията, главна дирекция (ГД) „ПБЗН“ на МВР, 
планинската спасителна служба към БЧК, министерството на здравеопазването и други 
структури. 

Изпълнителното звено на тази служба са дежурните авиационни сили и средства 
(СиС) – вертолети, самолети и безпилотни летателни апарати (БЛА) на МО, други 
ведомства и авиационни фирми. С цел постигане централизация и оперативност, е 
целесъобразно те да бъдат под ръководството на единен център за управление и 
координация (ЕЦУК) към АСС. 

 
2. СТРУКТУРА НА АВИАЦИОННАТА СПАСИТЕЛНА СЛУЖБА, 

СВЪРЗАНОСТ С ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА И НАЦИОНАЛНАТА 
СИСТЕМА ЗА ТЪРСЕНЕ И СПАСЯВАНЕ ПРИ АВИАЦИОННО 
ПРОИЗШЕСТВИЕ 

 
Авиационната служба решава задачи, свързани с дейности по защитата на 

населението при бедствия, аварии и катастрофи като предупреждение, оказване на 
медицинска помощ при спешни състояния, овладяване и ликвидиране на екологични 
инциденти, операции по търсене и спасяване, радиационна, химическа и биологична 
защита при инциденти и аварии с опасни вещества и материали, ограничаване и 
ликвидиране на пожари, временно извеждане, евакуация, извършване на аварийно-
възстановителни работи и др. 

Основни съставни елементи на авиационната спасителна служба са ЕЦУК, 
мрежа от спасителни центрове и дежурни авиационни СиС (фиг. 1). 

 

 
 

Фигура 1. Структура на авиационна спасителна служба в Р. България (вариант). 
 
Авиационният ресурс осъществява действията си под ръководството на 

спасителни центрове, създаващи условия за максимално покритие на територията на Р. 
България. Той включва в състава си смесен авиационен модул (САМ) от БА, 
авиационни сили и средства на МВР, Авиоотряд 28, частни авиационни фирми и др. 
организации и ведомства. Единният център е взаимно свързан с националния щаб, 
областните и общински щабове за защита при бедствия. Смесеният авиационен модул 
разполага с летателни апарати, личен състав и оборудване за изпълнение на задачи при 
кризи от невоенен характер [4]. В състава на САМ се включва и авиационна техника за 
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гасене на пожари. Перспективна е идеята за реализация на авиационно средство за 
гасене на пожари, което ще предотврати разрастването на пожар и ефективността 
зависи от конструктивните параметри на самото средство и поведението му във 
въздушна среда [5]. ЕЦУК използва ресурсите на единния център за управление на ДП 
„РВД“ и при необходимост на авиационния оперативен център (АОЦ) от база 
„Командване, управление и наблюдение“ от състава на ВВС [3]. 

Националната система за търсене и спасяване (ТиС) при авиационно 
произшествие има за цел, според изискванията на международната организация за 
гражданска авиация ИКАО, да осъществява освен търсене и спасяване, и медицинско 
осигуряване, медицинска помощ и евакуация. Двете системи изпълняват еднотипни 
задачи при специфични условия. Авиационното произшествие е в състояние да се 
прояви като авария, катастрофа и дори като бедствие. С функционирането си системата 
за ТиС се явява подсистема на единната спасителна система (ЕСС) в Р. Бългаприя. 
Системата за ТиС структурно и организационно трябва да е самостоятелна на 
национално равнище, а функционално да е интегрирана с единната спасителна система, 
създадена въз основа на закона за защита при бедствия. Само така тя ще има при 
необходимост право на императивни разпоредителни действия спрямо другите 
министерства, ведомства и местната власт.  

Авиационната спасителна служба има способности за участие в разрешаването 
на задачите, поставени пред двете системи и по този начин се определя значението и 
релативността ѝ с тях (фиг. 2). 

 

 
 
Фигура 2. Функционална свързаност на АСС с ЕСС и системата за ТиС. 

Единният център за управление и координация на АСС функционира във 
взаимодействие с националния щаб, областните, общинските и ведомствените щабове 
за защита при бедствия (фиг. 3) 

 

 
 

Фигура 3. Взаимовръзки на ЕЦУК на АСС с други щабове. 
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Схемата за обмяна на информацията при бедствие/бедстващи хора е представена 
на фиг. 4. 

 

 
 

Фигура 4. Протичане на информация при бедствие. 
 

Авиационните сили и средства на АСС се управляват от спасителни центрове 
или ЕЦУК (фиг. 5). 

 

 
 

Фигура 4. Схема на управление на ЛА. 
 

Смесеният авиационен модул от БА е част от авиационните СиС на АСС и е в 
състава на ВС на Р. България. С цел неговото законно активиране е необходимо 
разрешение от министъра на отбраната на отправено искане за използването му от АСС. 
Алгоритъмът за протичане на информацията се представя на фиг. 5.  
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Фигура 5. Протичане на информацията за използване на САМ от БА в интерес на АСС. 
 

При операция, в която участват СиС от САМ на един вид ВС, оперативното 
командване и управление е от командването на съответния вид ВС. При операция, в 
която участват СиС от САМ на повече от един вид ВС, оперативното командване и 
управление е от командването на СКС. Тактическото командване и управление на САМ 
в зоната на операцията е от неговия командир (началник). ЕЦУК на АСС координира 
действията на САМ с други активни авиационни СиС. 

 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В икономическо отношение ЕСС чрез осигуряване на защита и безопасност на 

обществото има важно значение за Р. България, стабилността на икономиката на която 
се определя и от сигурността на международните делови и туристически посещения. 
Отрицателната международна репутация, в резултат на загинали хора от неадекватни 
действия на ЕСС при бедствие или сериозна аварийна ситуация, може да има 
дългосрочни икономически последствия за държавата. 

За постигане на максимални резултати от дейността на ЕСС са необходими: 
поддържане на висока степен на готовност; провеждане на периодично обучение и 
учения с различни компоненти на системата; оценка работата на системата и дейности 
насочени към постоянно ѝ усъвършенстване. Осъществяването на тези дейности в 
авиационно отношение е възможно при развито авиационно образование [1].  

Аварийната спасителна служба по въздуха не е нещо непознато в историята на 
авиационното дело у нас. България има положени солидни традиции в тази насока още 
от далечната 1941 година. При охраната на въздушното пространство, акваторията и 
морските комуникации в Егейско и Черно море е създадена функционална и добре 
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обмислена спасителна служба с участието на въздушни, морски и наземни сили, и 
средства за спасяване и евакуация. Натрупаният положителен опит в тази насока може 
и следва да бъде изучен и осмислен с оглед неговата приложимост към настоящето [7]. 

Създаването на авиационна спасителна служба е гаранция за успешно 
функциониране на eдинната спасителна система и националната система за търсене и 
спасяване при авиационни произшествия. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
За решаване на задачата на прицелване при стрелба и бомбопускане по земна цел 

е необходимо да се знаят параметрите на полета на летателния апарат (ла), 
балистичните характеристики на авиационното средство за поразяване (АСП), 
параметрите на движение на целта и математическия модел определящ момента на 
срещане на АСП с целта [8].  

 
2. ИЗЛОЖЕНИЕ 
При стрелба с авиационно оръжие и неуправляеми ракети по земна подвижна 

цел е необходимо да се определят координатите на целта в точката на срещане на АСП с 
целта. Това е свързано с определянето на вектора на скоростта )t(Vц  на целта (фиг.1) [1, 
4]. 
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Ци 

)0(Dц  

)t(Sц  

)t(Dц  
циц D)Т(D   

О1 

Ц0 
t<0 

t>0 

 
Фигура. 1. Вектора )t(Sц  определящ положението на целта 

 
Векторната функция )t(Dц  определя положението на целта спрямо неподвижна 

относно въздуха т. О1. Разлагайки тази функция в ред на Маклорен в околността на 
точката t=0 се получава: 

(1)   ...t)0(D
2
1t)0(D)0(D)t(D 2

цццц    

От израза се вижда, че ако векторът )0(Dц  и достатъчно голям брой n негови 

производни са известни при t=0, то положението на целта )t(Dц  е известно (при кое да 
е зададено t>0). 

На практика това не е така, поради следните причини: 
 - техническите средства не измерват с достатъчна точност производните на 

координатите на целта; 
 - за времето от момента на изстрела до попадането на снаряда в целта, закона за 

движение на целта може да се измени. В този случай не е възможно да се прогнозира 
точно движението на целта. 

Параметрите на закона за движение на целта при приета хипотеза се определят 
чрез използване на резултатите от наблюдението на движението на целта до момента на 
изстрела. Това може да се извърши по два начина: 

 - неизвестните параметри на хипотезата (скорост и ускорение на целта) се 
изразяват чрез координатите на целта и производните им в момента на изстрела, а 
наблюдението на целта се използва за определяне на тези величини; 

 - чрез измерване на ъгловите скорости на следене на целта. 
Първия начин е свързан с обработката на координатите на целите измервани 

непрекъснато. Втория начин може да се използва, както при непрекъснато измерване на 
ъгловите скорости на следене на целта, така и при дискретно измерване. В зависимост 
от приетите методи за измерване и тяхната обработка се получават различни схеми за 
построяване на авиационните прицелни системи (АПС).  
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При стрелба по подвижна земна цел се приема хипотезата, че целта се движи с 

постоянна скорост т.е. constVц  . 
 
В този случай пътя цS  изминат от целта се определя от формулата: 
 
(2)     TVS цц  , 

където Т е времето за движение на снаряда изчислено след решаване на 
диференциалните уравнения за движение на масовия център на снаряда. 

Използването на следяща система за стрелба позволява определянето на 
текущите координати x1, z1 на целта и скоростта Vцх1, Vцz1 на целта в свързаната 
координатна система Ох1у1z1. 

Проекцията на вектора цS  върху осите на свързаната система Ох1у1z1 се 
определят от израза: 

 

(3)     
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Скоростта на целта се определя от векторното уравнение: 
 

(4)    цV =W + lx1 + c
c Dх

dt
Dd~   , 

където W  е векторът на пътната скорост на ла; 
- 1  векторът на ъгловата скорост на ла; 

- 
dt
Dd~ c  относителната скорост на целта спрямо следящото устройство; 

-    векторът на ъгловата скорост на следящото устройство; 
- cD  векторът на далечината до целта спрямо следящото устройство. 
Векторът на пътната скорост W  на ла се изчислява по формулите: 
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където U е вектора на скоростта на вятъра, 
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- V въздушната скорост на ла: 
Вектора на далечината сD  се представя в скаларен вид в координатна система 

Ox1y1z1 с помощта на векторното уравнение: 

(8)    
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където преходната матрица )сл(
1А  се определя от: 
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Ъглите μ1 и φ1 определят положението на координатната система Оrij свързана 

със следящото устройство спрямо Oсx1y1z1. 

Проекцията на lx1 , 
dt
Dd~ c , cDх  в системата Oсx1y1z1 се изчислява по 

формулите: 
 

(10)   






















1x1y1y1x

1x1z1z1x

1y1z1z1y

1z1y1x1

ll
ll

ll
lx





  

 

(11)  













































0
0

D

cos0sin
sinsincoscossin
sincossincoscos

dt
Dd~ c

11

11111

11111

1z1y1x

c







 

 

(12)   























1cx1y1cy1x

1cx1z1cz1x

1cy1z1cz1y

1z1y1xc

DD
DD

DD
Dх





  

 

(13)  

























































j

i

r

11

11111

11111

1x

1x

1x

cos0sin
sinsincoscossin
sincossincoscos













 

 
Замествайки във форм. (4) формулите (7), (10), (11) и (12) се получава: 
 
(14)
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Далечината Dc и скоростта на нейното изменение (скоростта на сближаване с 
целта) cD , влизащи във форм. (4), могат да се измерят чрез радиодалекомер. Ъгловите 
скорости ωi и ωj на системата Orij спрямо пространството могат да се измерят от 
скоростни двустепенни жироскопи, монтирани на антената на БРЛС или на главата на 
оптичната визирна система. Осите на собственото въртене на жироскопите трябва да 
бъдат паралелни на вектора cD  (осите на равносигналната зона на антената или на 
оптичната ос на визирното устройство), а равнината на вътрешните рамки на 
жироскопите трябва да бъдат перпендикулярни съответно на осите Oi и Oj. 

Ако по някакви съображения е нецелесъобразно монтирането на жироскопи на 
антената, то на ЛА се монтира площадка с две степени на свобода, свързана с антената 
чрез следящи системи по два канала. Тъй като платформата повтаря всички завъртания 
на антената, то жироскопичните измерители на ъгловите скорости могат да се монтират 
на тази площадка.  

 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Разработения математически модел за изчисляване на скоростта на целта чрез 

ъгловата скорост на следене на целта, дава възможност да се използва в алгоритмите на 
авиационните прицелни системи за стрелба и бомбопускане по подвижна земна цел [3, 
6]. 

Предложения математически апарат позволява да се изследва точността на 
стрелбата и бомбопускането по земна цел [1, 2, 5]. 
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Abstract: When shooting with rotating gun from aircraft the velocity vector of the projectile 
generally does not match the aircraft velocity vector This angle is called a „board angle“ 
resulting in a so-called " board effect", ie. the projectile performs complex spatial motion. The 
goal is to determine this deviation to be counted in the shooting 
 
Keywords: shooting, aircraft gun, projectile, deviation 
 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
При стрелба от подвижно артилерийско оръжие от летателен апарат, вектора на 

скоростта на снаряда в общия случай не съвпада с вектора на скоростта на летателния 
апарат (ЛА) [1, 6]. Този ъгъл се нарича борден ъгъл следствие на него се получава така 
наречения „борден ефект“ т.е. снаряда извършва сложно пространствено движение. 
Целта е да се определи това отклонение за да се отчете в авиационните прицелни 
системи при решаване на задачата на прицелване при стрелба [3, 4].  

 
2. ИЗЛОЖЕНИЕ 
При стрелба от подвижна артилерийска установка, снарядът излита от цевта с 

ъгъл на нутация δ0. В общия случай в момента на излитането от цевта векторът на 
началната скорост на снаряда 0v  (относно ЛА) и векторът  на скоростта 1V  не съвпадат 
(фиг. 1) [6, 7]. 
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Фигура. 1. Триъгълник на скоростите 
а) скоростта на снаряда и ЛА в точката на излитане на снаряда от цевта при 

бордна стрелба; б) неподвижна координатна система Оξсηсζс в точката излитане на 
снаряда от целта 

 
Ъгълът γб между векторите 1V  и 0v  се нарича борден ъгъл на стрелбата. 

Големината на ъгъла на нутация δ0 се определя от триъгълника на скоростите (фиг. 1 а): 
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За определяне отклонението ζс (борден ефект) на траекторията на снаряда от 

първоначалното направление се приема, че на снаряда не действат силата на челно 
съпротивление и силата на тежестта, а действат само нормалната аеродинамична сила 

NR  и статичния аеродинамичен момент стM  (фиг. 1 б): 
Векторното уравнение за движение на масовия център на снаряда в 

неподвижната координатна система Оξсηсζс има следния вид [2, 3]: 
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След представянето на горното уравнение в скаларен вид и преобразуване, 
отклонението ζс се определя по формула [1]: 
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където 
1zm  е производната на аеродинамичния коефициент на стабилизиращия момент 

Мст от ъгъла на нотация δ; 

yC  – производната на коефициента на нормалната аеродинамична сила NR  от 

ъгъла на нотация δ; 
d – калибъра на цевта в m; 
µ – коефициента на момента на инерцията (µ=0,45 – 0,60); 

цев  – дължината на стъпката на нареза на цевта в калибри. 
Стрелбата от подвижна установка предизвиква не само отклонение на 

траекторията, но и води до изменение на времето на движение tc до точката на срещане (

0101

c
c V

D
V

t 
 ). 

Не отчитане влиянието на ъгъла на нотация върху времето на движение може да 
доведе до значителни грешки при стрелба. Поради това при решаване на задачата на 
прицелване с подвижно оръжие се отчита „бордния ефект“. 

Изчислени са грешките на стрелбата следствие не отчитане на бордния ефект 
при стрелба с подвижно ААО по неподвижна земна цел с АПК.  

В табл. 1 са показани грешките Δхбе, Δубе, и Δzбе получени от неотчитането на 
бордния ефект при стрелба с λ=100; ε/=-100; β/=00. Видно е, че в този случай грешките 
Δхбе=Δубе=0 m, а грешката  Δzбе е в границите от -19,59 до - 0,91 m. С нарастване на 
скоростта V и височината Н на стрелба, |Δzбе|, расте. 

 
Таблица 1. Грешки на стрелбата следствие на „бордния ефект“ 

 
λ=100; ε/=-100; β/=00 

 Δхбе, m 
 V= 55,56, m/s 166,67 277,78 
Н=200, m 0 0 0 
800 0 0 0 
1400 0 0 0 
 Δубе 
200 0 0 0 
800 0 0 0 
1400 0 0 0 
 Δzбе 
200 -0,91 -2,24 -3,12 
800 -3,42 -8,49 -11,91 
1400 -5,56 -13,87 -19,59 
 Dс, m 
Н=200, m 686,43 718,95 746,84 
800 2586,66 2726,99 2851,34 
1400 4203,96 4455,44 4686,25 
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При стрелба с λ=100; ε/=-100; β/=400, табл. 2 показва, че грешките Δхбе, Δубе са 
различни от нула, а |Δzбе| започва да намалява спрямо тези при β/=00 (табл. 2). 

 
Таблица 2. Грешки на стрелбата следствие на „бордния ефект“ 

 
λ=100; ε/=-100; β/=400 

 Δхбе, m 
 V= 55,56, m/s 166,67 277,78 
Н=200, m 0,16 0,40 0,58 
800 0,63 1,60 2,32 
1400 1,09 2,79 4,03 
 Δубе 
200 1,28 3,28 4,74 
800 5,10 13,06 18,87 
1400 8,89 22,73 32,84 
 Δzбе 
200 -0,35 -0,91 -1,31 
800 -1,41 -3,61 -5,22 
1400 -2,46 -6,28 -9,08 
 Dс, m 
Н=200, m 265,48 282,60 300,82 
800 1050,37 1120,54 1193,07 
1400 1822,18 1944,59 2071,04 

 
От табл. 3 е видно, че при стрелба с λ=100; ε/=-100; β/=900, че грешките Δхбе, Δубе 

достигат своя максимум, а |Δzбе| достига своя минимум. 
 

Таблица 3. Грешки на стрелбата следствие на „бордния ефект“ 
 

λ=100; ε/=-100; β/=900 
 Δхбе, m 
 V= 55,56, m/s 166,67 277,78 

Н=200, m 0,19 0,47 0,68 
800 0,74 1,88 2,71 
1400 1,30 3,28 4,73 
 Δубе 
200 1,51 3,82 5,52 
800 6,04 15,28 22,05 
1400 10,57 26,71 38,53 
 Δzбе 
200 -0,27 -0,68 -0,98 
800 -1,07 -2,72 -3,92 
1400 -1,88 -4,75 -6,85 
 Dс, m 
Н=200, m 187,31 187,60 192,59 
800 741,45 743,08 761,97 
1400 1290,18 1293,98 1326,24 

 
От табл. 1 – 3 може да се каже, че за посочените условия на стрелба с подвижно 

оръжие е необходимо да се отчита бордния ефект. Не отчитането на бордния ефект ще 
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доведе до систематични грешки на стрелбата. За посочените условия, грешките Δхбе, Δубе 
приемат своя минимум при β/=00, а при β/=900 достига своя максимум. Грешката |Δzбе| 
достига максимални стойности при β/=00 и прима своя минимум при β/=900. Ной 
толеми максимални стойности приема Δубе (1,51 m – 38,53 m, табл. 4.191) т.е.: 

 Δубеmax > |Δzбеmax| > Δхбеmax. 
 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Грешките Δхбе, Δубе приемат своя минимум при β/=00, а при β/=900 достига своя 

максимум. Грешката |Δzбе| достига максимални стойности при β/=00 и прима своя 
минимум при β/=900.  

При стрелба с подвижно оръжие е необходимо да се отчита бордния ефект. Не 
отчитането на бордния ефект ще доведе до значителни систематични грешки на 
стрелбата.  
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Abstract: The proposed material explores the “grey zone” research that has been intensified in recent 
years by the US, as a space for the realization of the hybrid wars. Emphasis is given to the nature, 
objectives and characteristics of the operations carried out in them. The preparation for creating a 
“grey zone” is presented, as well as the means, manner and common features of actions used in the 
created space. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
От началото на XXI век се наблюдава устойчива тенденция на значителни 

изменения в геополитическия, военния и икономическия баланс на силите. В 
международните отношения се утвърждава многополюсен модел, при който все повече 
страни придобиват политически, военни, икономически и технологични възможности 
за въздействие върху глобалните процеси. Те използват различни по мащаб и характер 
мерки и комбинират широк спектър от инструменти, невоенни и военни, в 
синхронизирана кампания, за да реализират своите национални интереси и 
външнополитически цели за сметка на други държави. Съпроводени са с нарушения на 
световния правов ред, създаден след 1945 г., оттегляне от международни и регионални 
договори, отказ от подкрепа на международни организации. Във военната област 
напрежението нараства вследствие неспособността с политически диалог и мирни 
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споразумения да се предотврати непрекъснатата спирала на въоръжаване и взаимни 
заплахи. Всичко това създава усещането за глобална, регионална и на национално ниво, 
включително и за Р България, дестабилизация, като все повече се увеличава 
многообразието от малки конфликти, при които границата между мира и войната е 
силно размита. 

Съвременното разбиране на водещите държави в света за невъзможността им да 
достигнат до глобално доминиране с военна сила и икономическа мощ доведе до 
преосмисляне на способите им за стратегическо противопоставяне. В резултат се появи 
стратегията на хибридните войни, която в течение на десетилетия ще определя 
технологията на противоборство за бъдещото преустройство на света. Същността на 
тази стратегия се състои в преход от силовия способ за решаване на задачите към 
несилов с използване на синергията на дипломатическите, финансово-икономическите 
и информационно-психологически средства за въздействие върху 
държавата/държавите-мишени. При това възможността за използване на военна сила не 
само се съхранява, но и системно нараства в качеството на „последен довод“ за 
реакция. 

Във връзка с това през последните години все по-актуален и значим става 
въпросът за същността на хибридните въздействия, използваните принципи, пътища и 
средства за тяхното реализиране. Особено важно е постигане на разбирането за 
конкретното им проявление и противодействие, като например това, че нова качествена 
характеристика на съвременните хибридни войни е значимата важност на 
информационните войни и то онази част от тях, която е свързана с обработката на 
общественото и индивидуалното съзнание и психика чрез възможностите на 
съвременните комуникационни и информационни технологии [1]. 

След появата за първи път на понятията „хибридна заплаха“ (Доклад на 
Командването на обединените въоръжени сили на САЩ „Joint Operation Environment 
2008”) и на „хибридни войни“ (Четиригодишният преглед на отбраната на САЩ през 
2009 г.), разработките сред академичните среди в тази посока все повече се 
задълбочават. Теоретичните виждания вече намират място в доктринални документи на 
водещи държави и военно-политически съюзи, използват се в подготовката на отделни 
страни и коалиции, в т.ч. в широк спектър те се прилагат в сферата на международните 
отношения. 

 
2. ЗАРАЖДАНЕ НА ПОНЯТИЕТО И ДЕФИНИЦИИ 
 
Особено активно през последните три години САЩ работят по изследване на 

т.нар. сива зона, като пространство за реализиране на технологиите на хибридните 
войни. Причина за началото на научната дейност в тази посока е констатацията на 
авторитетни американски изследователски центрове, аналитици, експерти в сферата на 
сигурността и отбраната (проф. Нейт Фрайер1), на висши военни (Джоузев Данфорд2) и 
политици (Джеймс Матис3), че Русия, Китай и др. държави са в напреднал етап по 
създаването и използването на подобни зони. В тези пространства или външни за 
страните територии, с цел реализиране на националните си интереси, те осъществяват 
хибридни въздействия, водещи до обстановка на стратегическа неопределеност, главно 
за затрудняване легитимното използването на войски по урегулиране на равновесното 
състояние на средата на сигурност. Като примери се посочват анексирането на 
полуостров Крим, създаването на „замразен“ конфликт в Източна Украйна, усвояването 
на територии в Южнокитайско море, влиянието и натискът върху Тибет и Тайван, 
провеждането на информационни операции и кибер-шпионаж и др. 

Теоретичните разработки по изследването на „сивите зони“ са в напреднал 
стадии, като самият термин вече се използва активно във военнополитическата 
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лингвистика на САЩ. Това е видно и в публикуваната [7] в края на 2015 г. „Бяла книга 
на Командването за специални операции на САЩ: Сивата зона“. Според руския 
политически наблюдател и системен аналитик Александр Заполскис [3], понятийният 
апарат е въведен и в определени устави и наставления на американската армия. В тази 
посока е и направената [6] от проф. Фрайер препоръка, че „САЩ трябва коренно да 
измени бойните си концепции за използване на целия ресурс на държавата в четирите 
пространства - наземно, въздушно-космическо, морско и кибер. Пентагонът следва да 
разбере, че синусоидата на „мирното противостоене“ вече не работи“. Напътствията, 
които водещият аналитик от американският Център за стратегически и международни 
изследвания Марк Канчи [4] отправя към политико-военно ръководство са за засилено 
внедряване в симулационните тренировъчни игри на генералитета по въпроси като 
прилагане на различни стратегии в политическата борба и хибридната война, 
включително с периоди на продължително позициониране, а не просто действия при 
открити военни конфликти. Посланията са насочени не само към разбиране, оценка, 
идентификация и противодействие, но и към проактивно изграждане на подобни „сиви 
зони“ с цел постигане на сдържащ ефект, дори и като средство за нападение. 

Засега понятието „сива зона“ няма единна дефиниция. В различните 
обществено-политически науки (криминалистика, право, философия и пр.) то има 
своето определение, което дава възможност за използването му в практико-приложни 
дейности. В общ план това е среда между черното и бялото, между мира и войната.  

В рамките на украинския конфликт под „сива зона“ се разбира неутралната 
полоса между двете противостоящи страни в Донбас, договорена в резултат на дълги 
дипломатически преговори за изтегляне на голямокалибреното артилерийско 
въоръжение. 

Американското разбиране за понятието „сива зона“ е отразено в Бялата книга 
на Командването за специални операции на САЩ: Сивата зона [7]. Това е състояние на 
стратегическа неопределеност, възникваща в конфликт, която затруднява официалното 
използване на войски. Нееднозначността на ситуацията е в следствие на неясната 
природа на конфликта, непрозрачността на състава и структурата на въвлечените в него 
страни, нюансите на провежданата политика и правовата база. 

Понастоящем няма публични сведения за провеждане от Русия на научни 
изследвания и разработки в областта на „сивите зони“, но осъществяваните от нея 
хибридни действия за защита на националните й интереси дават основание да се счита, 
че аналитичната мисъл на руските академични среди дори изпреварва западните 
държави. Същата констатация може да се твърди и за Китай. 

Отчитайки казаното до тук може да дефинираме, че „сивата зона“ е широко 
териториално пространство за съсредоточаване на разнородни проблеми на обекта 
за осъществяване на хибридна война (държава или регион), в чиито прилежащи 
или погранични предели - наземно, въздушно, морско и кибер, могат да бъдат 
проведени хибридни операции. В зависимост от конкретните условия на 
военнополитическата обстановка мащабът, ролята и значението на пространството за 
действие на хибридната война могат да се променят. 

 
3. СЪЩНОСТ, ЦЕЛИ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОВЕЖДАНИТЕ 

ОПЕРАЦИИ В „СИВАТА ЗОНА“ 
 
Може да се твърди, че по своята същност „сивите зони“ предполагат създаване 

на такива условия в политическата и военната области на дадена държава или регион, 
при които е трудно правилно да се оцени обстановката, ефективно да се използва 
армията и да се осъществят адекватни, пропорционални политически стъпки. Търсенето 
и използването от агресора на специфични условия, ситуации, предпоставки и 
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дадености в субекта на сигурност дава възможност за осъществяване на подобни 
хибридни въздействия. Те задължително се провеждат под прага на войната, за да се 
избегне евентуална международна реакция - възможна намеса на Организацията на 
обединените нации (ООН) на основата на Резолюцията „За агресията“ от 14.12.1974 г. 
или въвеждане в действие на чл. 5 от Договора за колективна отбрана на НАТО.  

Според проф. Фрайер [6] „сивата зона” включва агресивни държавни стратегии, 
в които всеки от участниците използва различни инструменти за влияние и объркване 
за достигане на „крайните цели на войната” с помощта на скрити и открити средства и 
методи, провокации и конфликти. На това пространство всеки се опитва да не допусне 
собствено „разобличаване”, избягвайки пряк военен конфликт с други центрове на сила 
и максимално използване на собствените предимства. Държавите разглеждат 
провеждането на хибридна война в „сива зона” като по-евтина алтернатива на 
традиционния военен сблъсък. 

Конфликтът в „сивата зона” преследва политически цели, които се достигат чрез 
провеждането на разнородни, преобладаващо невоенни операции. При това успехът на 
цялата кампания се постига от синергийното въздействие на съвкупността от малки 
целенасочени операции. 

Независимо че всяка операция в „сивата зона” е уникална в своя контекст могат 
да се отделят някои техни общи характеристики: 

- операциите в „сивата зона” представляват хибридна комбинация от военни и 
невоенни методи за получаване на стратегически резултати за сметка на формирането 
на сложна и противоречива обстановка, което като краен резултат снижава 
ефективността на реализираните от съперника контрастратегии; 

- използваните методи и средства не съответстват на въведените в практиката 
линейни модели в традиционните военни конфликти, което създава трудности за вече 
отработените отбранителни действия. Нелинейният характер на развитие на конфликта 
в „сивата зона” е важен фактор, който способства за получаване на стратегически 
предимства за сметка на относително незначителните въздействия; 

- задачата за избор между действие и бездействие в „сивата зона” съществено се 
усложнява. Всеки от възможните варианти е еднакво отговорен и неприятен, което 
оказва разрушително въздействие на контрастратегиите, осъществявани от 
противостоящата страна. 

Важна характеристика на хибридните заплахи в „сивата зона“ е използването на 
поетапния подход. При него стремежът не е достигането на определени оперативно-
тактически цели, а формирането на нарастваща лавина от маломащабни събития, 
съвкупността от които служи за катализатор за създаването на нова стратегическа 
реалност.  

При този подход се усложнява и задачата за сдържане и намирането на баланс, 
тъй като амбицията е да бъде формирано пространство за съсредоточаване на 
разнородни проблеми, които предполагат уникални способи за защита, за създаване на 
висока динамика на хибридизацията, както и заплахи за съществуващи споразумения 
във военната сфера и значителен риск от неразбиране на обстановката.  

 
4. ПОДГОТОВКА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА „СИВА ЗОНА“ 
 
Според Доклада по проблемите на „сивата зона” [5] на американския 

Консултативен съвет по международна сигурност към Федералния консултативен 
комитет4 важно значение за успешното провеждане на хибридната операция има 
подготовката за създаването на „сива зона“. Тя се осъществява по определен план 
още в мирно време и се усъвършенства в хода на хибридните действия. Нейното 
съдържание зависи от спецификата на хибридната война, като интегратор на военни и 
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невоенни форми, средства, методи и технологии, използвани в многомерните 
конфликти за получаване на политически, икономически, военни и информационно-
психологически предимства в действията в период, в който е невъзможно в чист вид да 
се отнесе към войната или мира. 

При стратегическото планиране важно е да се предвиди, кои действия могат да 
предизвикат непропорционално силна ответна реакция на противника. Същевременно 
мероприятията, предвидени в стратегията и контрастратегията за провеждането на 
хибридна война се планират много преди реализирането на активната фаза за действие. 
Като цяло стратегията е насочена към изтощаване на страната-жертва и предполага 
широк спектър от действия, в т.ч. използване на войскови и нерегулярни 
формирования, без обявяването на война, като се атакуват структурите за държавно 
управление, едновременно с провеждането в единен замисъл и план на операции по 
хаотизация на икономиката, средата на сигурност, социално-културната област и 
кибератаки. В последствие се привличат за участие агентурните мрежи, местни 
наемници, частни военни компании, престъпни, националистически и 
псевдорелигиознни организации. Цели се провокиране на локални конфликти в 
погранични и стратегически важни региони. 

 
5. СРЕДСТВА, СПОСОБИ И ОБЩИ ЧЕРТИ НА ДЕЙСТВИЯТА В 

„СИВАТА ЗОНА” 
 
В „сивата зона” държавите използват нетрадиционни средства. Това са 

внимателно подбрани и добре интегрирани невоенни и квазивоенни средства, 
обособени по такъв начин, който да гарантира, в резултат на използването им, да се 
избегне нарушаване на „червената линия” и да не се допусне ескалация на конфликта за 
сметка на добре избран мащаб на операциите и тяхното разпределение във времето.  

Особеностите на „сивата зона” позволяват да се използват различни способи за 
военно и невоенно насилие - постепенно, скрито и косвено. Те се прилагат постепенно 
за подавяне на съпротивителните сили, за локални завоевания или регионални 
преимущества и манипулиране на риска в своя полза. При скритото въздействие се 
използват нерегулярни военни формирования, води се война с „чужди ръце”, използват 
се частни военни компании, което позволява да се прикрият истинските инициатори на 
конфликта. По такъв начин „сивата зона” става податливо пространство косвено да се 
активира и манипулира престъпността и анархията с прилагането на нетрадиционни и 
незаконни методи, в т.ч. в разрез с международните норми и правов ред. 

Във връзка с това може да се отбележи, че за действията в „сива зона” са 
характерни общи черти: 

- противоборството в „сивата зона” се развива под международно признатия праг 
на разбирането за война; 

- „сивата зона” може да бъде описана като конкурентно пространство, където 
насилието не е основно средство за въздействие, но често приема нестандартни форми; 

- използваните в „сивите зони” стратегии разчитат да въведат противника в 
заблуждение с амбицията да се постигне постепенно придвижване към целите при 
съчетаване на нетрадиционни, военни и невоенни средства. Това създава сложна и 
двусмислена обстановка на нееднозначност, която парализира действията на субектите 
(международни организации или отделни държави), готови да се намесят в конфликта. 

 
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В съвременната несигурна международна обстановка, при която съществуват 

разнородни заплахи, Р България е изправена пред множество опасности. Научното 
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развитие на тази нова за сферата на сигурността и отбраната теория - „сивата зона“, и 
пряката й връзка с хибридните заплахи и действия, предполага разгръщането на 
активна академична и практико-приложна дейности в тази посока. Поради това 
държавата ни, със своите институции и ведомства, свързани с въпросите на сигурността 
и отбраната, трябва да изследва, наблюдава, следи и идентифицира динамиката на 
процесите по отношение на всички аспекти, касаещи „сивата зона”. Един от най-
важните сред тях e свързан със ситуацията около нашето гранично въздушно 
пространство и провокациите около неговата охрана. Тази тенденция води своето 
начало от 1941 г., когато Българските Въздушни войски изпълняват задачата по 
противовъздушната отбрана на Черноморското крайбрежие и морските комуникации. 
Без да сме във враждебни отношения или в положение „На война”, съветските 
формирования осъществяват меко казано провокации срещу нашия суверенитет. И 
тогава, когато са привеждани в готовност дежурните ни изтребители, и сега, при “Air 
Polising”, има „съвпадение на почерка на извършителя”. Основната характеристика на 
този почерк се свързва с поставяне на изпитание на психиката и търпението на 
вдигнатите за противодействие сили. Иначе казано, може да бъде описано и като 
„балансиране на ръба на бръснача”. Всеки един полет от руска страна в близост до 
нашето въздушно пространство освен, че предоставя възможност за събиране на 
разнопосочна информация в района, формира опозната и регистрирана картина за 
времето и процедурите на действие от дежурните сили и средства. И в миналото и на 
настоящия етап, руското командване рационално използва наличната разузнавателна 
информация за състоянието и възможностите на нашите ВВС. Този факт не бива да се 
подценява в никакъв случай от отговорните фактори [2]. 

Освен горепосочената опасност следва да се отчита наличието в Р България на 
множество други потенциални рискове, които адекватно и проактивно трябва да бъдат 
управлявани, за да може процесът на тяхното минимизиране или неутрализиране да 
бъде ефективен. 
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Abstract: Method for finding out aviation target acquisition systems requiring non-scheduled 
regulations: With the proposed method are determined these aviation target acquisition 
systems, which are not corresponding with tactico-technical requirements for target hit of the 
weapon systems. The dispersion is determined on two axis and on the basis of the proposed 
mathematical apparatus are selected these target acquisition systems requiring non-
scheduled regulation. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
При разделна обработка на сигналите от датчиците за информация не винаги се 

получават удовлетворителни резултати. Затова е необходимо информацията получена 
от бордните датчици да се обработва комплексно. Обработката се извършва на няколко 
датчика за една и съща величина. Комплексирането на информацията от различни 
източници (система за въздушни сигнали, централа за скорост и височина, 
радиолокационна станция и др.) повишава точността на решаване на задачата на 
прицелване при стрелба и бомбопускане [2]. Състоянието на тези датчици се определя 
от една и съща величина “х”. Освен това има и “m” без инерционни датчици на 
величината “х” ,имащи различна физическа природа.  
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2. ИЗЛОЖЕНИЕ 
 
Комплексната обработка на информация повишава точността на решаване на 

задачата на прицелване [6]. 
Измерението се описва с равенствата [1]: 
(1)                                                                                     
Известни са също и априорните сведения за случайните грешки на измерванията 

[4]. Необходимо е да построим алгоритъма А за обработка на сигналите 
z1,  z2, ….zm осигуряващ най-добра оценка “ ” на величината “х”.(фиг.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг.1 Алгоритъм за комплексна обработка на информацията 
 
В общия случай (t)  х(t) . Но може да се приеме, че при средни значения (t)и 

х(t) по многобройни изпитания са равни. Т.е. : 
 
                                                М[ (t)] = M[х(t)]; 
(2)                                            M[h(t)] = 0                                                    
При това оценката ще бъде несъвместима при всякакъв вид на полезния сигнал, 

т.е. този сигнал ще има динамически грешки (на закъснения). Условието за минимума 
2[x] се превръща в условие за минимум на дисперсията D[x]. 

Приема се допускането, че търсената система за филтрация се отнася към класа на 
линейните непрекъснати стационарни системи (Фиг.2). 

За тази система може да се запише изразът: 
 

(3)                    

 
където Wi(p) е предавателна функция от входа zi към изхода . 
 
Освен това грешката на датчика се явява стационарна независима случайна 

функция със спектрална плътност  и математическо очакване: 
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(4)                                     М [ (t)] = 0.                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг.2 Линейна непрекъсната стационарна система 
 
С отчитане на приетите допускания  
 

(5)                                    M[ x~ ] =                                   

Откъдето следва условието за не съвместена оценка: 
 

(6)                                                                      

Тогава: 

(7)                                                     

Задачата за синтеза на оптимален филтър се състой в това, че е необходимо да се 
определи предавателната функция  или честотната характеристика  
достигаща минимум на дисперсията D[x] при условие: 

 

(8)                                                                                             
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За най характерните случай при използване на два датчика (m=2), при което 
първият датчик има грешка във вид на бял шум, а вторият с постоянна във времето 
случайна грешка  : 

 

(9)                                                                                      

 
Примери за такива датчици от първия тип са радиовисотомер или доплеровски 

измерител на пътната скорост и ъгъла на относа, а пример за датчици от втория тип са 
системите за въздушни сигнали, малогабаритна инерциална система и инерциална 
курсовертикала [3].  

В разгледания случай дисперсията на грешката се оценява със следния израз: 
 

(10)                                        ,                       

 
а условието за не съвместена филтрация има вида: 
 
(11)                                          W1( j ) + W2 ( j ) = 1                                               
 
Субоптимална филтрация ще се получи ако се приеме: 

(12)                                                            

Тогава: 

(13)                                                                                      

 
т.е. белият шум намалява както и при разделна обработка на информацията, но 

динамическата грешка отстъпва, което позволява да се повиши точността при 
комплексиране на датчиците[5]. 

Оптималното значение на Т при разделна и комплексна обработка на 
информацията в общия случай не са равни. При разделна обработка на информацията 

избора за значението на Т е минимума  на величината   , а 

при комплексна обработка на величината  (и в двата случая е необходимо 

да се отчете обаче преходния процес във филтъра). 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И БЛАГОДАРНОСТИ 

 
Структурата на получения субоптимален филтър може да се представи в различни 

видове. 
На фиг. 3 е предсавена структурата на филтъра по така наречената схема на 

филтрация. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг.3 Структура на филтъра при схема на филтрация 
 

На фигура 4 е представена структура на филтъра по така наречената схема на 
компенсации.  

От фиг.3 следва: 

(14)                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фиг.4 Структура на филтъра при схема на компенсации 

 
От схемата може да се запише : 

(15)                                                      
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По такъв начин схемата на филтрация и компенсация са еквивалентни една на 

друга, обаче тази еквивалентност е вярна само за установен режим на процеса. За 
преходния процес схемата на компенсации е по за предпочитане. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

В съвременни условия Военно въздушните сили могат да решават широк кръг 
задачи, обаче основното им предназначение е поразяването на въздушни и земни цели    
[3]. 

Унищожаването на целите се извършва с различни видове средства за поразяване 
(авиационни управляеми АУР и неуправляеми ракети НАР, нарезно оръжие НО и 
авиационни бомби АБ ) При използването на тези средства за поразяване се 
унищожават цели както на земята така и във въздуха. Освен това летателният апарат 
(ЛА) използва и различни маньоври позволяващи му да унищожи целта ефективно. 
Използването на АБ позволява поразяването само на земни цели. За по ефективното 
поразяване на земните цели на съвременните ЛА е предвидено използването на два 
вида оръжие в една атака по целта. Това е възможно когато ЛА изпълнява пикиране и 
авиационната прицелна система (АПрС) може да решава задачите за  

- формиране на необходимия ъгъл на изпреварване за НАР и НО; 
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- формиране и подаване на команди за разрешена и забранена далечина до 
целта за стрелба; 

- подава команди за автоматично бомбопускане при следните варианти – 
НАР и АБ, НО и АБ.    

Решаването на задачата на  стрелбата се състои в поразяване на целта при атака с 
осигуряване на безопасност на атакуващия самолет. 

Могат да се определят три частни задачи, определящи задачата за прицелване: 
 -задача за определяне на посоката на оръжието спрямо целта, необходима за 

попадане на пуснатия снаряд в целта и формиране на параметрите на прицелване 
 -задача за определяне и индикация на разрешените условия за стрелба. Така се 

определя такава зона спрямо целта, при изпълнение на прицелването и стрелбата от 
която се осигурява висока точност, поразяване на целта и безопасност на полета на 
самолета. Тази зона се нарича зона на разрешената далечина (ЗРД);  

 -задача за управление на оръжието (самолета) за изпълнение на прицелването и 
стрелбата в разрешените условия, а също така и прицелване от атака. 

В зависимост от степента на автоматизация на решаването на задачата за 
прицелване и самолетоводене се различават: автоматичен, полуавтоматичен 
(автоматизиран) и неавтоматичен (окомерен) методи за решаване на задачата за 
прицелване [4]. При автоматичният метод решаването на трите задачи е 
автоматизирано, при полуавтоматичният- първите две задачи се решават автоматично, а 
третата се решава от летеца. При окомерния способ посочените задачи се решават от 
летеца.. 
 
2. ИЗЛОЖЕНИЕ 
 

При атака по земни цели се използва полуавтоматичен и окомерен методи, а при 
атака по въздушни цели автоматичния и окомерен способ. 

При определяне на необходимата посока на оръжието се предполага, че посоката 
му съвпада с посоката на вектора на относителната начална скорост на снаряда. 
Необходимата посока на оръжието се задава с помощта на сумарната ъглова поправка 

. Това е ъгълът между посоката на целта и посоката на оръжието в момента на 
началото на стрелбата. 

Сумарната ъглова поправка отчита необходимите фактори влияещи на 
прицелването [2]. Например при стрелба от неподвижно оръжие сумарната ъглова 
поправка отчита движението на целта, понижението на снаряда (НАР) под 
линията на пускането, скоростта, ъгъла на атака и плъзгане на самолета, паралакса 
на оръжието спрямо визирната глава. За отчитане на всеки от тези фактори се въвежда 
съответната елементарна ъглова поправка. Ако всяка от тях се представи чрез вектор-
ъгъл, може да се запише следната формула за вектора на сумарната ъглова поправка: 
(1)                        = +  + +  +                             

където:  е ъгъла на изпреварване (ъглова поправка на движение на целта); 

    - ъгъла на прицелване (ъглова поправка на понижение на траекторията); 
   - ъглова поправка на ъгъла на атака; 

   - ъглова поправка на ъгъла на плъзгане; 

     - ъглова поправка на паралакса на оръжието; 
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Възможните условия на стрелба се определят от зоната на разрешените далечини 
(ЗРД) и диапазоните от височини и скорости на полет на самолета и скоростите на 
целта. 

ЗРД има далечна, близка и странични спрямо целта граници. Далечната граница 
се определя от стойността на максималната разрешена далечина. За индикация на 
сигнала за разрешаване се избира постоянна за всеки тип средство за поразяване. При 
изборът се отчита условието за осигуряване на висока точност на стрелбата и 
необходимите условия за срещане на снаряда с целта за сигурно сработване на 
взривателя му. Близката граница се определя от стойността на минималната разрешена 
далечина. Страничните граници на ЗРД при атака по  земни цели се определя от 
диапазона на допустимите ъгли на пикиране, а при атака по въздушна цел- от 
стойностите на допустимите курсови ъгли на целта или максималните стойности на 
ъгловите поправки за стрелба. Схемата на ЗРД  при атака по земни цели е показана на 
фиг.1. 
                                          
 
 
                                     ЗРД          
                                                               
 
                              
         Ц 
       
фиг.1. Схема на ЗРД при атака по земна цел. 

В момента на стрелбата между векторите и  е разположен ъгълът . 

Определянето на  се извършва с помощта на визирната глава . Тя осигурява 
създаване на визирна линия от очите на летеца до прицелната мрежа (фиг.2 ). Посоката 
на визирната линия, при която централната точка на прицелната мрежа съвпада с целта, 
задава посоката на . 
                                                                                 Ц 
                                                                                                        ВЛ  
                                                                                                     

                  ПМ 
                                                                                  

                                                     
О                                                       
                                        

Фиг. 2.  Определяне на сумарна ъглова поправка 
За съвместяване на прицелната мрежа  с целта е необходимо да се управлява 

визирната линия. При използване на АПрС управлението се извършва косвено чрез 
управление на самолета. 

Ако оръжието е неподвижно монтирано, то се насочва чрез маневриране на 
самолета. В този случай вместо отклоняване на оръжието от визирната линия на ъгъл  

 е необходимо да се отклони визирната линия от оста на оръжието на ъгъл 
. Тогава при съвместяване на прицелната мрежа с целта ще бъде зададена 

необходимата ориентация на оръжието спрямо целта. Ъгълът 
М  е необходим ъгъл на 
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отклонение на визирната линия, а съответстващата на това посока на визирната линия – 
необходима посока . 

По такъв начин полуавтоматичният метод осигурява изчисляване на ъгъла  
М  и 

отклонение на визирната линия в зависимост от изменящите се параметри на условията 
на стрелбата при използване на неподвижно оръжие. При прицелване летецът трябва да 
съвместява  ПМ с целта чрез управление на самолета. При точно съвместяване на ПМ с 
целта в ЗРД може да започне стрелбата. 
Параметъра на прицелването е отклонението  на визирната линия от линията на 
целта (фиг.2). Във векторна форма отклонението има вида:      
(2)                                                          

Ъгловата грешка на съвместяване на визирната линия с целта се нарича грешка на 
насочването. Стрелбата трябва да се изпълнява при стойност на параметъра на 
прицелването =0. 

Тъй като ъгълът 
М може да се намира в която и да е равнина , преминаваща 

през вектора на относителната начална скорост, то непосредственото построяване на 
този ъгъл е трудно. Поради това се осигурява построяване на два ъгъла: ъгъл  М - в 
равнината BX Y , т.е в равнината на симетрия на самолета и ъгъл   М - в равнината , 
перпендикулярна на равнината  се осигурява BX Y  т.е в равнината на крилото на 
самолета (фиг.3). Чрез ъглите  М  и  М  се осигурява построяването на ъгъла 

М  т.е 

определяне на посоката на  
Формулите, необходими за реализиране на полуавтоматичният метод за решаване 

на задачата за прицелване при стрелба от неподвижно оръжие с отчитане на 
движението на целта, могат да се получат въз основа на векторната прицелна схема. 
(3)                 +  -  -   -  = 0                                           

За единичния вектор  може да се запише следната зависимост: 

(4)                =                                                                      

където: =  +  е вектора на сумарната начална скорост на снаряда спрямо 
въздуха; 

- вектора на относителната начална скорост на снаряда спрямо самолета; 

- вектора на скоростта на самолета спрямо въздуха. 
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Фиг.3 Решаване на задачата за прицелване при стрелба  по земни цели 
 

Формулите, необходими за реализиране на полуавтоматичният метод за решаване 
на задачата за прицелване при стрелба от неподвижно оръжие с отчитане на 
движението на целта, могат да се получат въз основа на векторната прицелна схема. 
(5)                     +  -  -   -  = 0                                                                

За единичния вектор  може да се запише следната зависимост: 

(6)                    =                                                                         

където: =  +  е вектора на сумарната начална скорост на снаряда спрямо 
въздуха; 

- вектора на относителната начална скорост на снаряда спрямо самолета; 

- вектора на скоростта на самолета спрямо въздуха. 
Векторът на понижението е насочен по вертикалата надолу, поради което за него 

може да се запише зависимостта: 

(7)                    = -                                                                  
Замествайки изразите (4) и (5) в (3) и решавайки го спрямо , ще получим 

следното основно векторно уравнение на прицелването, определящо необходимата 
посока на единичния вектор , т.е. на оста на оръжието (фиг.3): 

(8)                  = + Т +  -  -                                                 

Ако във формула (8) приемем, че =Д  и разделим двете части на уравнението на 
Д , ще получим: 

(9)                  = + + - -                                  

където:v = ;    =  
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По такъв начин основното векторно уравнение (9) е математически модел на 
векторната схема на прицелване. 

За да се получат формулите за ъглите  ,  се определят проекциите на 
уравненията (7) върху осите на координатната система BX Y Z . Използването на 
тази система се обяснява с това, че могат да бъдат получени сравнително прости 
формули за проекциите на вектора . Но проекциите на единичният вектор  върху 
осите BY Z , чрез които трябва да се получат посочените ъгли, са равни на нула. 

Поради това уравнение (9) е записано спрямо единичния вектор , ориентацията 
спрямо оста BX  на който се определя чрез ъглите  , . 

С цел опростяване на изразите за ъглите  ,  се приемат следните допускания: 

-при определяне на проекциите на  ъглите,  , ,  се приемат за малки 
(косинусите на ъглите са равни на единица, синусите им са равни на нула), а 
ъгълът на монтиране на блоковете за НАР  е малък; 

-при определяне на проекциите на  се приема, че ъглите  +  и   са 
равни на нула; 
-при определяне на проекциите на ъглите   и   се приемат за  малки; 
отчита се само паралакса Б ; 

При направените допускания изразите за проекциите на векторите във форм.(9) 
ще се получат във вида: 
                        v  = 1; v =  +  -  ; v = - ; 

(10)                   Y  = sin ; Y = cos cos ; Y = -cos  sin ;                                     

                       V = 1; V =  +  -  ; V =  -  ; 

Проектирайки последователно уравнение (9) върху осите BX , BY , BZ  и 
отчитайки форм.(10), ще се получи: 

(11)                                                      

(12)                 

(13)                          

При стрелба от неподвижно монтирано оръжие се допуска определянето на v  по 
следната формула: 
(14)                                         

Освен това обикновено се осигурява изпълнение на зависимостта: 
(15)                                             

В уравнение (13) се допуска пренебрегване на събираемото . 
След преобразуване на уравнения (11) и (13) с отчитане на формули (14), (15) се 

получават следните зависимости: 
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(16)                                     

(17)                        

(18)                        

Формули (16)-(18) са общи формули, използвани при стрелба с неподвижно 
монтирано оръжие по земни цели. 

Прицелването при бомбопускане се състои в осигуряване на необходимите 
условия за попадане на АБ в целта или друга набелязана спрямо целта точка по пътя на 
управление на ЛА. В съответствие с тази задача прицелването при бомбопускане 
включва в себе си определени параметри на прицелване  и реализиране на тяхна основа 
такова управление на ЛА, при което се осигурява попадане на АБ в набелязаната точка 
с отчитане на безопасност при полета на ЛА. 

Съответните математически зависимости за формиране на параметрите на 
прицелване при бомбопускане могат да бъдат получени на основата на векторното 
уравнение на прицелване (фиг. 4.): 
(19)                  = -                                    

където:  - параметър на прицелване във векторен вид (вектор на текущата линейна 
промяна); 
D  - вектор на текущата далечина до целта; 

nD  - вектор на необходимата далечина до целта в момента на бомбопускане;   
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
 
 
 
                                                                 
 
 

Фиг. 4  Векторна прицелна схема при бомбопускане 
В качеството на основна координатна система при получаване на алгоритъма на 

задачата на прицелване при бомбопускане обикновено се използва правоъгълна 
хоризонтална въртяща се координатна система Oxyz, началото на която се намира в ЦМ 
на ЛА. Оста Oх съвпада с надлъжната ос на ЛА (в равнината на приборния курс), а оста 
Oz – в хоризонтална равнина надясно, перпендикулярна на равнината Oxy. 

При проектиране на уравнение (19) върху осите на избраната координатна 
система Oxyz ще получим : 
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(20)                                             

                          
където: - проекции на параметъра на прицелване  върху осите на 
координатната система Oxyz; 
              x,y,z – текущи координати на целта (проекции на вектора  ); 
X,Y,Z – необходими координати на целта в момента на бомбопускане (проекции на 
вектора ). 

Текущите координати на целта x,y,z могат да бъдат определени с помощта на 
визирно прицелно устройство и информационно – навигационна подсистема. 
Необходимите координати на целта се изчисляват с БЦИМ. При това се предполага, че 
всяка точка от бойната трaeктория на ЛА в близост до целта може да се разглежда в 
качеството на възможна точка на бомбопускане. Това позволява използване на 
определени балистични елементи на АБ в качеството на начални условия-текущите 
параметри на полета на ЛА H,V , и други. 

Допуска се текущата y и необходимата Y координати на целта да съвпадат и да са 

равни на височината на полета, взета с абсолютна стойност, т.е. у = У = . Тогава 
параметърът на прицелване y ще бъде тъждествено равен на нула (Δy=0).Ето защо в 
процеса на прицелване е необходимо да станат равни на нула другите два параметъра 
на прицелване Δx, Δz. 

Нулирането на проекцията Δz = z – Z e същността на задачата на прицелване по 
направление ( странично насочване), а зануляването на проекцията Δх е същността на 
прицелване по далечина ( определяне момента на пускане на АБ ). 

За означаване на проекциите на параметрите на прицелване Δx и Δz се използва 
техния обобщен вид: 
 
(21)              Δx=p;                 Δz=q;                                 
Където: q - параметър на прицелване по направление; 
               p - параметър на прицелване по далечина; 

Изпълнението на прицелването при бомбопускане (зануляване на параметрите q и 
p) става с използване на два принципно възможни способа: 
способ на индикация точката на падане; 
способ на индикация точката на привързване към целта или ИТ; 

При първия способ с помощта на ПМ на визирната глава, в полезрението на 
летеца се индицира точката на падане на АБ, това е точката, където ще паднат АБ, 
пуснати в дадения момент от време. Положението на ПМ се определя спрямо 
свързаната с ЛА правоъгълна дясно ориентирана координатна система Ox y z  чрез 
бордния ъгъл  и ъгъла на място ε (фиг.5). При Ox y z  оста Ox  съвпада с 
надлъжната ос на ЛА, оста Oy  е във вертикалната равнина на симетрия и е 
перпендикулярна на Ox , а оста Oz  е перпендикулярна на равнината Ox y . 
Положението на целта спрямо същата координатна система се определя с ъглите  и ε 
(същите, но в координатната система Oxyz). 

В случай на реализация на способа индикация точката на падане, параметрите на 
прицелване p и q могат да се представят във вида: 
(22)                 q= - B                     p=ε – Е 
където: ,ε – ъгли характеризиращи текущото положение на целта спрямо ЛА; 
 
 

;Yyy 
;Zzz 

zyx  ,, 

D

nD 

1

H


1 1 1
*

M M
*

1 1 1 1

1

1 1 1 1



 

167 

                                                                                                                            x  
 
                   
                                                                       
 
 
                                                               ε 
             О                                                                                                                               
                                   ПМ                                                                         
                                                                  Ц 
                                                                       
          визирна линия           линия на целта 
        z                                 

Фиг.5  Положение на визирната линия и линията на целта спрямо свързаната 
координатна система Ox y z  . 

B=* ; E=ε* - необходимите ъгли определящи положението на целта за момента на 
бомбопускане; 

Необходимите  ъгли B и E могат да бъдат изчислени, чрез необходимите 
координати на целта X и Z. 

Тъй като при индикация на точката на падане ПМ се отклонява на необходимите 
ъгли B и E спрямо координатната система Ox y z , то летеца по окомерния способ 
оценява непосредствено параметрите p и q и осигурява съвместяване на ПМ с целта, 
натискайки ББ бомбопуска. 

Практически посочения способ може да бъде реализиран при такива режими на 
бойно използване на ЛА, когато целта остава в полезрението на летеца, включително и 
до отделяне на АБ. Такива условия могат да съществуват при бомбопускане  от 
пикиране. 

Решаване задачата на прицелване при бомбопускане от пикиране и на излизане от 
пикиране може да се осъществи само при непосредствено наблюдение на целта .При 
това ъгъла на тангажа  трябва да бъде по-малък от   -7 , т. е.  -7 . 

При прицелване от пикиране се счита , че целта е неподвижна , а прицелването се 
осъществява по способа индикация точката на падане на АБ. 

След откриване на целта , извеждайки самолета в изходно положение за атака от 
пикиране летеца натиска бутон “АТАКА”. При това ПМ се отклонява на необходимите 
ъгли Вм и Ем (фиг.5). 

Ъглите на отклонение се изчисляват по формули аналогични на тези от 
прицелване при бомбопускане от хоризонтален полет с използване способа индикация 
точката на падане на АБ , т. е. използване на зависимостите:    
                          Вм = В; 
                          Ем = Е - ; 
                          В = В(Вг,Ег,, ); 
                          Е = Е(Вг,Ег,, ); 

                          Вг = arctg  ; 

                          Eг =  arctg .cosг; 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И БЛАГОДАРНОСТИ 
 

В процеса на прицелване , след съвместяване на ПМ с целта за уточняване на 
височината на полета Н, летеца натиска бутон “ЗАПУСК”. При това се включва ЛД за 
измерване далечината до целта. 

Ако пикирането след изключване на ЛД се изпълнява повече от 4s, то се 
осъществява корекция на вертикалната скорост на  полета на самолета Wy. В резултат 
на това става уточняване на необходимите ъгли на отклонение на ЛМ Вм и Ем, което 
спомага при бомбопускане от пикиране. 

Ако при прицелването се изпълнява неравенството Ем< , то при натискане на 
ББ става отделяне на АБ. 

Ако Ем> , то в момента на натискане на ББ пускането на АБ не става, а се 

осъществява привързване към целта със запомняне на нейните начални координати  x   

и  z  . Бомбопускането  в този случай става автоматично на излизане от пикиране с 
използване параметъра за сигнализация  р = x – X. 

Предложеният математически модел позволява определянето на точността на 
решаване на задачата на прицелване [1]. 

Procedure Vw -  подпрограма за проверка правилната работа на математическия 
модел на Пр НК. 

Procedure  Nach  -  процедура за изчисляване на проекцията на вектора на пътната 
скорост в хоризонтална, правоъгълна координатна система, проекциите на вектора на 
вятъра  (Ux, Uz) в същата координатна система, ъгъла на тангажа и ъгъла на пикиране. 

Procedure OlerD -  процедура за решаване на система от четири диференциални 
уравнения, описващи движението на ЦМ  на АБ и изчисляване на балистичните 
елементи  -  относ и време за падане. 

Procedure  Hpt  -  процедура за изчисляване на необходимите координати на целта, 
бордния ъгъл и ъгъла място, ъгъла на място на ПМ. 

Procedure PiP  -  процедура за решаване задачата на прицелване при бомбопускане 
от пикиране или на излизане от пикиране. 
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1. INTRODUCTION 
 
Every student's expectations are, in general, high-quality training, quick realization in 

the labor market, personal satisfaction with the knowledge, skills and competencies in the 
field of aviation, theory and practice. 

Unfortunately, sometimes the reality is quite different from the expectations of the 
individual participants in the training process. And here comes a new term for our educational 
system - "flexibility". What, however, is the degree of flexibility in proposing the specific 
program so as to meet individual needs while ensuring the high level and merits of the 
training concerned? It is clear that the preservation of the status quo, in which measures are 
mostly quantitative indicators, is not a workable option. 

 
2. ATTITUDES AND EXPECTATIONS FOR DEVELOPMENT OF AVIATION 

EDUCATION. 
 
The length of the training has long been no longer an indicator of its quality, as it can 

not be the learning load of the learners themselves. What gives a clear idea of the nature of the 
process and is also measurable are the learning outcomes. But not only what is learned is 
important, what is realized and can be applied in practice is most important. 

Here is another new moment - along with the good theoretical training traditionally 
provided in the Bulgarian educational system and which is no longer a sufficient condition for 
success in real life, to strengthen the practical part of the training. And if for some majors this 
is a compulsory element of the curriculum, for many others this formulation remains a good 
wish. To achieve better results in terms of practical training, it does not take much - it is 
enough to strengthen cooperation between educational and employers' institutions in order to 
adequately ensure both theoretical training and current practical skills. Of course, this is 
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related both to modernizing and enriching curricula and programs, and to diversifying and 
updating teaching methods and, in some cases, even improving the management structures of 
the institution concerned. 

Undeniable fact is that the current trends of globalization and enhanced international 
cooperation, as well as the pursuit of a knowledge-based society, require reconsideration of 
the basic aim of aviation education. Today, higher aviation education institutions are working 
in a context of increasing public interest and pressure both on quality and on access to 
education and the conditions under which it is provided. Employers, as end users, are 
becoming increasingly critical and demanding for learning outcomes. Students also present 
specific and often justified claims. Teachers are forced to realize their role and place in the 
whole process in a new and often rather challenging way. 

 
3. COMPETENCES 
 
The pursuit of adequacy of modern realities implies the transition of education from a 

qualification approach to a competent one, which is fully applicable to aviation education. 
This transition is manifested in the fact that the strengthening of the cognitive and 
informational beginnings in the professional, public and private life of man increasingly 
differs from the traditional understanding of professional qualification. The concept of 
competence is much more acceptable: "Competence is related, along with accumulated 
knowledge and experience, with the development of certain abilities in the personality, with 
the expansion of the limits of knowledge and the improvement of his spirit through education 
and self-education"[3]. The competence required today is manifested and developed as a 
"combination of strong personal qualities, innate or acquired ... supplemented by knowledge 
and know-how" [4] 

The main task of aviation education becomes the training of competent specialists, ie. 
of people with knowledge of different aspects of life, of creative work with the intellectual 
and professional tools, with the ability to interact with other people in different situations in 
order to achieve constructive interaction with them. 

The European Reference Framework [2] examines eight key competences needed to 
build professionals with good professional qualifications: 

- ability to communicate in mother tongue 
- ability to communicate in a foreign language; 
- mathematical abilities and basic knowledge in the field of natural sciences and 

technologies; 
- digital competence (use of information and communication technologies); 
- learning skills; 
- social and civic competences; 
- initiative and entrepreneurial skills; 
- competences in the field of culture and creativity. 
Refocusing higher education on the basis of a competence approach and its use in 

assessing the quality of future aeronautical professionals' training updates a whole range of 
issues related to identifying the ways in which non-specific knowledge and skills are 
developed, but competencies to solve professional tasks . 

According to the European Framework of Key Competences, today's competence 
should be understood to mean the following elements [1]: 

a) knowledge - the results of the education of the personality: 
- oriented to the most important and key issues, ideas, concepts and approaches in the 

relevant disciplines and disciplines, and it is important to note that the curriculum is not an 
academic equivalent of science; 

- include not only ready knowledge but also knowledge of the cognitive process, 
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approaches and methods of research and design; 
- require active participation of learners in search, retrieval and processing of 

information from different sources and with different means; 
- they are personally significant, socially oriented, scientific and offer scientific 

solutions and global perspectives. 
b) skills - the results of work experience and training: 
- intellectual - recognition, reference, enumeration, source identification, classification, 

grouping; description of objects, processes, phenomena, institutions, goals, means, results, 
qualities; explanation of causes of events, meaning of ideas, grounds for action or positions; 
Evaluate or demonstrate a position: recognize and use criteria to evaluate the basis of a 
position, objective and means for achievement, and its effects and results; to formulate 
arguments "for" and "against" a possible position; 

- practical - effective use of knowledge in solving specific practical tasks; constructive 
participation in discussions and in various forms of group work; using different problem-
solving strategies; self-assessment, self-control and personal development planning; 
communication skills; effective participation in social processes and interactions. 

c) Relationships / approaches - values and attitudes: 
- tolerance - openness and respect for different positions and ideas; 
- personal responsibility and respect for fundamental freedoms and human rights; 
- aesthetic, moral and health culture; 
- readiness and strive for lifelong learning; 
- ways of communicating - the ability to communicate with people and to work in a 

group. 
Competencies are already considered as a structuring principle of modern higher 

education [5]. 
Competencies are essential for the development of aviation professionals and ensure 

greater flexibility, allowing them to adapt more quickly to the constant changes in the modern 
world. They are also a key factor in innovation, productivity and competitiveness, and 
contribute to motivation and job satisfaction and job quality. 

 
4. COMPETENCES NECESSARY FOR THE BUILDING OF AVIATION 

PROFESSIONALS 
 
It is known that competence is a category for which there is no uniform definition 

accepted, there is a relative duality in the use of the concepts of competence and competence. 
In principle, competence can be assumed to be related to the existence of "knowledge, 
experience, expertise in a given area of life" [3]. 

The concept of training and training of aviation professionals should be based on "two 
distinct groups of competences" - professional and key competences. 

Professional competence [5] is related to the professional knowledge, skills and 
abilities that aviation engineers must possess in a professional field. In fact, professional 
competencies are a set of knowledge, skills and attitudes related to the mastery and practice of 
a specific profession in aviation. 

Common (key) competencies [1] that are related to the mission, values, cultural 
specifics, organization strategy, and identify desirable, common to all knowledge, skills, 
attitudes, values and behavior that aviation professionals must possess and demonstrate, 
regardless of the level of their position. Key competencies include portable (basic) skills. 
These are communication skills, ICT skills, teamwork, self-education, and more. Looking at 
the education and training of aviation specialists, it can be said that it is continuing vocational 
training, which is usually associated with the acquisition of professional competence, but 
which has been dealt with more thoroughly, with specific key competencies received in 
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different forms non-formal learning by the aeronautical institutions themselves, as well as 
continuing training centers and institutes. 

"Key competences" [1] are an important factor in improving personal development, 
active citizenship of each aviation specialist, and enhancing its mobility and motivation. 
Along with the knowledge and skills leading to nationally recognized professional 
qualifications, key competences can be considered as the degree of adaptability of the 
individual to the needs of the labor market. 

In the training process the aviation specialist acquires knowledge in different 
disciplines, according to the preferred specialty and his / her own motivation. It turns out that 
this knowledge is not enough for the profession to be practiced. More skills and abilities are 
needed for the practice. 

The three components (knowledge, skills, abilities) together form competence - 
something that employers are looking for. This means that these competences must be 
acquired during the training process. For this purpose, in the qualification characteristics, they 
must be clearly formulated - what knowledge, skills and abilities the learners receive after 
completing their education. In this sense, the assessment should not only reflect the level of 
knowledge (repeating what is recorded in the teacher's textbook) but actually reflect the 
acquired skills and abilities. 

 
5. APPROACHES FOR THE FORMATION OF THE PROFESSIONAL 

COMPETENCES OF AVIATION STAFF 
 
Competencies for the construction of aviation specialists must be a combination of 

appropriate knowledge, skills and attitudes to development in the defined field. They are 
especially necessary for personal realization and development, as well as for social inclusion 
in society. 

Competencies must be acquired by aviation specialists at the end of compulsory 
education and training and should form the basis for further learning and qualification. The 
future development of aviation specialists is a process of developing and updating their skills 
throughout their lives. 

 
The target orientation of aviation vocational education on the final outcome determines 

the need to design standards of the profession, and the concepts of meaning of these standards 
must be the key competencies. Forming them into the trainees will provide the foundation for 
the training of aviation specialists. 

On this basis, such a skill can best be developed by the aviation specialist, such as the 
breadth and depth of the professional horizons, professional adaptation, self-development, 
self-learning ability, flexibility of thinking and value orientation as a constituent of the 
trainee's professional competence. 

The formation of professional competencies of aviation specialists can be achieved 
through the following approaches: 

The integrative approach. [1] Integration is seen as a process of reconciliation, 
consistency and integration of the various components of the content of education: general, 
professional, professional, etc. 

The integration of the training material into the student's educational and professional 
activities must ensure: 

- awareness and understanding of appropriate preparation for solving specific 
educational and professional tasks; 

- formation of readiness to carry out professional activity, realizing acquired 
potential; 
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- forming a motivational-value relation for the necessity to develop professional-
personality qualities and abilities through the means of the respective preparation; 

- acquiring the necessary amount of knowledge, skills and habits in unity and 
interaction with professional orientation; 

- development of generic skills - management (planning, organization, control and 
analysis), information (acquisition, processing and use of information), logical (structuring the 
content of the learning process, placing and solving of learning tasks) of communication 
between participants in the joint action). 

The competence approach [1] should be considered as the theoretical basis and 
methodological basis for building a model for the formation of professional competence in 
learners. Competent approach in vocational education is a unified system of goal definition, 
content selection, organizational and technological provision of the process of training the 
specialist on the basis of the definition of general and special competencies, guaranteeing a 
high level and performance of the professional activity. 

The technological approach [1] in training ensures that a guaranteed result (meeting 
the requirements of the user) is achieved to prepare specialists with a solid enough base of 
special knowledge and practical skills in all areas of their future professional activity. 

The objectives of discovering the capabilities and development of an aviation 
specialist within the technological approach require that the content of the training is 
structured and structured, taking into account the knowledge, skills and habits needed in the 
future profession. 

It is expedient to draw the following trends for realization of the technological 
approach in the formation of professional competencies of aviation specialists: 

- ensuring the achievement of a guaranteed result of the vocational training of the 
learners with sufficient solid basic knowledge and practical skills and habits in all directions 
of their future professional activity; 

- developing a professionally-oriented training technology in the process of 
professional training as an educational technology enabling the learning process to be 
organized taking into account the professional orientation of the training as well as the 
orientation towards the learners' personality, their interests, inclinations and abilities; 

- systematizing and structuring the content of professional competence, taking into 
account the knowledge, skills and habits, as well as the personality qualities required in the 
future aviation profession. 

 
6. CONCLUSION 
 
Application of the approaches considered would allow to construct a theoretical model 

for the formation of professional competencies in the aviation specialists, which is appropriate 
to be presented in the form of a system of elements revealing the structure of the vocational 
training, the structure-functional composition of the comprehensive preparation and 
personality building learner, as well as internal and external interconnections united by the 
common goal. 

Competences in the form of knowledge, skills and attitudes in every context are 
essential for each individual in a knowledge-based society. They provide added value for the 
labor market, social cohesion and active citizenship by offering flexibility and adaptability, 
satisfaction and motivation. 

Competencies necessary for the construction of aviation specialists are interdependent 
and have a different focus in each case of critical thinking, creativity, initiative, problem 
solving, risk assessment, solution as well as constructive management of feelings. 
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1. INTRODUCTION 
 
The most important element for achieving a sustainable development of aviation is 

human resources and the provision of opportunities for acquiring the necessary knowledge, 
skills and competencies. In this sense, aeronautical training schools are becoming more and 
more crucial for increasing productivity and competitiveness, as well as helping people realize 
their full potential and achieve their personal goals. 

Increasing competition between higher education institutions and labor market 
requirements also affects access to higher education. Facilitating admission conditions leads 
to increased participation not only in traditional university courses, but also in lifelong 
learning programs, thus contributing to increased skills and overcoming competitive 
pressures. The need to master new knowledge and skills, as well as the current labor market 
trends, increase the interest in higher aviation education not only on the part of those who 
have just completed secondary education but also on the part of people of working age.  

Also in recent years, aviation forces and means have been used very often in disaster 
response operations due to air power characteristics. Traditional tasks such as air transport, 
search, rescue and air traffic management are now complemented by surveillance, 
intelligence, command and management, due to the influx of information requirements in 
order to timely assist affected populations and effective post-disaster recovery [2] . 

This implies the creation of combined training models along with traditional ones to 
meet individual needs and goals. On the other hand, this tendency may have a negative impact 
on the quality of the training offered, due to shortages of qualified teachers, material resources 
and resources, etc. 

This, of course, is one of the reasons for the need for high training and end-of-life 
requirements. Creating functional systems to ensure and maintain the quality and timeliness of 
learning is critical. It is necessary to set the exact parameters and criteria to maintain a high 
level of aviation education and to provide opportunities for preserving its traditionally 
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stronger countries. 
It is also discussed the development of a reliable and universally recognized tool for 

assessing the quality of education, which should be a universal indicator, but at the same time 
combine the specifics of different curricula. 

Another tool that is increasingly associated with discussion issues is the need for 
employment. 

Providing opportunities for sustainable employment must be a priority in the training 
of aviation professionals with higher education. This implies the implementation of modern 
curricula based on the latest achievements in science and technology. This process is directly 
related to the qualifications of the teachers and their skills and attitudes to work in an 
innovative environment. 

A concrete example of targeted action in this direction is the National Reform 
Program, which provides for a specific measure - the establishment and development of a 
national system for periodic monitoring of the labor market in relation to certain needs of 
suitably qualified personnel. With the joint efforts of different institutions, a mechanism for 
the regular conduct of national labor market research and analysis with certain spatial and 
timeframes should be developed and implemented. 

 
2. MODERNIZATION AND TRADITIONALISM OF AVIATION EDUCATION. 
 
In this respect, the capabilities of information technology are not yet fully developed 

and exploited. Their implementation in the learning process can be both in the direction of 
updating and enriching curricula and training programs for aviation specialists as well as in 
the direction of controlling and planning the resources used and creating new ideas and 
approaches to overcome the challenges. In this sense, training can be seen not only as a means 
of providing up-to-date competencies and new employment opportunities but also as an 
opportunity for more resource-efficient exploitation. 

Increasing the possibilities for using information technologies in the training process 
for training of aviation specialists is also related to the availability of skills to work with them. 
For this reason, the challenge is not only for learners, but also for teachers, who have to 
change traditional methods and techniques, and trainers to become trainees. This also implies 
some change in the way of thinking and readiness to update and enhance personal knowledge 
and skills. 

Similarly, the education and training of Air Force specialists must be consistent with 
the requirements for the acquisition of new aviation equipment possessing modern complexes 
of aviation weapons and management systems [1].   

In this regard, the modernized system in higher aviation education must ensure: 
- turning aeronautical education institutions into knowledge centers that create and 
disseminate new knowledge; 
- high quality education contributing to the overall development of the personality 
and preparing the aviation specialists for their professional realization as well as for 
their social and civic role in an open, dynamic and democratic society; 
-  opportunities for each learner to receive education that stimulates and develops to 
the highest degree his / her abilities and personal qualities; 
- preparation of proactive, innovative and motivated specialists; 
- high research results of fundamental and applicable in the aviation sector. 
 
It is essential to achieve this task to define the core mission and main objective of 

aviation education. In the light of current trends, they could be defined as follows: 
A major mission of aviation education institutions - creation, preservation, evaluation 

and dissemination of knowledge. 
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Main objective - training of highly qualified aviation specialists, formation of 
knowledge, skills and competences for personal realization in the conditions of intensive 
development of technology and technologies and striving to increase competitiveness. 

The next step is to identify the measures that can help achieve the goal. One of these 
measures is the updating of methodologies and educational strategies, as well as the wider 
application of modern techniques and technologies in the training process. This would 
stimulate the innovative and creative thinking not only of trainee aviation specialists but also 
of teachers and will also help to modernize and enrich curricula and programs. 

Another challenge for modern aviation education and training is the provision of 
quality training for high-tech specialists and related research. Efforts to ensure an adequate 
response to current labor market requirements and the preparation of competent professionals 
with the attitude and readiness to continually upgrade, update and expand knowledge, skills 
and competencies are needed. 

In recent years, aviation competitiveness has increasingly dictated its requirements to 
each of the countries in the knowledge triangle "Education - Research - Innovation". To meet 
these requirements, aviation education must provide opportunities for innovation and 
successful commercialization of investment in the learning process. 

The Conference of European Ministers responsible for Higher Education in the 46 
countries participating in the Bologna Process (Leuven / Leuven-la-Neuv, 28-29 April 2009) 
[5] states: "Higher education at all levels must be based on excellence in research and 
development, thus fostering innovation and creativity in society. " This implies targeted 
actions to provide operational capabilities (including financial) for cross-border cooperation 
within the knowledge triangle and exchange of experience, information and examples of good 
practice to be integrated into curricula and training programs for aviation specialists. The 
shortage of innovation and entrepreneurial culture in the field of aviation education and 
research directly influences the performance of their activities. On the one hand, this has an 
adverse impact on the training of higher education specialists and, on the other hand, leads to 
non-compliance with labor market requirements and a reduction in investment, especially 
private. 

In order to overcome the challenges faced by aviation professionals, it is necessary to 
create conditions for the commercialization of investments in their education and their 
realization at a later stage not only as an adequately prepared work force but also in the form 
of working innovations. There is a need to significantly improve the conditions for access to 
finance for innovation and to increase participation in existing and new research programs. 

The creation of aviation research and production centers on the territory of 
higher education institutions together with the business and with active support from the 
state would also contribute to raising the level of education and training offered and to 
strengthening the practical element. In turn, closer collaboration with business will provide 
new opportunities for research, including information technology, which occupy much of the 
training of aviation specialists. 

Improving the management structures of higher education institutions training aviation 
specialists is another necessary condition for increasing their efficiency and innovative 
potential [4]. One of the main factors for building a knowledge society is precisely the stable 
and creative attitude of higher education institutions that actively support lifelong learning, 
provide quality training, develop and stimulate the conduct of research and the application of 
innovative methods and approaches. 

 
3. SELECTION AND TRAINING OF AVIATION PROFESSIONALS 
 
The task of finding staff with knowledge, skills and habits or potential for their 

development is of great importance to the aviation business to achieve its goals. However, the 
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selection of aviation personnel is usually aimed at finding the most trained individuals at a 
time when they can not be expected to remain competent throughout their professional 
development. Changes in technologies, infrastructures, procedures, competition, touch points 
with other modes of transport, knowledge and innovation, set new requirements for the 
specific work in the aviation industry. 

The whole process of training of aviation specialists is complex and, in order to be 
effectively implemented, an understanding of the nature and essence of the process is 
required. Attracting, hiring and retaining the right aviation personnel is important and requires 
a lot of effort. 

Aviation organizations must assume that people are their most valuable assets and they 
are not just a factor in producing short-term goals. Aviation personnel must have knowledge 
and skills base to be delivered and developed for adaptation and future development in the 
aviation business, with the continual increase in the complexity of the aviation industry 
environment. The experience of some international aviation organizations shows that 
investment in people results in significant progress and the further achievement of their goals. 

 Training, training, and personal development are the core activities referred to as 
"human resource development". Often the terms "training" and "training" are used as 
synonyms and this leads to some confusion about what is meant by "personal development". 
The concept of "human resource development" was first used by Professor Leonard Nedler of 
George Washington University [3] about 40 years ago. It defines the concept of "human 
resource development" as providing organized learning for a certain period of time in order to 
improve the achievement or significant growth of individuals. In this sense, there is no clear 
distinction between the three terms encompassing the "development of human resources". 
They aim at quality performance by improving knowledge skills and habits. 

The training is related to the current work of the learners and the training is related to 
future work. Personal development is not work-related and relies more on personal initiative. 
Training is a learning process where learning and experience is shaped and complemented, 
which is the goal of developing the knowledge, skills and habits that relate to the learner's 
current work. It is needed to improve work performance, especially in aviation organizations 
where new equipment is invested, new technologies are introduced or jobs are being 
restructured. 

Training is an education process that prepares people for future work that may arise. It 
is a continuous process leading to qualification and as a result leads to professional 
development in another direction. Many managers consider education to be an important 
investment in the future for a short or long period, outlining the components of the aviation 
industry and the human resource development system at national and international level. In 
many cases training of aviation specialists is on a systematic basis. 

The personal development of aeronautical professionals is initiated by the personality 
and represents a long-term learning process of acquiring, shaping and improving personal 
skills, interest in maximizing efficiency and adaptability, reducing obsolete and inappropriate 
skills and their ability to dispose of unnecessary information. Development is not directly 
related to productivity but allows individuals to improve and use their full potential at each 
professional level. 

Training can be considered effective when the goal of helping people perform their 
work according to the standards set is achieved. At the same time, it is affordable and does not 
impose a great expense on financial resources, given that more ordinary and cheaper forms 
can achieve the same learning objectives. Efficiency is achieved through the application of a 
set of basic principles for system selection or so-called system teaching methods. In them a 
series of independent modules / subsystems are mutually interconnected and integrated into 
the entire training system. This system can also be based on a self-correcting model of 
training provision, the structure of which includes: 
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- analyzing training needs; 
- definition of training objectives; 
- definition of the subjects of the training; 
- strategy selection and visualization; 
- carrying out the training; 
- performance evaluation; 
- improvement, if necessary. 
 
The implementation of each of these stages is related to the practical application of the 

knowledge obtained and is a very important element of the training of aviation specialists. The 
objectives of the training are a basic statement or intent describing the general characteristics 
of the subjects to be studied, but they do not define the skills to be acquired during the 
training. The subject of the training is a description of the skills the learner should acquire 
after completing the curriculum. These new skills include changes in the characteristics of one 
or more of the three types of behavior that are related to the learning process (knowledge, 
skills and habits). 

 
4. CONCLUSION 
 
To improve aviation education, it is necessary to use a forward-looking, dynamic 

approach and relevant strategies for its further development. 
It constantly teaches development trends (both global and specific to aviation and 

education around the world), and anticipates changes in content, structure, and forms of 
aviation education. 

This approach requires more efforts, a high level of qualification for both teachers and 
management units, but it is more promising, especially in a competitive environment. 

Using advanced strategies to develop aviation education in the Republic of Bulgaria 
requires at least: 

- systematic traceability and identification of trends in the development of global 
aviation and the necessary professional training of aviation specialists corresponding to these 
trends. Overtaking strategies imply flexible parts of the curriculum and curriculum under 
which learners are trained, depending on changes in aviation legislation and emerging trends. 

- systematic study of the demand for aviation education services and responding to this 
demand. The users of the services of the institutes training aeronautical majors are two 
categories - on the one hand are the users of aviation specialists, but on the other hand they are 
the learners themselves. 

In order to get out of this situation, it is necessary to develop and implement a single 
program of the aviation education institutions together with the State Aviation Authorities and 
the aviation companies to create a new image of the aviation professions in order to recruit 
more candidates for the aviation education institutions. 

A user of aviation education services, as is known, is aviation companies. The future of 
aviation education is also inherently related to the market behavior of these companies. It is 
meant that today they use a finished product without paying for it, something that has no logic 
in terms of market mechanisms. 

As with aviation companies, the training of aviation specialists for the needs of the Air 
Force is not fully funded by the state. Fundamentally, the practical training of aviation 
specialists is not being financed, which reduces their readiness to start and fulfill their specific 
duties as soon as they are completed. 

The prospects for improving aviation education and solving the problem of funding it 
can be solved by: 

- real implementation of joint activities and bilateral and multilateral cooperation with 
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similar higher education institutions. Collaboration should involve both the exchange of 
experience and of teachers and students; 

- developing joint training programs with educational institutions from other countries. 
This will give a chance to the Bulgarian higher education institutions, which train in aviation 
specialties, to gradually establish themselves in the European educational space and why not 
in the world; 

- cooperation with countries which do not have a particularly well developed aviation 
education. The experience and traditions of Bulgarian education can be conveyed through 
joint projects for the opening of branches for the preparation of foreign aviation specialists or 
their qualification and re-qualification; 

- introducing flexible, dynamic forms of education and training and broadening the 
scope of education, introducing distance learning in scope and frameworks eligible for 
aviation education. 
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predetermined trajectory. Bomb flight stability results in high hitting accuracy and consequently 
greater efficiency of bombs as an airborne weapon.  
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Прицелното бомбопускане предполага устойчиво движение на авиационната 

бомба (АБ) във въздушна среда по предварително зададена траектория [5]. Устойчивото 
движение на АБ означава висока точност на попадението, а оттам и висока ефективност 
на използване на бомбите, като авиационно средство за поразяване (АСП) [2,3,4]. 

Положението на оста на АБ спрямо хоризонта се определя чрез ъгъла на тангажа 
v (фиг.1): 
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Фигура 1. Колебателно движение на авиационната бомба 
където: 

 - ъгъл на атака; 
 - траекторен ъгъл (между вектора на скоростта и хоризонта); 𝑣 =  + 𝛼 - ъгъл на тангажа; 𝑉 - вектор на скоростта; 
МСТzl- статически аеродинамичен момент; 
Мвдzl - въздушен демпфиращ момент; 𝑅 - сила на аеродинамично съпротивление; 𝑚�̅� - сила на теглото. 

Ъгловата скорост на АБ относно оста Ozl е . 
От пълната система уравнения, описваща движението на АБ в равнината на 

бомбопускането е налице [1,5]: 
 

(1) ṁ = −mgcos  + C ρV2 S α 
и въвеждайки обозначението 

, където S =  (миделната площ на АБ) 

р - масовата плътност на въздуха; 
m - маса на АБ; 

 - коефициент на подемната сила, то 

(2)    

диференцирайки този израз: 
 

     

 
и замествайки с уравнение (2) се получава: 
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(3)  . 

 
Нехомогенното диференциално уравнение описващо колебателните движения 

на АБ е получено, разглеждайки само равнинните колебания на бомбата, т.е. 
колебанията в равнината на бомбопускане. Условията, от които зависят тези колебания 
са началните значения на ъгъла на атака - α ,  ъгловата скорост -  и ъгловата 
скорост на понижение на допирателната - . 

Уравнението за движение на авиационната бомба около ц.м. има вида [1]: 
 

(4)     
където:  =𝑚 𝑙; 
 = ṁ + 𝑚 𝑙 ; 

 = 𝑚 𝑙 ; 
l- характерна дължина на АБ; m , ṁ , 𝑚  са аеродинамични коефициенти; J  – еквивалентен инерционен момент. 
Замествайки ̇ и  с изразите от уравнения (2) и (3), в дясната част на горното 
уравнение (4), се получава: 
(5) 

̈ + (V + V)̇ + βV + V + V + gsıṅ  = gcosV gsinV − V̇V + V  
 През първият етап се решава хомогенното диференциално уравнение 

 
(6) ̈ + (V + V)̇ + βV + V + V̇ + gsıṅ  = 0, 

като за аргумент се взема дължината на дъгата S. След известни математически 
преобразувания уравнението добива вида: 

 
(7) 

̈ +  +  + V̇V ̇ + β +  + 
V̇V + gsinV  = 0 

където: 

 +  + ̇ = 2m ; 

 

 +  + 
̇ +   = n . 

В крайна сметка решението на хомогенното уравнение ще бъде: 
(8) 

 = e C  cos m − n S + C sin m − n S  

Въвеждайки обозначението m -n = p, получаваме: 
 

(9)  = e (C  cospS + C sinpS), 
където C1 и С2 са коефициентите определящи се от началните условия. 

През втория етап се решава нехомогенното уравнение: 
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(`(10) 

̈ + 2m ̇ + n  = g cosV g sinV − V̇V + V  

След някои преобразувания общото решение на уравнението в този случай е 
сума от общото решение на хомогенното и частното решение на нехомогенното: 

 
(11) 

 = e (C  cospS + C sinpS) + Qn , 
         където: 𝑄 = g cosV g sin𝑉 + 𝑉  

Следва определяне на значението на коефициентите  и . Определянето на 
коефициентите става при следните начални условия: 

    S =0,  =0 ,  ̇ (за ), 
след което решението на нехомогенното диференциално уравнение ще има вида: 

(12) 
 = e  − 𝑄𝑛 cospS + ̇ +  − 𝑄𝑛𝑝 sinpS + Qn , 

Последното уравнение е преобразувано допълнително и съобразявайки се с 
полагането: 

 
(13)  − 𝑄𝑛

̇ +  − 𝑄𝑛𝑝 = 𝑡𝑔 = 𝑠𝑖𝑛𝑐𝑜𝑠 
се получава 
 

(14) 𝑎 = a ̇ + a − Qn + a − Qn e sin(pS + ε) + Qn  

където: 
 

(15) a ̇ + a − Qn + a − Qn = L 

Крайният вид: 
(16) 

 = Le sin(pS + ) + Qn  
Решението на нехомогенното диференциално уравнение, колебателното 

движение на АБ, се получава в тригонометричен вид, където: 
L - амплитуда на колебанията; 
р - честота на колебанията; 
 - начална фаза на колебанията. 

 
2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

1. При движението на АБ във въздушна среда, последната извършва 
колебания с определена амплитуда и начална фаза. 

2. Параметрите на затихващите колебания зависят както от началните условия на 
бомбопускане, така и от конструктивните параметри на AБ. 

3. Чрез подбиране на конструктивните параметри на АБ, може да се 
постигне оптимална степен на затихване на колебанията. 

1C 2C

0   2C
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Abstract: The bombs designed for destroying runways must have the ability to penetrate 
thought their gauge. Their effective and safe for the carrier utilization insist on delivering 
from extreme low altitudes and high speed. That involves the equipping of the bomb with 
breaking-accelerating device. Some considerations about above-mentioned problems are 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Борбата с авиацията на противника е насочена, преди всичко към достигане на 

превъзходство във въздуха. Това се постига чрез нанасяне на поражения на бойните 
самолети както във въздуха, така и на Земята, чрез изваждане от строя на цели с 
многослойна структура, каквито са пистите за излитане и кацане (ПИК), пунктовете за 
управление на авиацията и други. Поразяването на целите зависи от точността на 
решаване на задачата на прицелване [2,4].  

Масираната и внезапна атака на ПИК и местата  с базирана авиация на 
противника води  практически до господство във въздуха  на провелия атака за 
определен период от време  

Провеждането на атака изисква: 
-отчитане противодействието на силната противовъздушна отбрана (ПВО) на 

посочените обекти,заключващо се основно в използване на ракети клас „земя - въздух“ 
и на скорострелни автоматизирани артилерийски комплекси; 
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-минимално време на полет на атакуващия летателен апарат в зоната на 

въздействие на средствата на ПВО, което предполага полет на малки височини с голяма 
скорост; 

-използването от атакуващия летателен апарат на ефикасни средства за 
унищожаване или изваждане от строя за определено време на посочените земни цели и 
др.  

За разрушаване на ПИК могат да се използват различни авиационни средства за 
поразяване – авиационни бомби, авиационни ракети клас „въздух - земя“, мини и др. 

Тъй като съвременните ПИК в огромното си болшинство са бетонови ивици със 
значителни дължини, ширини и дебелини, то като най-ефикасно средство за тяхното 
разрушаване и изваждане от строя за определено време е авиационната бетонобойна 
бомба. 

Ефективността при разрушаването на ПИК с такава бомба е съпроводена с 
образуването на голяма яма и изхвърлянето на значително количество бетонни съставки 
на определен радиус от точката на попадането. 

Размерите на ямата зависят както от мощността на авиационната бомба и 
здравината на ПИК, така и от дълбочината на проникване на бомбата в ПИК, 
следователно авиационните бомби, предназначени за разрушаване на ПИК, трябва да 
притежават способността да проникват на по-голяма дълбочина в нея и тогава да се 
взривяват. Дълбочината на проникване на авиационните бомби зависят от масата, от 
здравината им, от ъгъла и от скоростта на допиране (срещане) с ПИК, от качествата на 
ПИК. Взривената АБ може да порази носителя си и затова се изисква отдалечаване на 
последния на безопасно разстояние. Следователно,ефикасното разрушаване на ПИК с 
авиационни бомби от летателен апарат, летящ на малки височини и с голяма скорост, 
изисква оборудването на авиационни бомби със спирачно-ускоряващо устройство 
(СУУ). 

Подобни авиационни бомби са разработени в САЩ, Франция, Израел и други. 
Френската авиационна бетонобойна бомба „Дюрандал“ има следните основни 
характеристики представени в таблица 1. 

Таблица 1. Основни характеристики на бетонобойна бомба „Дюрандал“. 
 

№ Показатели Резултат 1. Дължина на корпуса, mm 2700 2. Диаметър на корпуса, mm 220 3. Маса на бомбата, kg 200 4. Маса на бойната част, kg 100 5. Маса на взривно вещество, kg 15 6. Височина на пускане, m 60 7. Скорост на пускане на бомбата, km/h 600-1000 8. Спирачно устройство Парашутен тип 9. Работа на ускорителя след откачване на парашута, s 0,45 10. Скорост на срещане на авиационната бомба с ПИК, m/s 200-250 11. Дълбочина на проникване в бетонова писта,mm 400 12. Дълбочина на образувалата се яма, m 2 13. Диаметър на ямата, m 5 
 

Авиационната бомба „Дюрандал“ се пуска от самолети: „Ягуар“, „Мираж“, 
„Алфа-Джет“, „F-16“ и др. От 1984г. тази бомба е приета на въоръжение във ВВС на 
САЩ. Работата по усъвършенстването на тези бомби продължава [3]. 
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У нас на въоръжение са обикновени авиационни бомби без спирачно-ускоряващо 
устройство. 

Фугасните АБ и други биха могли ефективно да бъдат използвани за 
разрушаване на ПИК, след като се снабдят със спирачно- ускоряващо устройство. 

Движението на ц.м на авиационната бомба се описва с векторно уравнение [1]: 
(1) 𝑚 ⃑ = ∑ 𝐹  , чиито разгънат вид е: 
(2) 𝑚 ⃑ = 𝑚�⃑� + �⃗� + 𝑅п⃗ + �⃗� , където:  
(3) 𝑅 = 𝐶 𝜌. 𝑉2 . 𝑆 
(4)    𝑅п = 𝐶 п 𝜌. 𝑉2 . 𝑆п 
(5) 𝑃 = 𝑊𝐺𝑔 + 𝐹 (𝑃 − 𝑃 ) 

Обозначенията в уравнения 2÷5 са: 
m – маса на системата авиационна бомба – парашут- ускоряващо устройство, 

kg; c  – коефициент на силата на челно съпротивление на АБ; ρ – масова плътност на въздуха, kg/m ; 
V – текуща скорост на АБ, m/s; 
S – характерна (миделна) площ на АБ, m ; C п – коефициент на съпротивление на спирачната (парашутна) система; Sп – площ на парашута, m ; 
g – земно ускорение, m/s ; 
W – скорост на изтичане на газовете през соплото, m/s; 
G – разход маса за единица време при изгаряне на горивото на ускоряващото 

устройство,𝑘𝑔. 𝑠 /𝑚; 𝐹  -площ на изходното сечение на соплото,𝑚 ; 𝑃 -налягане на изходното сечение на соплото, 𝑃 ; 𝑃 -атмосферно налягане, 𝑃 ; 
Векторно уравнение 2 е равносилно на 3 броя скаларни уравнения, след като се 

проектира върху осите на дадена координатна система. Най - често в практиката това 
става върху осите на координатната система цм𝑋 𝑌 𝑍  където: 

цм – център на масата на системата авиационна бомба със спирачно- ускоряващо 
устройство; цм𝑋 - направление на вектора на текуща скорост на АБ; цм𝑌 - направление перпендикулярно на оста цм𝑋 ,намиращо се във вертикална 
равнина 𝑋 цм𝑌 ; цм𝑍 - направление перпендикулярно на равнината 𝑋 цм𝑌  и образуващо дясна 
правоъгълна координатна система. 

Проекциите на уравнение 2 на посочените оси са: 
              

(6) 𝑚 𝜕 𝑉𝜕𝑡 = −𝑚. 𝑔 sin 𝜃 − 𝐶 𝜌. 𝑉2 . 𝑆 − 𝐶 п 𝜌. 𝑉2 . 𝑆п + 𝑃 𝑚𝑉 𝜕𝜃𝜕𝑡 = −𝑚. 𝑔. cos 𝜃 
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Ако се прибавят уравненията за текущите координати на центъра на масата 
относно неподвижната координатна система: 

              
(7) 

𝜕 𝑥𝜕𝑡 = 𝑉 cos 𝜃 = 𝑉 sin 𝜃; 
се получава система диференциални уравнения 6 и 7 от първи ред. Тя може да се реши 
числено по съответни методи, ако са известни стойностите на величините в дясната 
част при определени начални условия. От известната литература за АБ със СУУ може 
да се заключи, че началната скорост на летателния апарат ЛА в момент на 
бомбопускане варира от 600 до 1000 km/h, бомбопускането се извършва от 
хоризонтален полет на височина от 60 до 100 m. 

Подобни АБ имат маса около 250 kg, коефициент на силата на челно 
съпротивление от 0,3 до 0,5. Спирачните устройства са най-често парашутен тип с 
коефициент на силата на челно съпротивление от 1,02 до 1,42. Тягата на ускоряващото 
устройство е 2 000 до 50 000 N. 

На таблица 2 и фиг.1 са показани значенията на величините V,𝜃,X и Y, получени 
при числено интегриране на системата диференциални уравнения 6 и 7 по метода на 
Рунге- Кута за фугасна АБ с калибър 250 kg, с коефициент 𝑐 =0,4, окомплектована със 
спирачно устройство (𝐶 п = 1,28; 𝑆п = 3𝑚 ) и ускоряващо устройство (P = 50 000 N, за 
време 0,5 s). Авиационната бомба е пусната от хоризонтален полет при H= 1000 m, 
V=220 m/s, парашута сработва след 2,5 s от пускането на АБ, а ускоряващото 
устройство – на 5 s след пускането и от носителя. 

 
Таблица 2. Резултати от численото интегриране на системата. 

 
t 

[s] 
V 

[m/s] 
𝜃 

[rad] 
Y 

[m] 
X 

[m] 
0,00 220,00 0,0000 1000,0 0,0 
0,50 218,31 -0,0224 998,8 109,6 
1,00 216,76 -0,0449 995,1 218,3 
1,5 215,34 -0,0676 989,1 326,1 
… … … … … 
2,5 212,90 -0,1132 969,7 539,3 
3 113,02 -0,1500 960,3 620,1 

3,5 77,90 -0,2028 952,3 667,1 
… … … … … 

5,00 42,71 -0,4579 926,9 747,8 
5,50 140,80 -0,5115 905,1 788,0 
… … … … … 

14,00 179,44 -0,9061 2,1 1784,3 
… … … … … 

15,02 179,58 -0,9065 0,5 1785,6 
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Фигура 1. Триизмерна зависимост. 

На фиг.1 е показана триизмерна зависимост. Ако са известни величините V,𝜃,X и 
Y е възможна оценката на ефективността на подобни авиационни бомби при 
използването им. 

 
2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 
1. Направена е оценка на ефективността на авиационните бомби срещу земни 

цели с многослойна структура. 
2. Ако са известни величините V,𝜃,X и Y е възможна оценката на ефективността 

на подобни авиационни бомби при използването им. 
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Abstract: The bombs designed for destroying runways must have the ability to penetrate thought their 
gauge . There are effective and safe for the carrier utilization insist on delivering from extreme low 
altitutes and high speeds. That involves the equipping of the bomb with breaking-accelerating device. 
Some considerations about above-mentioned problems are treated in this report. 
 
Keywords: breaking-accelerating device, low altitudes and high speeds 
 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Точното изчисляване на аеродинамичните характеристики на различните типове 

авиационни бомби води до повишаване на точността на решаване на задачата на 
прицелване и като краен резултат подобряване точността на бомбопускане [1,2,3]. 

Определянето на аеродинамичните характеристики (АДХ) на изследвания обект 
авиационна бомба (АБ) със спирачно-ускоряващо устройство (СУУ) (в случая 
характеристиките на системата АБ-СУУ) води до определянето на параметрите в 
системата уравнения за движение на обекта [5]. 

Тази задача е решена чрез определяне на: 
-АДХ на тялото на АБ; 
-характеристиките на комбинирания стабилизатор на АБ (на перестия 

стабилизатор, на кутийчатия стабилизатор, на цилиндричния и тръбен стабилизатор); 
-характеристиките на несработило СУУ; 
- характеристиките на сработилo СУУ; 
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- характеристиките на парашута; 
- характеристиките на ускоряващото устройство. 
На базата на решенията на горните подзадачи се определят аеродинамичните 

характеристики на системата АБ-СУУ за всеки етап от движението ѝ. 
При определяне на аеродинамичните характеристики на тялото на АБ, 

характерните размери на отделните части са показани на фиг.1 
 

 
Фигура.1 Геометрични размери на тялото на АБ 

 
Удълженията на тялото, челната част, цилиндричната част и опашната част на 

АБ се намират съответно по формулите [2]: 
 
(1)                       λ = м,   λч = чм ,   λц = цм , λк = км . 

 
Съответно аеродинамичните коефициенти [2,4]: 

 
           (2)                         c тяло  = c триене  + c дъно 
           (3)                         c триене  = c .η повм , 

 
За отчитане на  вълновото съпротивление в челната и дънната част на тялото на 

АБ: 
 

           (4)                          η = 1 + ,  
    

За пълната повърхност на тялото на АБ, обтичана от въздушния поток: 
 

            (5)              Sпов = π. rм. (2lц + lч + rм)+π. rм. ( . мм дън) + rм -                                                   −πrдън ( . дънм дън) + rдън +Sдън ; 

            (6)                         c дън = , .( дънм )  

(7)    c = 2. sin α дънм + c ц . sin α. λц + c ц . sin α. дънм λк +  ц . sin α. tan . l , 
където: 

Ω е ъгълът на разтвора на конуса; c ц=1,2 е коефициент при напречно обтичане на цилиндър [2].В случай, че АБ е 
окомплектована със СУУ, то: 
            (8)                       c  = c .η пов дънм  . 
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Коефициентите на аеродинамичните сили (АДС), действащи на тялото на АБ са 
[4]: 
 
            (9)                         c т = c cos α + c sin α; 
                                          c т = c cos α − c sin α. 

 
За определяне на аеродинамичните моменти, действащи на тялото на АБ е 

необходимо предварително да се определи приложната точка на АДС, т.е координатата 
на центърана налягането (ц.н.) на тялото xц.н.т: 

 

     (10)                    хцнт = . дънм . цн л ц. м дм . . ц . . цн. . дънм . ц. ц ц. м дм к  , 
където:                          xцн = lч + ц + к (rм + rдън); 

            xцн л  = 
м. ч. ч ц. м ч . ц м дън ( ч ц . м . дънм дън )м. ч ц м м дън  

Определени са и коефициентите на аеродинамичните моменти: 
 

            (11)                     m =  − цнт цм.  ; 
            (12)                     m =−c . ( цнт цм) = − ( цнт цм).  ; 

            (13)                     m ̇ =  m .  , 
 
където ε е ъгъл на скоса на потока, получаващ се зад обтичаното тяло (отразява 
намаляването на подемната сила  в средата на смущението от предните части на 
обекта). 

За несвиваем поток [1]: 
 
            (14)                       ε =  ун. н. 

 
Всички значения на АДХ на тялото са определени за несвиваем поток. 

Свиваемостта на въздушната среда ще води до промяна на стойностите. Всички 
елементи на обекта, намиращи се зад тялото на АБ (стабилизатори и СУУ), попадат във 
вихровата му следа и ще имат намалена подемна сила, вследствие скоса на потока зад 
тялото на АБ. 

В случай, че се приеме тялото на АБ за крило с малко удължение, което е 
напълно коректно, то за ъгъла на скоса на потока се получава: 

 
            (15)                        ε =  √ М ;          = √ М  .        
 

Подемната сила на елементите, стоящи зад тялото, се определя за ъгъл на атака: 
           (16)                     α = α − ε = α(1 − √ М ). 
 

Перестият стабилизатор (фиг.2) се описва чрез теорията за кръстообразно крило 
[2,4]. 
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Фигура.2 Геометрични размери на АБ 
 

Задачата за определяне на характеристиките на стабилизатора на АБ се разделя 
на следните подзадачи: 

-определяне на характеристиките на перест стабилизатор; 
-определяне на характеристиките на кутийчат стабилизатор; 
-определяне на характеристиките на тръбен стабилизатор; 
Характеристиките на стабилизатора се определят от следните изрази: 

 
           (17)                          c = c . псм  , 

           (18)                          c = мп cos æ sin α п см  , 

           (19)                           Xцнпст = LАБ −  , 
           (20)                           c пст = c cos α − c sin α , 
                                            c пст = c cos α + c sin α , 

           (21)                           m пст = − пст( цнпст цм).  , 

           (22)                           m пст =  − пст( цнпст цм) ..  ,   (k = 0,9); 

           (23)                           m пст̇ =  m пст . = пст√ М  , 
 

Където Sпс е пълната повърхност на едно перо на стабилизатора; 𝜆мп = аст – удължение на монопланово крило. 
По напълно аналогична методика са определени характеристиките на кутийчат и 

тръбен стабилизатори,както и на парашутния контейнер. 
След това се определят АДХ на самия парашут (фиг.3). 

 
 

Фигура 3. Авиационна бомба с парашут  

ПСS
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Коефициентът на силата на въздушното съпротивление се определя по [1,2]: 

 
       (24)                       𝑐 п ед.площ = 1,28(1 − Кп). 
 

Стойността на 𝑐  на парашута е 1,28 (за парашут с полусферичен цял купол [1], а Кп е коефициент на конструктивна проницаемост на купола). 
Коефициентът Кп се получава от : 

 
        (25)                        Кп = +  . 
 

В краен вид, приведен към 𝑆м, коефициентът 𝑐 п, ще бъде: 
        (26)                         𝑐 п = 𝑐 п ед.площ . парм  
 
където: 𝑆пар е площ на основата на купола. 

Другите АДХ на парашута са: 
 
        (27)                           𝑐 п = 0; 
        (28)                           𝑐 пар = 𝑐 п . sin 𝛼 ; 
        (29)                           𝑥цнпар = 𝐿 − 𝑏  ; 

Където 𝑏  е дължината на парашутния контейнер; 
 

        (30)                           𝑚 пар = − пар . цнпар цм  

        (31)                           𝑚 пар = 𝑚 пар̇  = 0 
След определянето на АДХ на частите от обекта се пристъпва към определянето 

на АДХ на обекта за несвиваем поток: 
 
        (32)                            𝑐 = ∑ 𝑐  ;                   𝑐 = ∑ 𝑐  ;    𝑐 = ∑ 𝑐      

  
             (33)                            𝑚 = ∑ 𝑚 𝑖 ; 𝑚 = ∑ 𝑚 𝑖; 𝑚 ̇ = ∑ 𝑚 ̇ 𝑖, 
 

Където i са обектите, участващи в системата в момента на определяне на 
характеристиките и; 
 
            (34)                      𝑥цн =  − . . + 𝑥цм . 

 
Преходът на характеристиките от несвиваем поток към такива за реален 

въздушен поток се извършва по следния начин [2]: 
 
            (35)       𝑐 = несв√ М  ; 𝑐 = несв√ М  ; 𝑐 = несв√ М  ; 

Аналогичен е прехода за коефициентите на аеродинамичните моменти. 
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2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 Създадена е методика за определяне на аеродинамичните характеристики на 

авиационна бомба със спирачно-ускоряващо устройство. 
Разработената методика дава възможност за изследване и анализ на 

аеродинамичните характеристики и оптимизиране на геометрията, с цел стабилизиране 
на системата.  
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Abstract: The scientific report is devoted to one of the most important tasks, which 

have been set in the past and continue standing with some addition to their content and 
implementation guidelines. The task is related to the theoretical and practical aspects of the 
preparation, organization and implementation by the air force component of an operation of 
air interdiction/ obstruction of the actions of opposing forces from the air/.  
The main purpose of the report is, on one hand, to reveal the essence of the task itself and, on 
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Анализът на натрупания военен опит доказва недвусмислено, че развитието на 

средствата за водене на въоръжена борба през различните периоди от съществуването 
на човечеството оказва съществено влияние както на разбиранията за тяхното бойно 
използване, така и върху схващанията за начините и способите за водене на самите 
военни действия. 

В този дух и в тази насока, едно най-общо проследяване на внедряването на 
новостите във военното дело и по-конкретно на самолета, недвусмислено показва 
наличието на една устойчиво проявяваща се тенденция. Тя се характеризира с това, че 
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от времето на зараждането на авиационната идея, чак до наши дни, се очертава 
стремежът да се използват предимствата на Третото измерение за военни цели.  

Потвърждение на това съждение се явява фактът, че една от основните задачи, 
изпълнявани от тактическата авиация, претърпява с течение на времето редица 
трансформации в своите формулировки и схващания за нейното изпълнение, но се 
запазва като идея. Първоначално тя придобива популярност под наименованието 
изолиране района на бойните действия, а впоследствие е изменена и доразвита с редица 
нови нюанси и особености.  

В тази насока е ориентирана и настоящата разработка. Нейната основна цел е 
насочена от една страна към разкриване на същността на самата задача, а от друга - да 
очертае развитието на схващанията за изпълнението ѝ в зависимост от особеностите на 
условията и новите реалности. 

Кратка историческа ретроспекция за възникване и оформяне на идеята за 
изолиране района на бойните действия. 

Схващането за изолиране района на бойните действия и неговите 
трансформации в последствие, е резултат на натрупания емпиричен опит в хода на 
военните действия. Той е подложен на задълбочен анализ и осмисляне, благодарение на 
което е установено влиянието на определени фактори, които имат непряко, но 
съществено влияние върху хода и изхода на боя. Като по-значими и съществени от тях 
се очертават следните: комуникационни линии, елементи от пътната инфраструктура, 
подхождащи второешелонни формирования, резерви, усиления, подвоз на войски и 
материални средства, пунктове за управление, райони за съсредоточаване, стоварени 
въздушни и морски десанти и др. Веднъж установени, с течение на времето постепенно 
се развиват и възгледите за начините за въздействие върху тях с наличните родове 
войски, сили и средства. 

В чисто исторически аспект, наченки на идеята за рационалното използване на 
посочените фактори се забелязват още по време на бойните действия в Гражданската 
война в САЩ в периода 1863-1865 г., когато са осъществени дълбоки конни рейдове, 
които разсичат неприятелското разположение. Подобни индикации се срещат и в 
употребата на германската конница във Френско-пруската война от 1870-1871 г. 
Основният изпълнител на действията в посочените военни стълкновения се явява 
кавалерията, благодарение на своята мобилност, маневреност и способност. Тези нейни 
качества ѝ предоставят възможност да нанася внезапни и масирани удари по 
определени обекти от противниковото разположение, които се намират в близост до 
фронтовата линия или на известно отдалечение от нея. 

В Русия, по време на реформите, започнали в армията след Кримската война, се 
подлага на задълбочен анализ опитът на САЩ и Германия от бойните действия. 
Постепенно се оформя идеята да се замени изгубеното от кавалерията място в тесните 
рамки на сражението и да ѝ се възвърне предишната роля на широкия простор на целия 
театър на военните действия. С други думи казано, налице е стремежът да се заменят 
тактическите успехи, които се очакват от нея, със стратегически, като се изнесат 
действията ѝ пред фронта на войските и се засилят набезите срещу комуникациите на 
противника. Особено силно влияние в тази насока оказва съчинението „Рейдове и 
поиски на кавалерията по време на Американската война” на професора от 
Николаевската академия на ГЩ - Н. Сухотин [14]. 

След появата на този труд, през 1874 г. започва да се води целенасочено обучение 
на кавалерията в околностите на Варшава. Основно внимание се обръща на следните 
елементи: способи и средства за облекчаване преправянето на конницата през водни 
прегради, както и провеждането на подривни и саботажни действия спрямо 
железопътните и телеграфни линии на противника и подривна дейност срещу мостови 
съоръжения. В резултат на натрупания опит и целенасочената подготовка, конните 
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части, които участват в Руско-турската война от 1877-78 г., са снабдени с необходимите 
средства и материали за самостоятелни действия по противниковите комуникационни 
линии. Всеки ескадрон разполага с 48 броя динамитни взривни шашки от по половин 
фунт, които са разпределени по 8 бройки за всеки кавалерист [14]. 

Заложените положителни традиции намират продължение и развитие. По време 
на Руско-турската Освободителна война и по-конкретно в бойните действия при 
Плевен, намира пълна реализация идеята за изолиране района на бойните действия със 
силите на кавалерията. Формираният особен отряд под ръководството на генерал Й. Вл. 
Гурко с решителни и стремителни действия успява да изпълни поставената задача от 
назначения за помощник-началник на руско-румънската съюзна армия при Плевен - 
генерал-адютант Е. И. Тотлебен. Само за няколко дни, в края на месец октомври 1877 г. 
са ликвидирани етапните пунктове в района на Радомирци, Телиш, Горни Дъбник и 
Долни Дъбник, с което се прекъсва комуникационната линия на корпуса на Осман паша 
със София. Лишени от възможността да получават хранителни припаси, медикаменти, 
материални средства и подкрепления, турските войски, точно един месец след 
ликвидирането на последния етапен пункт на 28 октомври при Телиш, са принудени да 
сложат оръжие. 

Освен върху кавалерията, вниманието е съсредоточено и към силите на флота. 
Показателен в това отношение е фактът, че в течение на столетия той господства и 
диктува условията на междудържавните отношения именно чрез способността си да 
въздейства на комуникациите. До Първата световна война флотът успява да съхрани 
ролята си на важно средство за изпълнение на задачи по изолиране района на бойните 
действия, благодарение на своята маневреност, мобилност, висока огнева мощ и 
товароносимост. 

Дебютът на самолета като бойно средство по време на Балканската война от 
1912-1913 г., трасира пътя на редица области на неговото бойно използване срещу 
наземен и морски противник. Това е само началото на предстоящия залез на флота като 
основно средство за военна принуда и контрол на комуникациите на море. 

Впоследствие, по време на Първата световна война, натрупаният опит ще бъде 
доразвит и авиацията започва да се превръща от спомагателно, в решаващо средство за 
водене на бойните действия. В периода между двете световни войни се осмислят за 
пореден път възгледите за нейното място, роля и задачи. Един от военните теоретици от 
този период - Джулио Дуе посочва: „Терминът господство в морето загубва това 
значение, което той е имал в миналото т.е. значението на възможността безпрепятствено 
да плаваш пред лицето на неприятеля, който не е способен сам да осъществи нещо 
подобно [8].” Причината за тази загуба се обяснява от същия теоретик и практик по 
следния начин: „Макар че на сушата, в морето и в морските дълбини не се случват 
никакви нови събития, такова събитие се случва във въздуха, събитие, което е следствие 
на това, че въздухът покрива и сушата, и морето, при това, то е насочено както към 
изменение характера на войната като цяло, така и на специфичния характер на войната 
по суша и на море [8].” 

Без да претендира за някакви пророчески способности, авторът на теорията за 
Въздушното господство, воден от усета си към новото и разбиранията си за 
потенциалните възможности на въздушните сили, предсказва една от основните задачи 
на тактическата авиация, като изказва следните мисли: „Аз питам вярно или невярно е 
това, че дори най-силната сухопътна армия, развърната на Алпите и най-силният флот, 
кръстосващ нашето море, не могат да направят нещо реално, за да попречат на 
противник, който е подготвен с подходящи средства, да откъсне нашата армия и ескадра 
от техните комуникации и да предизвика объркване и ужас в цяла Италия?... [9]”  

На малко по-късен етап, по време на Втората световна война, ролята на 
авиацията се затвърждава и развива, като намира най-широко проявление в тази 
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конкретна насока във военно-въздушните сили на Германия, Съветския съюз, САЩ, 
Англия и Япония. Достатъчно е да бъдат споменати два примера.  

Първият е свързан с действията на Съветската авиация за изолиране района на 
бойните действия в района на Сталинград, с които прекъсва снабдяването на 6-та 
полева армия на фелд-маршал Паулус по суша, въздух и вода.  

Вторият е ангажиран с проследяване задачите на бомбардировъчна авиация от 
състава на Луфтвафе в различните етапи на бойните действия. В началото техните 
действия се насочват срещу летища, жп възли и съоръжения, както и срещу 
индустриални центрове. При приближаването, в обект на въздействие се превръщат 
големи войскови групи, щабове и етапни места. В паузите между операциите ударите се 
съсредоточават срещу складове, военно-индустриални средища и летища. В случай, че 
от въздуха се разкрият превозите на противника, действията се насочват и срещу тях. В 
хода на продължаващите бойни действия усилията се насочват срещу щабове, летища, 
места за разтоварване на войски и др. [10]. 

В следващата част на изложението ще бъде разгледано накратко състоянието на 
практическото изпълнение на задачата в българските условия по време на Втората 
световна война. Изборът не е случаен. Той цели да разкрие приемствеността в 
традициите на вида въоръжени сили и да докаже, че задачата не е чужда на бойния опит 
на войски, които имат основателните претенции да бъдат един от основоположниците 
на бойното използване на ВВС в условията на реални бойни действия. 

За Въздушните войски на Царство България, дейностите са изведени като 
самостоятелна задача, която е формулирана като „борба с превозите на противника”. 
През Първия период на бойните действия срещу Вермахта, Българските Въздушни 
войски активно се включват в изпълнението ѝ, което е регламентирано със Заповед на 
Главнокомандващият Българската армия от 11.09.1944 г. Действията на авиацията са от 
тактически мащаб, с изключение на тези от края на месец ноември 1944 г., когато 
придобиват определени черти на самостоятелна операция в оперативно-тактически 
мащаб [12]. 

Ударите са в рамките на отпуснатия ресурс за авиационна поддръжка, с 
изключение на посочените по-горе дни. В зависимост от характера на бойната дейност 
на обединенията, реализирането на тази задача придобива конкретна насока за 
постигане на определена цел. 

В началото на военните действия, в района на приграничната полоса, усилията 
са двупосочни. Тяхното разпределение придобива определена последователност, която 
има следния характер. 

Първоначално е насочена към възпрепятстване изнасянето и прегрупирането на 
противника към най-важните оперативни направления, водещи към западната граница. 

С течение на времето, тя протича като борба с подхождащите резерви за 
усилване на частите, ангажирани в бойните действия с оттеглящите се войски от 5-та 
армия. 

Част от ударите се насочват и срещу моторизираните колони, изпратени за 
преследване на оттеглящите се с бой формирования. 

Впоследствие, при подготовката и в навечерието на настъплението, 
дейността на авиацията е насочена срещу резервите и материалните средства, които 
противникът съсредоточава към отбранителните райони и позиции. 

В хода на самото настъпление, тежестта на усилията се пренася към 
ограничаване на възможностите на немското командване да осъществява маньовър с 
войски и материални средства и да прегрупира силите си. Значителна част от ударите се 
насочват и към усиленията, заделени от състава на изтеглящите се колони, които се 
пренасочват към застрашените участъци. 

В края на настъпателните операции, авиационните подразделения 
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съсредоточават дейността си към задържане и дезорганизиране оттеглянето на 
противника от заеманите за отбрана позиции. Паралелно с това, ударите целят нанасяне 
на тежки загуби в жива сила, техника и материални средства на неприятеля, както и за 
забавяне като цяло хода на изтеглянето по основните пътни артерии в региона. 

През 90-те години на миналия век, нашият опит и този на страните от НАТО е 
осмислен, като теорията и практиката в тази насока се изпълват с нов смисъл и 
съдържание. 

След края на Втората световна война, идеята за изпълнение на задачата по ИРБД 
намира най-широко приложение във ВВС на САЩ, а след формирането на НАТО като 
военно-политически съюз, се утвърждава и в авиационните формирования от 
тактическата авиация на останалите страни членки. 

Практическата проверка на постановките по проблема се осъществява в бойните 
действия, в които участва американската авиация, след което се осмисля и прилага от 
партньорите в алианса. 

В хода на локалните войни, водени от САЩ, се оказва, че задачата по ИРБД се 
изпълнява неефективно. В тази насока особено красноречив е опитът от бойното 
използване на американската авиация във Виетнам. Показателни в това отношение са 
следните данни. 

През април 1965 г. командването на ВВС на САЩ провежда първата крупна 
операция по ИРБД във Виетнам. В нея участват щурмови самолети, базирани на 
самолетоносачи и машини на морските експедиционни сили, разположени в Да Нанг. За 
един ден са изпълнени 443 бойни полета, при които са хвърлени повече от 1000 тона 
боен товар [3]. 

Независимо от факта, че интензивността на бомбардировките над Северен 
Виетнам постоянно нараства (от януари 1969 г. до април 1972 г., тактическата и 
палубната авиация на САЩ извършват 3450 полета, а за периода април-юни 1972 г. - 
повече от 5000 полета), подхождането на резерви и снабдяването от север не са 
прекратени. 

Посочените незадоволителни резултати се дължат на следните причини: 
несъответствие на бойните възможности на ударните самолети на условията за тяхното 
използване; ниската точност на АСП; недостатъчната ефективност на провежданото 
тактическо разузнаване; високото ниво на загубите от огъня на средствата за ПВО [2]. 

След войната във Виетнам, съдържанието на задачата по ИРБД започва 
непрекъснато да се допълва и усъвършенства, за да достигне максималното си развитие 
в края на 80-те години на миналия век. 
 

Същност на задачата по ИРБД и оформянето ѝ в нормативните документи 
В САЩ и в НАТО се провеждат изследвания върху факторите, способстващи за 

успешните бойни действия на Съветската армия срещу Вермахта. На преден план е 
изведено влиянието на своевременното въвеждане в боя на второешелонните 
формирования. Въз основа на резултатите от изследването, се търсят пътища и средства 
за неутрализиране на посочения фактор. В края на 80-те години на миналия век, на 
преден план е изведена концепцията за „Въздушно-земното сражение”. Тя се базира на 
възгледите на американското политическо и военно ръководство за създаване на 
ефективна стратегия, която да се противопостави на войските на страните членки от 
Варшавския договор. Водеща роля в разработването на доктрината за „Въздушно-
земното сражение” имат генералите от сухопътните войски на САЩ - Уйлям де Пюи и 
Джон Стари. Следва да се отбележи същественият факт, че и двамата са заемали 
длъжността командващи на USTRADOC (структура, ангажирана с обучение на 
Американската армия и командната доктрина). Към тяхната работа присъединява 
усилията си и Джон Бойд, полковник от резерва и ветеран от ВВС, воювал във Виетнам 
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[6]. 
Водещата идея на Джон Бойд е тази за активната отбрана. Тя е развита в неговия 

труд „Видове конфликти”. В нея той разкрива вижданията си за това, че сухопътните 
формирования следва да постигнат в процеса на подготовката си определени 
способности. Те трябва да бъдат ориентирани към оказване на противодействие на 
превъзхождащите сили и средства на противника чрез избягване на стълкновение с 
неговите главни сили. Паралелно с това се въвежда и изискването за провеждане на 
система от контраудари и контраатаки по неприятелските сили на неочаквани и 
нежелани направления, с цел постепенно снижаване на бойния им потенциал [6]. 

От своя страна, генерал Джон Стари развива идеята си за разширеното бойно 
пространство. С нея той представя в теоретичен аспект вижданията си, като паралелно с 
това въвежда и инструментариума за противодействие на неприятелските резерви 
(вторите ешелони). Американският генерал също така установява и въвежда параметри 
за разстояние и време по отношение отговорностите на формированията в тази насока. 
Изразени в разстояния, те имат следния вид: 15 км за бригада, 70 км за дивизия, 150 км 
за корпус. Във времево изражение разпределението им е както следва: за бригада 12 
часа, за дивизия 24 часа, а за корпус 72 часа [6]. 

Разработената доктрина от авторския колектив намира практическа реализация в 
полевия устав на американската армия FM-100-5, който е издаден през 1986 г. 

Доктрината за въздушно-земното сражение съсредоточава усилията в насока 
творческата реализация на бойните способности и технологичните иновации на 
въоръжените сили на основата на принципите и правилата за водене на бойни действия 
с максималното прилагане бойната мощ на всички видове въоръжени сили. Паралелно с 
това се въвежда изискването за използване на съвместните сили по цялата дълбочина на 
бойното поле и противникът да бъде поддържан непрекъснато уязвим и напрегнат. 
Обосновава се и необходимостта от съчетаване резултатите от разузнаването с огневото 
поразяване и маньовъра. Основният акцент (същността на доктрината) се поставя върху 
неутрализирането на основните маневрени сили на противника (вторите ешелони) в 
дълбочина. Главната цел на тези действия е противникът да бъде лишен от възможност 
да влияе решително върху бойните действия в хода на тяхната динамика [6]. 

В синтезиран вид, главната идея на доктрината е ориентирана към развитието и 
прилагането на способностите на войските и силите, като се комбинират огневите и 
маневрените възможности на сухопътните войски и ВВС. Основната цел е насочена към 
нанасяне на решително поражение на вторите ешелони и резервите на противника, като 
по този начин той се лишава от възможността да реализира своя замисъл [6].  

Опитът от конфликтите, които се развиват в Близкия изток, Афганистан, 
Персийския залив, Косово, Чечня и Сирия, продължават и потвърждават верността на 
концепцията. 

Поради тази причина, задачата за ИРБД се утвърждава като една от най-важните, 
изпълнявани от ВВС в интерес на Сухопътните войски. Показателен в това отношение е 
фактът, че в посочените по-горе войни и конфликти почти половината от предвидения 
авиационен ресурс е предназначен и се използва именно за тази цел. 

Важно значение има виждането на водещите във военно отношение държави по 
въпроса за ИРБД. 

В руските източници задачата не е изведена като такава поради схващането, че 
изпълнението ѝ се осигурява в рамките на авиационната поддръжка. Независимо от 
това, разбиранията за нейната същност и проявление прозират от следната 
формулировка: „Възпрепятстване подхождането на резерви, сриване или съществено 
ограничаване маньовъра на противника със сили и средства в зоната на бойните 
действия, прехвърлянето от него на бойна техника и средства за материално-техническо 
осигуряване от тила или от други участъци на фронта. Една от бойните задачи на 
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тактическата авиация. Изолирането района на бойните действия от авиацията се 
постига чрез нанасяне на удари по резервите на противника в местата за 
съсредоточаване и на марш, по пътни възли на шосейните и железопътните пътища, 
мостове и преправи, летища, КП, свързочни възли на обединения и съединения, бази за 
снабдяване, и други обекти [16]. 

Наред с това, разширените дискусии в руския специализиран печат по редица 
проблемни въпроси на въздушно космическите сили на страната, не изключват 
възможността за извеждането ѝ като приоритетна задача. 

В полевия устав на САЩ (AFM 1-1) се посочва, че „дейностите по нейното 
изпълнение се провеждат с цел задържане, разбиване, отклоняване или унищожаване на 
военния потенциал на противника преди той да може да бъде използван срещу нашите 
сили [15].”   

Съществена особеност на действията при ИРБД се явява изискването те да се 
провеждат на такива разстояния от предния край на собствените сухопътни войски, на 
които огънят и маньовърът на нашите сили не се използва. В хода на изпълнението 
вниманието се съсредоточава по сухопътните и военноморските сили на противника, 
комуникационните мрежи (включително свързочни линии), системите за командване, 
управление и свръзка и системата за материално-техническо снабдяване [15]. 

Ударите за изолиране района на бойните действия не бива да имат епизодичен 
характер и отдалечение във времето. Те следва да бъдат резултат на системна и 
непрекъсната кампания, която независимо от факта, че се реализира от авиационния 
компонент, следва да бъде съгласувана със сухопътните войски. При това, тя е 
ориентирана в няколко основни насоки: ограничаване възможността на противника да 
извършва маньовър със силите си; да се застави неприятелят да изразходва в голяма 
степен наличните материални средства; да се създадат благоприятни условия за 
собствените войски да се използват резултатите, постигнати от нанесените удари [15]. 

От гореизложеното се налага изводът, че задачата се планира и изпълнява в 
редица случаи, в които се преследва постигането на следните резултати: 

- да задържи пристигането или съсредоточаването на силите на противника и 
неговите материални средства; 

- да наруши плана на операцията и управлението на войските; 
- да отклони ценни ресурси на противника за други нужди; 
- да унищожи сили и материални средства; 
- да подпомогне действията на собствените войски. 
Американските военни теоретици посочват една съществена особеност в 

изпълнението на ударите, която е ориентирана към диференциране на понятието в 
зависимост от обектите. В случай, че действията се насочват срещу обекти, които са 
развърнати на позиция и те имат непосредствено влияние върху бойните действия на 
собствените сухопътни войски, то те се разглеждат като изолация на бойното поле. 
Различието в терминологията (изолиране района на бойните действия и изолиране 
района на бойното поле) е продиктувано от нивото на заинтересованост и значението, 
което придават самите сухопътни командири на процеса на индентифицирането, 
подбора и нанасянето на удари по определени обекти. Тази важна особеност 
неизбежно налага извода, че ударите, насочени към изолиране на бойното поле, 
изискват да бъдат съгласувани действията на военновъздушния компонент и на 
сухопътния по време на тяхното планиране. След завършване на планирането, на етапа 
изпълнение, дейностите по изолиране на бойното поле се управляват от авиационния 
командир като неразделна част от общата кампания за изолиране района на 
бойните действия [15]. 

В наставлението по бойно използване на тактическата авиация от ВВС на САЩ 
(AFM 3-1) се посочва, че „районът на бойните действия се изолира, за да се намалят 
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възможностите на противостоящия противник за маньовър, усилване и снабдяване на 
собствените войски до такава степен, при която се изключва постигането на 
поставените им цели“ [5]. 

При операцията по изолиране района на бойните действия се определят 
пространствените параметри за нейното провеждане. Те трябва да започнат от предния 
край на района на бойните действия до дълбочината на тактическия радиус на 
самолетите, участващи в нея [5]. 

Определят се и обектите, по които се въздейства: железопътни възли, 
железопътни и шосейни пътища, тунели, мостове, язовирни стени, 
корабостроителници, пристанищни съоръжения, снабдителни складове, складове за 
ГСМ, електростанции, складове за бойни припаси. Към посочените следва да се добавят 
и районите за съсредоточаване на войските с разположените в тях машини, танкове и 
друга бойна техника, както и личен състав. При определянето на посочения набор от 
цели се предполага, че с тяхното унищожаване и неутрализиране се постига пълна 
изолация на бойното поле и противникът се лишава от възможността да води бойни 
действия ефективно [5]. 
 

Възпрепятстване на действията на противостоящите сили на противника - 
допълнение и развитие на задачата по ИРБД 

В хода на изследването на проблема за изолиране района на бойните действия 
следва да бъде отбелязан фактът, че Българските ВВС, като част от военно-
политическия съюз НАТО, също споделят идеята за ролята и значението на дейностите 
в тази насока. При това, те имат своите традиции, които са посочени в първата част на 
изложението. Следва да се отчита и това, че теоретичните постановки и практическата 
им реализация подлежат на корекция и развитие. 

Потвърждение на това е фактът, че за около едно десетилетие след приемането 
на теоретичните постановки за изолиране района на бойните действия у нас, те 
претърпяват първата си промяна. Въвежда се понятието авиационно възпрепятстване. 
В процеса на трансформацията се променят частично разбиранията за насоките и 
съдържанието на задачата, като се запазват вижданията за обектите, които се подлагат 
на въздействие от въздуха. 

Авиационното възпрепятстване се разглежда като „въздушна операция 
(действие) срещу обекти на противника, които са в състояние пряко в момента, или след 
кратко време, да въздействат по собствените сили“ [13]. 

Въвежда се изискването за съвместно планиране и координация на огъня и 
маньовъра между формированията, ангажирани с провеждането ѝ. При това обаче, за 
разлика от авиационната поддръжка, не се определя като задължително условие 
детайлно координиране на действията по време на тяхното изпълнение [13]. 

Целта на операциите по авиационно възпрепятстване е насочена към тези 
войски на противника, които се намират в района на тактическата операция (бой), но 
все още не са въведени в съприкосновение (бой, сражение) с нашите войски. 
Предполага се, че това са бригадни и корпусни резерви. Изхождайки от това допускане, 
операциите по авиационно възпрепятстване се организират и провеждат с цел 
изолиране (лишаване) противостоящия противник от подкрепления, нарушаване 
снабдяването с боеприпаси и материални средства и не на последно по важност място - 
ограничаване свободата на неговия маньовър. Освен това, мисиите за авиационно 
възпрепятстване се планират срещу обекти от двете страни на линията за координиране 
на огневото поразяване [13]. 

При авиационното възпрепятстване като обекти, по които следва да се нанасят 
удари, се разглеждат: 

- Ракетни, танкови, мотопехотни и артилерийски формирования в райони за 



 

205 

съсредоточаване, по време на марш и при развръщане на рубежи за въвеждане в бой; 
- Елементи от транспортните комуникации (мостове, преправи, автомобилни и 

жп пътища, възли, тунели и др.); 
- Въздушни и морски десанти; 
- Пунктове за управление; 
- Невралгични точки от оперативното (бойното) построение на войските [13]. 
Планираните задачи по авиационно възпрепятстване могат да се изпълняват от 

тактическата авиация както самостоятелно, така и съвместно със средствата за далечно 
огнево поразяване на сухопътния компонент. Ударите, които се нанасят от авиационните 
формирования, могат да бъдат изпълнени както последователно, така и едновременно, 
по предварително планирани обекти или чрез извикване по обекти, открити в хода на 
боя. В процеса на планиране и подготовка се налага да се имат предвид следните 
съображения: 

- Тактическата авиация подлага на въздействие онези най-важни обекти, които 
оказват непосредствено влияние на воденето и на резултатите от бойните действия. 
Извънплановите (извънредните) действия се изпълняват от формирования, които носят 
бойно дежурство на земята или във въздуха, както и чрез пренасочване на самолети 
намиращи се във въздуха, но изпълняващи други задачи; 

- Да се отчита необходимостта от точно определяне нивата на координация и 
детайлите по съгласуване и осъществяване на действията. В случай, че действията се 
изпълняват без линия за координиране на огневото поразяване, са предвидени 
процедури за своевременно отменяне, прекратяване или пренасочване на мисиите за 
авиационно възпрепятстване [13].  

Потвърждение на казаното по-горе относно динамиката на промените в 
схващанията за операциите по ИРБД се явява съдържанието на основния 
регламентиращ документ на настоящия етап „Доктрина за въздушни операции”. В нея 
са изложени постановките за възпрепятстване на действията на противостоящите 
сили от въздуха като развитие и допълване на идеята за ИРБД и авиационното 
възпрепятстване. 

Операцията се разглежда като част от действията за оказване на поддръжка, 
които се свеждат до два основни типа: възпрепятстване действията на противостоящите 
сили от въздуха (ВДП) и непосредствена авиационна поддръжка (НАП) [7]. 

В основата на оказваната поддръжка стои способността на ВВК на Съвместните 
сили за поддръжка на сухопътния компонент като въздейства от въздуха по групировки 
на противостоящите сили и да нанася удари по съоръжения и важни обекти от 
критичната инфраструктура, осигуряващи техните действия. Самият характер на 
поддръжката се определя от избраната стратегия за провеждане на съвместната 
операция и от специфичните обстоятелства [7].  

Дейностите по поддръжката зависят от влиянието на няколко основни фактора:  
- разположението на противника; 
- фазата на операцията; 
- наличието и интензивността на бойните действия; 
- степента на постигнат контрол на въздушното пространство; 
- необходимостта от поддръжка; 
- необходимостта самият ВВК да бъде поддържан от формирования от други 

компоненти [7]. 
Същността на операцията по възпрепятстване на действията на 

противостоящите сили от въздуха се определя като „подавяне, унищожаване, 
отклоняване, забавяне на противника чрез нанасяне на въздушни удари по 
разположените на земната или водната повърхност негови войски и обекти от 
поддържащата инфраструктура. То се извършва на такова отдалечение от собствените 
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и/или приятелските войски, което не изисква интегриране на усилията с 
формированията от другите компоненти на съвместните сили“ [7]. 

В доктрината се прави разграничаване на дейностите по възпрепятстване на 
действията на противостоящите сили от въздуха и стратегическия удар по характера 
на желания ефект. В случая, ефектът, който се преследва, е оперативен или 
тактически, а не стратегически [7]. 

Другият съществен момент в регламентиращия документ е свързан с това, че 
възпрепятстването може да протече под формата на поддържаща операция за 
сухопътните сили или като основна операция (без участието на сухопътния компонент 
или с минимална поддръжка от негова страна най-вече при целеуказването). В този 
случай се свежда до минимум или дори се елиминира необходимостта от провеждане на 
сухопътна операция или действия [7]. 

Методите, по които може да се осъществи възпрепятстване на действията на 
противостоящите сили от въздуха, се свеждат до два основни: 

- по предварителен план; 
- по извикване. 
В случай, че се реализира по предварителен план, то планираният авиационен 

ресурс следва да се разпределя за точно определено време или период. Той се разделя 
на две съставни части: 

- планиран; 
- по извикване. 
Планираният авиационен ресурс се характеризира с разпределяне на 

отпуснатите средства за участие над районите на бойно използване за предварително 
определено време в зависимост от също така планирани необходимости [7]. 

По извикване се изпълнява с тези авиационни средства, които са развърнати в 
готовност на земята, или се намират в зони във въздуха за времеви периоди, които са 
предвидени за изпълнение на мисии за възпрепятстване действията на противостоящите 
сили от въздуха. Следва да се подчертае, че степента на ефективност при изпълнението 
в този случай е значително по-ниска. Основната способстваща причина за това се 
дължи на липсата на достоверна предварителна информация за характера на целите, 
което от своя страна е свързано с неадекватен избор на авиационните средства за 
поразяване, които ще бъдат подкачени на самолетите [7]. 

Авторският колектив, изготвил програмата, разглежда и трети възможен вариант 
за изпълнение, който се определя с понятието „незабавно“. Той може да се приложи 
при възникване на създала се критична ситуация, която налага отклоняването на 
авиационния ресурс, предназначен за други мисии и пренасочването му за незабавно 
възпрепятстване действията на противостоящите сили от положение „на земята” или 
„във въздуха”. Този метод се използва обикновено за „Динамични цели” или за 
„критични спрямо времето цели” [7]. 

От направеното изложение по проблема за възпрепятстване действията на 
противостоящите сили от въздуха, се налага изводът, че ключова роля при определяне 
на неговото съдържание имат следните понятия:    

- противостоящи сили (Opposing forces); 
- инфраструктура (поддържаща и критична). 
В понятието противостоящи сили се включват всички онези сили, които 

представляват заплаха за възникване на въоръжен конфликт, или демонстрират 
собствена „воля” за провеждане на терористични и други асиметрични действия. Като 
възможни мотивиращи фактори се определят такива като: политическа, религиозна, 
етническа и културна принадлежност. Тези действия могат да бъдат ориентирани към 
завоюване на превъзходство и постигане на определени стратегически цели и интереси, 
които не съответстват както на националните, така и на тези на нашите съюзници, 
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приятели и партньори. Противостоящите сили обхващат един значителен конгломерат 
от категории като: съюз или коалиция от държави; отделна страна; местно население; 
терористични и екстремистки фракции и групировки; бунтовнически, племенни, 
етнорелигиозни и други паравоенни формирования и техните лидери, разполагащи с 
войски, съвременно въоръжение и бойна мощ, високотехнологичен и икономически 
потенциал [7]. 

В категорията „инфраструктура” се включват всички постоянни и стабилни 
инсталации, конструкции, сгради и съоръжения, които служат за поддръжка и 
управление на военните сили [7]. 

Основните характеристики на обстановката, в която се намира съвременният 
свят, се явяват нейната сложност, динамичност и непредсказуемост. Независимо от 
факта, че отпадна блоковото и идеологическото противопоставяне между НАТО и 
Варшавския договор, като основни източници на заплаха за човечеството, мира и 
сигурността, се появяват алтернативни причинители на напрежение в глобален и 
регионален мащаб.  

В редица аспекти (световни, регионални, междудържавни и вътрешни) се 
появяват нови или възкръсват стари проблеми и предизвикателства. Масовите бежански 
вълни, тероризмът, незаконната търговия с оръжие и търговията и разпространението на 
наркотиците са едни от тях [11]. 

Заплахите от война, агресия или военно насилие не само че не отпадат, но 
продължават да се превръщат в постоянен спътник на човешкото общество. Новите 
заплахи имат динамичен характер. С времето рискът от някои от тях нараства, което 
налага готовност за действие, преди да се изправим пред кризисна ситуация [4].  

При тази реалност, всяка една страна, без значение от големината на нейната 
територия или брой на населението, е длъжна да насочи усилията си към повишаване на 
националната си сигурност, което се очертава като тенденция в съвременната политика.  

Тя произтича от това, че САЩ, които половин столетие са най-важният фактор за 
сигурността на Европейския континент, ще продължават да бъдат гарант за 
предотвратяване на голям въоръжен конфликт там, но във все по-голяма степен ще 
очакват Европа сама да се справи с останалите военни заплахи [1].   

Казаното по-горе е ориентирано към идеята, че независимо от членството си във 
военнополитически съюз, който гарантира защитата на всяка една от страните членки, 
Република България и нейните въоръжени сили следва да поддържат необходимите 
способности за самостоятелно справяне в първоначалния етап с агресия и заплаха с 
военна сила от различно естество и направления. Отговорностите на българските ВВС 
като най-динамичният и високотехнологичен и със значителна огнева мощ вид 
въоръжени сили, нарастват както по отношение осигуряването на националната 
сигурност, така и при изпълнение на съюзническите задължения за гарантиране на 
колективната отбрана. Във връзка с това, е необходимо авиационните формирования да 
отработват най-важните въпроси в мирновременната си подготовка, като творчески 
прилагат чуждестранния опит в наши условия. Една от съществените насоки на 
чуждестранния опит се явяват операциите по изолиране района на бойните действия 
/възпрепятстване на действията на противостоящите сили от въздуха/, което изисква да 
се познават особеностите на тяхното съдържание, организация и изпълнение.  

Издигането нивото на подготовката в тази конкретна насока и в редица други 
сходни такива, ще бъде адекватно потвърждение на заявените намерения за справяне с 
предизвикателствата на новото време. 
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Abstract: This report will look at some of the most important issues that the Air Force 

should resolve in the course of the air interdiction operation/ Obstruction of the actions of 
opposing forces from the air/ at a contemporary stage. 
The experience obtained from local conflicts and the Gulf War proves that conducting such an 
operation with the decisive involvement of the air force component has a huge impact on the 
enemy's intentions as well as on the final result of the aggression (the war, the conflict). 
The purpose of this study is oriented to two important strands. On the one hand, it is linked to 
the idea of defining the directions that the attention focuses on, in the process of planning, 
preparation and conduct of the operation. On the other hand, it seeks to reveal some of the 
most important features of some of the objects of impact. 
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Военнополитическата обстановка в нашия регион влияе решително върху 

строителството на ВС на Република България и по-конкретно на Българската армия, а 
също така и върху развитието на схващанията за бойното използване на видовете ВС и в 
частност на ВВС. Съвременните виждания за водене на военни действия, особено в 
началото на войната (военният конфликт), определят ролята на ВВС като решаваща. 

Те се превръщат в основен настъпателен компонент на Въоръжените сили и 
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средство за оказване на съществен политически натиск. Логиката на войната изисква 
щом евентуалният агресор разглежда авиационния компонент като решително средство 
за осъществяване на своите намерения, то страната, която е потенциален обект на 
агресия, да отговори с адекватно противодействие. Високата огнева мощ и маневреност 
на авиацията дават възможност за нанасяне на значителни загуби на противника, да се 
намалят темповете му за настъпление и да се създадат благоприятни условия за 
решителни ответни действия. Във всички случаи, когато се визира създаването на 
такива условия, следва да се разбира, че е провален замисълът за настъпление на 
противника, като е нанесено значително поражение на настъпателните му групировки, 
снижен е бойният му потенциал и оперативните му резерви са изчерпани или са 
изолирани от района на бойните действия.  

Паралелно с това е необходимо да бъде постигнато завоюване и осигуряване на 
трайно огнево и въздушно превъзходство и да бъде нарушена системата му за 
логистично осигуряване на бойните действия.  

Наред с това следва да се осигури събиране, обработване и разпределение на 
информацията, необходима на командирите за постигане на превъзходство в 
информираността за бойното поле в удобен за ползване вид и в мащаб на времето, 
близък до реалния [6]. 

Казано с други думи, целта е да се предизвика такава ситуация, при която 
противникът да не е способен да продължи настъплението си, а ВС на страната да са в 
състояние да създадат настъпателна групировка. 

Направените по-горе разсъждения недвусмислено показват, че една добре 
планирана, съгласувана и осигурена операция по ИРБД /Възпрепятстване на действията 
на противостоящите сили от въздуха/, с решаващо участие на тактическата авиация, ще 
окаже силно въздействие върху по-нататъшните намерения на противника, а също така 
и върху крайния резултат от агресията (войната). 

Целта на настоящото изследване е ориентирана в две важни направления. От 
една страна, тя е обвързана с идеята да се очертаят насоките, към които се 
съсредоточава вниманието при планирането, подготовката и провеждането на операция 
по изолиране района на бойните действия/ Възпрепятстване на действията на 
противостоящите сили от въздуха/. От друга, тя се стреми да разкрие едни от най-
важните характеристики и особености на една част от обектите, по които се въздейства. 
Главната идея, около която се обединяват теорията и практиката на американските 
военни теоретици, а на по-късен етап и тези от страните членки в НАТО, е ориентирана 
към въздействието върху бойния потенциал на противника. Действията в тази насока се 
съсредоточават както срещу неговата воля, така и към лишаването му от възможността 
да използва силите си ефективно по време и място. Това включва координирани удари 
срещу този военен потенциал, който все още не е използван в бойните действия, както и 
удари по войските, намиращи се в непосредствено съприкосновение [13]. 

За да се постигне ефективност в тази насока, е необходимо да се планират и 
нанасят удари не само по тези войски на противника, с които е установено бойно 
съприкосновение, но и с подхождащите резерви и вторите ешелони. Когато се нанасят 
удари по такива сили в дълбочина на неприятелската отбрана, е необходимо също така 
да се предвиди и въздействие от въздуха по комуникационните линии (включително 
линиите за свръзка), както и върху системата за командване и управление [13]. 

Характерът и съставът на неприятелската групировка имат определящо значение 
за избора на обектите, по които ще се въздейства с авиационни средства за поразяване 
от въздуха. 

В случай, че войските, които противостоят, са мобилни, наситени са с 
автомобили, танкове, бронетранспортьори и самоходна артилерия, то определено може 
да се каже, че са тясно зависими от средствата за подвоз на материални средства, ГСМ, 
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резервни части и други. Поради тази причина превозите се превръщат в основна цел на 
въздействие [3]. 

Ако противникът, който влиза в състава на групировката, не разполага с 
бойни и спомагателни машини от различен вид, или е развърнал формирования от 
типа на паравоенните, определено се налага промяна в насоката на въздействие. В този 
случай първостепенно значение придобиват обекти като райони за съсредоточаване, 
тренировъчни лагери, складове за логистично осигуряване, войски, изнасящи се по 
време на марш и др. Разбира се, това по никакъв начин не означава, че ако бъдат 
разкрити транспортни средства, те не трябва да бъдат подложени на въздействие [3]. 

И в двата случая основна се явява идеята за щателно изучаване на 
противостоящия противник и за селектиране на целите по тяхната важност и 
значимост. Това означава, че с приоритет се унищожават онези обекти, които 
представляват най-голяма заплаха за действията на собствените войски. След като се 
въздейства ефективно върху тях, вниманието следва да бъде съсредоточено върху тези 
сили и средства на неприятеля, които влияят в най-голяма степен на настъпателните му 
възможности [3]. 

При провеждане на операция по изолиране района на бойните действия 
/авиационно възпрепятстване от въздуха на противостоящите сили/, крайният резултат 
следва да бъде доведен до това противникът да бъде лишен от ресурси за 
изпълнение на поставените пред него задачи. Военните специалисти са единодушни 
в мнението си, че нанесените удари не могат да лишат напълно противника от 
възможността да използва транспортните си средства, пътищата и другите 
комуникации. При тези обстоятелства се изхожда от факта, че едни постоянни и 
непрекъснати действия, които са пряк резултат от операцията по ИРБД, ще окажат 
отрицателно въздействие върху морално-психическото състояние на противника. Наред 
с това, те ще го принудят да използва значителни ресурси и сили, които са предвидени 
за други цели и задачи [3]. 

Следва задължително да се очаква, че неприятелят ще предприеме действия по 
възстановяване на повредите и ликвидиране на пораженията след нанесените удари. 
Наред с това се очаква той да използва запасни маршрути, резервни комуникационни 
линии и транспортни средства. Всичко това ще налага напрежение на усилията на 
екипажите от състава на тактическата авиация, тъй като те ще бъдат принудени да водят 
наблюдение за действията на противника и за нанасяне на повторни удари [3]. 

При обсъждане на проблема за обектите, по които ще се въздейства, следва 
задължително да се има предвид, че изпълнението на самата задача ще бъде поставено в 
тясна зависимост от преодоляване на противовъздушната отбрана на противника. Това 
изисква неутрализирането и унищожаването на приемливо ниво както на развърнатата 
групировка за ПВО, така и на обектовите средства, които са заделени за непосредствено 
прикритие.  

Отчитайки този факт, вниманието в тази част от изложението ще бъде 
съсредоточено към средствата за ПВО, които ще бъдат подведени за защита от въздуха 
на неприятелските сили и средства. 

Важен обект за поразяване се явяват зенитно-ракетните и зенитно-
артилерийските средства, които са ангажирани с прикритие на елементи от 
бойния ред. Основно внимание се отделя на ЗРК с малка далечина на действие и на 
подразделенията на зенитната артилерия.  

Формированията, въоръжени със ЗРК, могат да действат както в състава на 
дивизиона, така и по батарейно или по взводно. 

Самоходните дивизиони, както и тези, които са буксирни, обикновено включват в 
състава си 3-4 батареи. Бойният ред може да е в един или в два ешелона, като 
дълбочината му достига от порядъка на 60-70 км., а интервалът между дивизионите е 
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около 20-40 км [10]. 
Отделните батареи на ЗРК се развръщат в шахматен ред на около 15-20 км 

отстояние помежду си, а отдалечението им от линията за бойното съприкосновение 
може да бъде от 10 до 20 км [10]. 

В състава на огневата батарея влизат следните елементи: 2-3 огневи взвода с 
около 6-9 пускови установки, 5-8 РЛС, 2-3 прицепа, на които е разположена апаратура за 
управление на огъня, от 6 до 9 полуприцепа за транспортиране и съхранение на 
ракетите и около 20 автомобила от различен тип. 

Бойният ред на батареята представлява съвкупност от бойните редове на 
взводовете, като отдалечението между тях е около 10-12 км. Площта, върху която се 
развръща един взвод, е от порядъка на 200-300x100-150 м. [10]. 

Характерните демаскиращи признаци на стартовите позиции се явяват: 
пусковите установки с разположените върху тях ракети, антените на РЛС, пускът на 
ракетата (дим, прах, проблясъци).  

Всеки един от елементите, които влизат в състава на ЗРК, сам по себе си е 
уязвим. Такива са РЛС, кабини за управление на огъня, пусковите установки 
токозахранващи източници (агрегати). В случай, че бъде поразена РЛС за откриване и 
целеуказване, формированието (взводът, групата) е в състояние да продължи воденето 
на огън по неприятелските въздушни цели, но се удължава времето за откриване и се 
намалява зоната за поражение. При изваждане от строя на кабината за управление, се 
преустановява воденето на огън от всички батареи в дивизиона. Пълно прекратяване на 
бойната дейност на подразделенията от състава на формированието се постига и при 
поразяване на източниците за подаване на електрозахранване, на пусковите установки 
или на РЛС за облъчване на въздушни цели. На базата на така представеното 
многообразие от уязвими елементи, се налага изводът, че най-голяма ефективност ще 
имат пораженията, нанесени върху РЛС за облъчване на въздушните цели, РЛС за 
целеуказване и самите пускови установки с разположените върху тях ракети [10]. 

Зенитно-управляемите ракетни системи (ЗУРС) с малка далечина и зенитната 
артилерия, организационно се свеждат в дивизиони или секции. Така например ЗУРС 
„Ред Ай” са сведени в секции по 4-5 разчета и влизат в състава на всеки батальон от 
механизираните, пехотните и бронетанковите дивизии. Отделният дивизион 40-
милиметрови сдвоени зенитно-стрелкови установки (ЗСУ) включва 4 батареи по 16 
оръдия, които са поставени на танково шаси, както и радиолокационен пункт за 
откриване на въздушни цели с апаратура за управление на огъня [10]. 

Смесеният дивизион „Чепарел-Вулкан” включва четири стартови батареи с по 12 
пускови установки, които се разпределят по следната схема: две батареи ЗУРС 
„Чепарел” и две батареи 20-милиметрови шест-цевни зенитни оръдия „Вулкан”. 
Дивизионът се използва за осигуряване прикритието на разнородни обекти като: 
войски, летища, преправи (мостове), пунктове за управление и други. Развръщането му 
на основни позиции е по взводно. Огневата позиция на взвода е 300x400 м и включва 
оборудвани окопи за самите установки, укрития за транспорта и разчета. Отдалечението 
между самите установки е около 15-30 м, а това между позициите на отделните 
взводове е около 1-3 км. Основните елементи за поразяване се явяват пусковите 
установки и артилерийските платформи [10]. 

От възникването на железопътния транспорт до наши дни, винаги се е 
оценявало неговото военновременно значение. На базата на натрупания опит се 
оформят две основни групи. В първата влизат тези железопътни превози, които могат 
да окажат влияние на цялостната война. Във втората попадат онези превози, които 
оказват влияние на определени бойни действия. Влиянието на железопътните превози 
върху отбранителната способност на страната е оценено подобаващо преди повече от 
осем десетилетия. Традициите в тази насока водят своето начало от 1935 г., когато влиза 
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в сила един от основните регламентиращи документи в Българската армия - „Правилник 
за бойната служба”. Според него железните пътища служат за: 

- съсредоточаване и пренасяне на войските при подготовката и извършването на 
операциите (стратегически или оперативни военни преноси); 

- за бързо преместване на резервите (тактически военни преноси); 
- за общо армейско снабдяване (снабдителен пренос) [15]. 
Тези постановки на правилника се отразяват и върху схващанията за характера 

на самите превози в зависимост от тяхното влияние върху бойната дейност на войските. 
От стратегически характер са превозите, които са насочени към прехвърляне 

на войски, техника и материални средства от един фронт на друг; 
Оперативните жп превози имат по-ограничени цели и са свързани с определена 

бойна операция както за пренасяне на войски, така и за снабдяването им с 
необходимите материали, припаси и оръжия;  

От важно значение са така наречените стопански превози, с разстройването на 
които се парализира стопанският живот на противника, и по такъв начин се влияе на 
общото военновременно равновесие [5]. 

Към казаното от нашите предшественици няма какво да се добави. Дистанцията 
на годините не може да попречи на актуалността на тези схващания и към настоящия 
етап, поради което те са представени без корекции и допълнения. 

Важните характеристики, които определят значимостта на железопътните 
превози, се явяват товароподемността и превозоспособността. Същевременно те служат 
като техническа отправна точка за определяне невралгичните места на жп мрежа на 
противника. Важно значение имат главните (магистралните) трасета и тези, които 
преминават през трудни за преминаване планински проходи.  

Строго погледнато, в технически аспект невралгичните елементи на ж.п. превози 
се явяват самите железни пътища (линии) и обслужващата ги инфраструктура. Като по-
важни от тях могат да бъдат посочени следните елементи. 

Железопътни гари, които могат да бъдат класифицирани като възлови, 
разпределителни, снабдителни и др. [5]. 

Съществува вариант и за друга класификация. Според нея железопътните възли 
обединяват няколко сортировъчни, товарни и пътнически гари. В зависимост от състава 
и размера им, гарите се разглеждат като малки, средни и големи жп възли. 

- малките жп възли включват до три гари, с размери 1,5-2x2-3 км; 
- средните жп възли включват от 4 до 8 гари, с размери 2x5 км; 
- големите жп възли се разполагат разсредоточено в пределите на обслужвания 

град. 
Всяка гара от жп възела се разглежда като самостоятелен разчетен обект за 

поразяване [11]. 
Сортировъчната жп гара има размери 2-4x0,2-0,6 км; 
Товарната гара е с размери 0,5-1x0,1-0,3 км, като включва: жп коловози; голямо 

количество складове; товаро-разтоварни платформи и подемно-транспортно 
оборудване; главно здание с пункт за управление и свръзка. 

Големите жп възли имат добра радиолокационна контрастност. При полет на 
големи височини се откриват на отдалечение 180-200 км, на малки - 60-70 км, като може 
да се каже също така, че се наблюдават добре и визуално [11]. 

Следва задължително да се отчита фактът, че ако гарата е важна в техническо 
отношение, нейните размери ще бъдат по-големи, следователно и охраната ѝ ще бъде 
по-засилена. Това означава, че ще се затрудни и изпълнението на задачата по нейното 
разузнаване. В случай, че разполагаемият наряд от самолети е недостатъчен за цялостно 
огнево покриване на съоръжението, или пък това не е необходимо, следва да се изберат 
отделни обекти от самата гара. Като такива могат да бъдат посочени входните 
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железопътни линии, разклонителните стрелки, стълбовете на контактната мрежа, 
гаровата постройка, спрени влакови композиции, депа, складове и други. 

Железопътни линии, при това в определени участъци, където техният ремонт 
ще бъде затруднен. Такива се явяват: острите завои, стръмните наклони, тесни 
участъци, дефилета и др. Вниманието се съсредоточава върху прекъсването на самия 
релсов път и на трасето под него. 

Елементи от жп инфраструктура, чието възстановяване е трудоемко и изисква 
значителен ресурс от време. По-важните от тях се явяват големи мостове, тунели, 
подпорни стени, виадукти и др. Ефектът от тяхното разрушаване е по-значителен, ако се 
изберат подходящи места като мостове над големи реки, остри завои, теснини, клисури 
и други, разположени в отдалечени и труднодостъпни планински райони. 

Подвижни жп състави (влакови композиции), когато са в движение или в 
гаровия район. В случая е възможно постигане на двоен ефект - унищожаването на жп 
състав и товара върху него, повреждане и задръстване на жп линия, както и 
ограничаване навлизането и движението на останалите влакови композиции в гаровото 
пространство и извън него. Обект на въздействие могат да бъдат както товарните 
влакове, пренасящи бойни припаси и материални средства, така и жп състави, 
натоварени с войски; 

Съоръжения и работилници, в които се осъществява ремонтът и 
възстановяването на елементи от жп парк, като локомотиви и вагони; 

Железопътни складове за съхраняване на траверси, релсови звена, запасни 
части, ГСМ, кабели, звена за железорешетъчните стълбове на контактната мрежа и др. 
[5]. 

Подредбата по степен на важност на избраните елементи може да се 
осъществи по следната приблизителна схема: жп гари, мостове, стрелки за жп линия и 
самата линия, влакове, тунели и др. Съществуват редица схващания относно значението 
на отделни елементи и тяхната важност. Най-често застъпени са тези, които изхождат от 
отражението им върху хода на бойните действия, и най-вече от отдалечението им от 
района на бойните действия. 

Показателни за значимостта на ударите от въздуха по жп превози на противника 
са следните примери от времето на Втората световна война и недалечното минало. 

При провеждане на Балканската кампания на Вермахта през 1941 г., в действията 
срещу Гърция и Югославия особена активност срещу железопътните превози проявяват 
пикиращите бомбардировачи „U-87” на Луфтвафе, насочени срещу опитите на 
въоръжените сили на двете страни да осъществят прегрупиране на силите си към 
застрашените направления. От такъв характер са и въздушните удари по обекти между 
реките Дунав и Сава, в областта на Белград, Загреб, и Сараево в периода 10-14.IV.1941 г. 
и в районите на Лариса и Янина. Показателни са също така действията на немската 
авиация за изолиране района на бойните действия при провеждане обкръжаващата 
операция срещу съветските войски в района на Харков [5]. 

Особено важни обекти за поразяване при ИРБД от тактическите 
изтребители се явяват високоточните оръжия, които притежават голяма огнева мощ 
и висока мобилност, каквито са реактивните системи за залпов огън (РСЗО) „MLRS”. В 
състава на дивизиона влизат: щабна батарея, батарея за обслужване и три огневи 
батареи. Всяка огнева батарея включва 2 пускови установки. Общо в дивизиона има 6 
пускови установки, 7 ТЗМ (транспортнозарядни машини) или всичко 70 автомобила и 
около 50 прицепа [11]. 

Дивизионът се разполага в позиционен район, който може да бъде отдалечен от 
линията на бойно съприкосновение от 20 до 40 км. В него като основни елементи от 
бойния ред се изграждат: основни и запасни позиции на трите огневи батареи, КП на 
формированието, както и местата за разполагане на щабната и обслужващата батарея. 
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Позиционните райони на огневите батареи обхващат площ около 5x5 км, като 
отдалечението им един от друг е около 4-5 км. В тях влизат: стартовите позиции 
(основни и запасни) на огневите секции, районите за разполагане на транспорта, 
предназначен за нуждите на огневите секции, пунктът за управление на батареята и 
техническите позиции. 

В позиционния район на огневата батарея влизат следните основни обекти: 
стартовите позиции на огневите секции, които са на отдалечение 200-400 м една от 
друга, пунктът за управление на подразделението и транспортните средства. 

Огневата секция включва един комплекс, в който влизат ракетата и комплексът за 
наземно оборудване. Те са разположени на два плаващи верижни транспортьора или 
друга високопроходима платформа. На първия от бронетранспортьорите е поместена 
пусковата установка с ракетата и апаратурата за управление на старта и за проверка, а 
на втория се превозват ракетите [11]. 

Основен обект за поразяване се явяват стартовият комплекс, който се разполага 
на площ от 300x300 м. Основни цели, по които ще се въздейства с авиационни средства 
за поразяване, са стартовата установка и ракетата към нея. Обикновено машините се 
разполагат на открити площадки, без окопаване. 

При осъществяване на смяна на позиционните си райони, дивизионът „MLRS” 
провежда марш, движейки се по един маршрут. Параметрите на колоната по време на 
марш са следните: дистанция между отделните батареи 1-1,5 км, дължината на колоната 
на всяка батарея е около 1-1,5 км, а дължината на инколонираните средства на 
дивизиона е от порядъка на 7-8 км. 

Характерни за дивизиона „MLRS” са следните времеви показатели: преминаване 
от походно в бойно положение и пуск на ракетата - 15 минути; престой на място 20-30 
минути; честота на смяна на района-3-4 пъти в денонощието [11]. 

Артилерийският дивизион от полевата артилерия е основно огнево и 
тактическо подразделение. Артилерийските системи, които влизат в неговия състав, 
могат да бъдат както буксирни, така и самоходни, с различен вид и калибър като: 203,2-
милиметрови самоходни гаубици, 175-милиметрови самоходни оръдия, 155 или 105-
милиметрови. гаубици. В състава на дивизиона влизат: 3 огневи батареи, батарея за 
обслужване и щабна. Броят на оръдията в подразделението може да бъде от 4 до 6. В 
батареята са включени също така и транспортни машини около 25-30 броя [11]. 

Дивизионите се развръщат в позиционни райони, които имат отдалечение от 
фронтовата линия от 4-6 км до 8-10 км, и заемат площ около 4-6x3-6 км. В тях са 
включени следните елементи: 

- основни и запасни позиции на батареите, които са отдалечени една от друга на 
разстояние 0,5-1,5 км; 

- КП за управление на огъня на дивизиона и пункт за управление на батареите; 
- район за разполагане на щабната и обслужващата батарея [11]. 
Площта, върху която се развръща огневата батарея, има следните параметри: 

500-800 м x800-1000 м. Самите оръдия, когато са на огневи позиции, могат да бъдат 
разположени или в линия, или в шахматен ред, при което отдалечението между тях е от 
30 до 200 м. Оръдията могат да бъдат разположени в артилерийски окопи или на 
открити площадки. За буксирната артилерия се устройват редица инженерни 
съоръжения като окопи, укрития за личния състав (блиндажи, шчели), ниши за 
боеприпасите, ходове за съобщения и др. Обикновено самоходната артилерия се 
възползва от гънките на местността и от естествените укрития, а при наличие на 
достатъчен времеви ресурс, за нея могат да се оборудват и окопи. 

При провеждане на марш, дивизионът се придвижва по един маршрут. 
Подразделенията се подреждат по следната схема: в челото е щабната батарея, следвана 
от огневите формирования, а в края е батареята за обслужване. Дистанцията между 
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подразделенията е от 0,5 до 1 км. В състава на колоната, освен артилерийските 
средства, влизат още и около 100-120 автомобила, като дължината на инколонираните 
средства достига от 8 до 10 км. 

Дивизионът се разполага в район за съсредоточаване, който заема площ от 3-3,5 
км, а батареите на площ от 1-1,5x1-1,5 км. При полет на малка височина, позицията на 
подразделението може да бъде открита визуално на около 3-4 км, а при марш, 
далечината на откриване е до 8 км. [11]. 

Войски и бойна техника, разположени в район за съсредоточаване 
представляват площни цели с размери 400x1000 м. Има и отделни точкови цели, които 
са разположени на местността, равномерно по протежение на пътищата. Престоят на 
формированията в района може да бъде от 2 часа до няколко денонощия. Времето за 
пълна маскировка на техниката е от 4 до 6 часа. 

Най-лесният вариант за откриване на войски и обекти в района за разполагане е 
във времето за подготовка за напускане на района и при формиране на колоните за 
марш. Някои от целите, по които ще се въздейства, са с висока степен на живучест и 
могат да бъдат поразявани след пряко попадение (танкове, самоходна артилерия), а 
другата част са с по-голяма уязвимост (жива сила, БМП, автомобили). Най-
приложимите средства за поражение за тях се явяват осколъчните боеприпаси, 
фугасните бомби и артилерийското въоръжение [11].  

Формирования по време на марш са една от характерните цели, които се 
подлагат на удари. 

Важен показател за оценка на формированията като обекти за въздействие от 
въздуха при провеждане на марш, има познаването на техните маршеви способности. 

Под маршеви възможности на формированията се разбира тяхната способност 
за придвижване на собствен ход от един район към друг за определено време със 
съхранена боеспособност. Към това понятие се включват: 

- средната скорост на движение на колоната; 
- големината на денонощния преход; [4] 
Средната скорост на движение се определя като съотношение на величината на 

денонощния преход към общото време, необходимо за марша, като се изключат 
времената за почивките. Тази величина се определя като уставно положение и има 
следните изражения: 

- за смесени и танкови колони - 20-25 км в час; 
- в пеши строй - 4-5 км в час; 
- на ски - 5-7 км в час. 
При наличието на неблагоприятна метеорологична обстановка средната скорост 

на колоната от щатни средства може да се намали до 15-20 км в час [4]. 
Величината на денонощния преход зависи от средната скорост на движение и 

физическите възможности на водачите на машините. Те имат следните параметри: 
- за смесени колони и такива на буксирната и самоходната артилерия до 250 км; 
- за автомобилните колони - 300 км; 
- в пеши строй - до 50 км [4] 
Батальонът (дивизионът) изпълнява марша в една колона. Дистанцията между 

отделните подразделения и машините се определя в зависимост от скоростта и 
условията на движението и може да варира от 25 до 50 метра и повече. Ако движението 
се осъществява по прашни пътища, в условията на ограничена видимост, при 
заледяване, сугращица, както и по пътища с остри завои, стръмни спускания и 
изкачвания, а също и при движение с повишена скорост, дистанцията между машините 
се увеличава [4]. 

Почивките (дневни и нощни) се определят за проверка на състоянието на 
въоръжението и техниката, тяхното техническо обслужване, зареждане с ГСМ, хранене 
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и почивка на личния състав. Почивките се назначават на 3-4 часа движение с 
продължителност до 1 час, а от 2 часа след втората половина на денонощния преход. 
Дневна или нощна почивка се назначава в края на денонощния преход.  

Походният ред се състои от следните елементи: 
- колона на главните сили; 
- походно охранение; 
- колона на тиловите подразделения [4]. 
Колоната на главните сили на батальона (ротата) в зависимост от условията на 

обстановката може да има различно построение. Танковото подразделение, което е 
придадено към мотострелковия батальон (рота), се движи обикновено в челото на 
колоната. Минохвъргачната (артилерийската) батарея се подрежда зад бойните 
формирования. Гранатометното подразделение се движи обикновено след челната 
рота от състава на главните сили на батальона, а противотанковото - зад челната 
походна застава или зад челната рота от главните сили на батальона. По-голямата част 
от зенитните средства се намира в близост до челото на колоната на главните сили, а 
другата е в близост до челната походна застава. Последни в колоната на батальона се 
движат подразделенията за техническото осигуряване и тиловите [4]. 

Когато батальонът осъществява марш като преден отряд или авангард, той 
изпраща следните охранителни елементи: 

- в направлението на движение - челна походна застава на отдалечение 5-10 км в 
състав от усилен взвод или рота; 

- по фланговете или в тила - при необходимост се назначават дозорни отделения 
(танкове). 

Челната походна застава в състав до рота изпраща челен дозор в състав до взвод, 
а челният дозор - дозорно отделение на такова отдалечение, което осигурява 
възможност за тяхното наблюдение и осигуряване с огън [4]. 

За прикритие на марша от въздушни удари, се използват следните способи. 
Движението по пътища с твърда настилка, които минават през гора или от 

двете страни, на които има дървета с широки корони. Използването на такъв вид 
пътища позволява движението да се осъществява с голяма скорост и спомагат за 
скриването на марша от въздушното разузнаване, тъй като не се оставят следи и не се 
вдига прах по време на движението. 

За прикриването на марша от радиолокационното разузнаване, се използват 
участъци от пътища, които минават през населени пунктове; движението по насипи, 
вдлъбнатини, оврази или покрай тях; местата за почивки и районите за отдих се избират 
на местност с достатъчно количество естествени маски. 

Местата за малките почивки се определят в гора или на участъци, където по 
пътя има дървета с надвиснали клони. При големите почивки и района за дневен 
(нощен) отдих батальонът (дивизионът) може да излезе от пътя, като се избират гъсти 
гори, оврази, които са обрасли с храсти или дървета. Най-често се използват естествени 
маски, които се намират непосредствено на маршрута или близо до него [2]. 

Мостовете и понтонните преправи са твърдо често срещаните обекти за 
поразяване при ИРБД. Показателни в това отношение са ударите по мостовете на р. 
Дунав от съюзническата авиация по време на ударите срещу Югославия през 1999 г. 

Мостовете по своите размери се подразделят на: 
- малки - с дължина 50-100 м; 
- средни - с дължина 100-500 м; 
- големи- с дължина над 500 м. 
Широчината на еднопътните мостове е 6-9 м, а на двупътните - 10-12 м. 
Мостовете се строят на секции от металически или железобетонни конструкции. 

Дължината на една секция може да бъде 20 м, 100 м и по-голяма. Тези конструкции са 
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основните демаскиращи признаци на мостовете като обекти за поразяване. Наблюдават 
се добре на отдалечение 3-5 км. Най-голяма далечина на откриване се постига при заход 
перпендикулярно към моста. Прикритието на мостове от удари от въздуха се 
осъществява от общата система за ПВО, а като непосредствено прикритие могат да се 
развърнат 1-2 взвода „Вулкан” или „Чепарел” [12]. 

Железопътните и шосейните мостове са едни от най-трудно уязвимите цели. 
Същевременно обаче следва да се отчита фактът, че за изваждането им от строя е 
достатъчно да се разруши само една секция или мостова опора. Това може да се 
постигне с пряко попадение на управляеми ракети от типа на X-25, X-29 или на 
авиационна бомба ФАБ-250 (500). 

Понтонните преправи също са обект на въздействие от въздуха. Състоят се 
от отделни пароми с обща дължина до 200 м. Основен демаскиращ признак, при тях е 
подводният мост. За изваждане от строя на понтонната преправа е достатъчно да се 
разруши един от паромите, а ефективни средства за поразяване се явяват НУРС, 
управляеми ракети от типа на X-25, X-29 или на авиационна бомба ОФАБ-100 (250). За 
непосредствената ПВО може да бъдат развърнати 1-2 пускови установки от типа на 
„Рапира” или батарея 40 (35) мм зенитни оръдия [12]. 

Унищожаването на съоръжения като мостове и преправи създава затруднения на 
подхождащите войски към района на бойните действия, а в определени случаи го прави 
и невъзможно, когато се намират в пресечена местност със слабо развита пътна мрежа 
[12]. 

Разузнаването на войските и обектите при подготовката за операция по ИРБД 
/Възпрепятстване на действията на противостоящите сили от въздуха/ се осъществява 
визуално и с помощта на земни и самолетни радиолокационни станции. И в двата 
случая то се осъществява на голямо отдалечение от летището за базиране, което налага 
висока точност на самолетоводенето [8, 9]. 

Визуалното наблюдение с предаване на данни по радиото се разглежда като 
един от най-оперативните способи за разузнаване, който позволява да се получат 
необходимите разузнавателни сведения за войските и техните действия [7].    

Съвременните радиолокационни средства позволяват откриването на войски и 
обекти тогава, когато визуалното разузнаване е невъзможно да се проведе поради 
затруднена видимост, дължаща се на тъмнина, дъжд, мъгла, сняг, задимявания, облаци и 
др. Особено ефективно се явява използването на радар със синтезирана апертура - SAR 
(Sintetic Aperture Radar). Чрез него могат да се получат радарни изображения на 
различните обекти [14]. 

Очертаните характеристики на насоките за въздействие и на част от основните 
обекти, по които ще се нанасят удари от въздуха, разкриват една широка гама от 
възможности за въздействие върху противниковите съпротивителни възможности. 
Тяхното познаване и прилагане увеличава шансовете за постигане на успех при участие 
на военновъздушния компонент в провеждането на операция по ИРБД 
/Възпрепятстване на действията на противостоящите сили от въздуха. 

На базата на гореизложеното се налага изводът, че Българските ВВС следва да 
познават и прилагат новостите и опита във военното дело, за да се чувстват 
равностойни и пълноценни в отношенията с останалите си партньори от 
военнополитическия съюз, изхождайки от факта, че тази организация ще бъде основа на 
тяхната колективна отбрана и формат на изпълнение на ангажименти от подобен 
характер [1].  
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ABSTRACT: Presentation of a detailed quasi stationary thermodynamic model of the internal 
ballistics process running in a relevant solid fuel engine. A new equation and methodology for its 
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Вътрешнобалистичният процес, протичащ в камерата на ракетните двигатели с 
твърдо гориво, могат да се опишат както количествено, така и качествено, като се 
апроксимират с отворена термодинамична система с подвижни и неподвижни граници, 
за която е в сила уравнението 
        , 
където  е елементарно количество топлина отделено при изгарянето на заряда; 

- енталпията на изтичащите газове; -вътрешната енергия на газовете в 
камерата; -работата (в случая е нула);  - топлинните загуби. 
 Подвижна граница на системата в случая е горящата повърхност на заряда, при 
което се увеличава обема, но не се извършва работа. Примерна апоксимационна схема 
на ракетен двигател с твърдо гориво, по която е създаден прдставения  математичен 
модел с основните означения е показана на фиг. 1. 

з из ( ) wdQ idm d Mu pdV dQ   

зdQ
изidm Mu

pdV wdQ
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   Фиг.1.  Схема на ракетен двигател с твърдо гориво 
  

След преработване, за условията в камерата на ракетен двигател с твърдо гориво 
(вследствие на горенето на заряда обема се увеличава но работа не се извършва, т. е. 

) се получава следното основно уравнение за определяне диференциала на 
температурата: 
 

(1)   ,  

за условията на цевните и цевнореактивните балистични двигатели , при което 
се получава по-общия вид  на основното уравнение: 

(1А)   , 

където  е показателя на адиабатата;  - специфичната топлина на изгаряне на 
горивото; - елеметарната маса от заряда изгаряща за единица време; - масата на 
газовете; - газовата константа; - обема на камерата; - топлинните загуби. 
 Текущата стойност на температурата се определя с израза;  
(2)     . 
 Налягането се определя с уравнението за състоянието; 

(3)        . 

 Текущата стойност на обема се определя от израза; 

(4)     , 

където  е  обема на камерата; - плътността на заряда; -масата на заряда;  - 
текущата стойност на масата на заряда. 
 Топлинните загуби се определят с израза; 
(5)           , 
където:  е коефициент на топлопредаване; - вътрешния диаметър на камерата;  
- дължината на камерата;  - текущата температура на газовете;  - температурата на 
околните стени;  - интервала от време. 
 В критичното сечение на соплото се установява местната звукова скорост, която 
от своя страна е функция на температурата и се опеделя с израза;  
(6)     .  
 С тази скорост се определя дебитът през соплото 
(7)     , 
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където:  е плътността на газовете в камерата. 

 Елементарната маса на изтичащите газове се определя с израза: 
(8)     . 
 Масата на газовете в камерата се определя  с израза: 
(9)      
където:  е елементарната маса газове, която се образува в камерата при горенето на 
заряда. 

     
    Фиг.2. Схема на горенето на заряда 
 
 За определяне на елементарната маса газове, която се образува при горенето на 
заряда, се приема геометричен закон на горене. По-долу ще бъде доказано, че това 
предположение за условията на камерата на ракетен двигател с твърдо гориво е 
напълно оправдано. Приема се, че заряда има цилиндрична-тръбна форма и гори по 
вътрешната цилиндрична повърхнина и едната странична повърхнина, както е показано 
на фиг.2. Останалите повърхнини се приемат за бронирани, при което се очаква 
прогресивен характер на горенето. Като пример за приетата апроксимация е използвана 
реактивната противотанкова граната ПГ9 предназначена за противотанковото оръдие 
СПГ9М,  показана на фиг. 3. 

 
Фиг. 3. Общ вид  на гранатата ПГ-9 на оръдие СПГ-9. Показани са метателният заряд  и 

реактивният двигател със соплото 
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 Определянето на изгарящия обем от заряда за единица време се извършва 
съгласно фиг.2. Горящият обем по вътрешната цилиндрична повърхнина се определя с 
израза: 

      ; 

Горящият обем по страничната цилиндрична повърхнина се определя съответно с 
израза: 

     ; 

 За текущата стойност на сумарния горящ обем се получава: 
(10)    , 

където:  е текущата стойност на вътрешния диаметър;  - текущата стойност на 
дължината на заряда. 
 Текущата стойност на вътрешния диаметър се определя с израза: 
(11)      , 
където:  е скоростта на горене на твърдото гориво. 
 Текущата стойност на дължината на заряда се определя съответно с израза: 
(12)      . 
 Скоростта на горене на твърдото гориво се определя с израза: 
(13)      . 
където:  е коефициент зависещ от естеството на горивото. 
 Тук трябва да се отбележи, че скоростта на горене на барута (горивото) се 
определя като функция на температурата в камерата, а не на налягането както се 
утвърждава в класическата теория на вътрешната балистика. 
 След като е определен обема на изгорялата до даден момент част от заряда става 
възможно определянето на масата на барутните газове, които са се образували с израза: 
(14)      . 
 Eлементарната маса газове която се образува в камерата при горенето на заряда 
се определя с израза: 
(15)       . 
 С това се затваря цикъла по определянето на параметрите в камерата на ракетния 
двигател с твърдо гориво.   
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  Фиг.4. Изменение на температурата и налягането в камерата на ПГ-9 
 Индикаторната диаграма на реактивна противотанкова граната  ПГ-9, изчислена 
с гореописаната методика, е показана на фиг. 4. От фигурата се вижда, че 
температурата остава постоянна по време на горене на заряда, докато налягането расте 
прогресивно, следвайки закона за горене на заряда. 
 След като са определени температурата и налягането в камерата, става възможно 
да се определи температурата в края на соплото при презумпцията за адиабатно 
разширение с израза:  

(16)     . 

 Следва да се определи плътността на газовете с уравнението на състоянието: 

(17)     . 

 След като се определи масовият дебит  на газовете през соплото със (7), при тази 
особеност, че изтичането през най-тясното сечение на соплото става с местната звукова 
скорост, се определя скоростта на газовете на сопловия срез чрез закона за 
непрекъснатостта с израза:  

(18)     . 

 Показателно за адекватността на методиката е изменението на масата на газовете 
в камерата на двигателя, което е показано на фиг. 5. От фигурата става ясно,че 
притокът на газове от горенето на заряда е по-голям от разхода през соплото, поради 
което масата на газове в камерата расте по време на горене на заряда. 
 

        
  Фиг.5. Изменение на масата на газовете в камерата и масата 
   на продуктите на горенето на заряда на реактивната граната ПГ-9 
 
 След като са опрделени скоростта и дебитът на газовете на сопловия срез, се 
определя теглителната сила с израза [1, 4]: 
(19)     . 
 Горният израз е пряко следствие от постановките на Мещерски и Циолковски за 
движение на тяло с променлива маса. 
 Специфичният импулс като контролен параметър се определя с израза: 

(20)     . 
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  Фиг.6. Изменение на теглителната сила и специфичния импулс  
   на реактивната граната ПГ-9 
 
 На фиг. 6. е показано изменението на теглителната сила (долната крива) и 
специфичният импулс на реактивната граната ПГ-9. 
 За проверка на достоверността на математичния модел са използвани данни за 
външната балистика на гранатата ПГ-9. Единствената известна информация, която 
може да бъде използвана за проверка, е максималната скорост на гранатата, която се 
получава след ускоряването `и от реактивния двигател. За целта е достатъчно да се 
разгледа хоризонталното движение на гранатата, като се отчете въздушното 
съпротивление и се пренебрегне гравитацията. В такъв случай за определяне пътя на 
гранатата от закона за движение се получава изразът: 

     , 

където:  е теглителната сила на реактивния двигател, определена с (19);  - силата 
на въздушното съпротивление;  - текущата стойност на масата на гранатата. 
 Скоростта на гранатата се определя съответно с израза: 

      . 

 Ключов момент от това изчисление е определянето на въздушното съпротивление. 
Началната скорост на гранатата е 430m/s, а максималната 700m/s, което означава, че по 
време на работа на реактивния двигател тя се движи с надзвукова скорост в скоростен 
диапазон, в който коефициентът на челно съпротивление се променя в тесен диапазон. 
При това положение можем да се възползваме от теорията на Сиачи [2] и да се работи 
със среден коефициент на челно съпротивление за посочения скоростен диапазон. 
Силата от въздушно  съпротивление се определя с израза: 

      , 

където:  е челната площ на гранатата;  - плътността на въздуха;  - 
коефициент на челно съпротивление (0,645) [2]. 
 От особена важност е да се отчете изменението на масата на гранатата вследствие 
на горенето на заряда, тъй като масата на последния е съизмерима с масата на 
гранатата.   
 Текущата стойност на масата на гранатата се определя с израза: 
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       , 
   

          
    Фиг.7. Изменение на скоростта на гранатата ПГ-9 по време на  
     ускоряването `и от реактивния двигател 
където:  е сумата от елементарните маси на газовете, изтичащи през соплото от 
началото на горене на заряда до текущия момент. 
 На фиг. 7. е показано изменението на скоростта на гранатата ПГ-9 по време на 
ускоряването `и от реактивния двигател. 
 От фигурата се вижда, че максимумът на кривата е точно 700m/s. Точната 
изчислена стойност на скоростта е 701,95m/s, което ще рече, че разликата със 
заводската стойност е 0,27%.Подозрителна точност, но това се получава при описаните 
по-горе условия. 
 Показаните сравнителни резултати би трябвало да дават достатъчно основание да 
се признае за висока достоверността на представената методика за определяне на 
вътрешнобалистичните параметри на ракетните двигатели с твърдо гориво. 
 На фиг. 8 е показан резултата от изчисленията за температурата и налягането в 
камерата при условие, че за определяне на линейната скорост на горене на горивото е 
използвана зависимостта `и от налягането ( ).  От фигу рата се вижда ясно, 
 

    
   Фиг.8. Изменение на температурата и налягането в камерата на ПГ-9 
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че резултата за налягането е катастрофален, няма нищо общо с действителността. Това 
дава основание да се допусне хипотезата, че скоростта на горене на горивото при малки 
налягания до 200-300 at. се намира в много по-проста зависимост от темературата (13), 
отколкото от налягането. При това възниква въпроса: необходимо ли е да се търси 
сложната зависимост от налягането при положение, че простата зависимост от 
температурата дава достатъчно точен резултат. 
 
 Научни новости: 
 

1. Представени са уравнения за решаване на вътрешнобалистични задачи в сволни и 
реактивни балистични двигателей (1) и (1А). Уравнение (1) се отнася само за 
реактивни системи но доколкото раликата в резолтатите получени с двете 
уравнения е по-малко от 0.1%, може да се каже, че уравнение (1А) е универсално 
и да бъде определено като основно. 

2. Представана е методика за количествено и качествено описание на вътрешно 
балистичния процес протичащ в камерите на реактивните балистични двигатели  
(ракетни двигатели с твърдо гориво), без да се употребяват никакви относителни 
величини като: относително количество на изгорялото гориво , относителна 
дебелина на горящия свод , [3, 4]. и др. 

3. Представени са факти даващи основание да се издигне хипотезата, че скоростта 
на горене на горивото при малки налягания се намира в много по-проста и пряка 
зависимост от температурата (13), отколкото от налягането. 

 Последното твърдение се представя от автора като хипотеза, тъй като все още не 
са проверени всички възможности и подробности свързани със скоростта на горене 
и представената методика от него лично. 
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Abstract: The necessity of theorizing the problems concerning the security in the air space is 
being justified. To this end the significant anthrogenicity of this space has been taken into 
account as well as some of its specific features. As an argument has been used the normative 
arranged functionality of already existing institutions concerned with the security in the air 
space. 
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УВОД 
В някои медийни публикации, понякога в контекста на професионални 

разговори, а макар и рядко и в специализирани публикации [4], не съвсем коректно се 
използват понятия като „въздушна сигурност”, „въздушна безопасност”, „сигурност на 
въздушното пространство” и други подобни вариации на релацията „въздушен – 
сигурност/безопасност”. Разбира се, добросъвестните професионалисти се придържат 
към коректните термини като „авиационна безопасност” („aviation safety”) и 
„авиационна сигурност” („aviation security”), които засягат безопасността/сигурността 
на въздухоплавателните средства. Какво обаче означава тогава понятието „сигурност на 
въздушното пространство” и всъщност трябва ли да се ограничи сигурността в тази 
специфична среда само до проблематиката на въздухоплавателните средства. Отговор 
на този въпрос би трябвало да дадат теоретичните постановки на науката за 
сигурността, която през последните десетилетия отбеляза значително развитие, в това 
число и в нашата страна. Макар настоящата разработка да няма амбицията да даде 
окончателен отговор целта й е да постави въпроса за необходимостта от по-нататъшно 
разработване на този проблем. 
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АНТРОПОГЕНОСТТА КАТО БАЗОВА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СРЕДАТА 

НА СИГУРНОСТ 
Съвременното понятие „сигурност” е универсално и се характеризира с широк, а 

също и многоаспектен обхват на употреба, което позволява многобройни дефиниции и 
интерпретации в зависимост от това кой и за какви цели го използва. Сигурността е 
едновременно основна човешка потребност и висша човешка ценност, а също така 
състояние, свойство, мяра, както и психологическо усещане в индивидуален и в 
социален план. 

Човешката потребност от сигурност е заложена още на второто ниво на 
известната петстепенна пирамида на потребностите на Ейбрахам Маслоу. На най-
ниското ниво са физиологичните потребностите, свързани със засищане на глада, 
утоляване на жаждата, от сън, подслон, отопление и т.н., а веднага след тях идва 
потребността от сигурност – потребност от безопасност, стабилност, закрила; отсъствие 
на страх, на тревога и хаос; потребност от структура, ред, закон и ограничения и т.н. 

Сигурността, освен потребност е и благо (ценност) от трети род, т.е. това са така 
наречените умножаеми блага. Това означава, че при споделяне на сигурността от два 
или повече обекта (човек, група, общност, организация, държава), тяхната обща 
сигурност е по-голяма от механичния сбор на отделно взетата на всеки от тях 
сигурност. Освен като на обществено благо на сигурността може да се гледа и като на 
обществена услуга, при която действа пазарния принцип и всеки може да си я осигури 
срещу съответното заплащане.  

Употребата на понятието сигурност е всеобхватно, но все пак може да се 
систематизира основно в три направления: 

- в ежедневното общуване; 
- научно - изследователските разработки по проблемите на сигурността. 
- в политическата комуникация, в това число и сектора за сигурност, като част от 

политическите конструкции. 
В българския език през последните десетилетия се наложи, поради определени 

политико-идеологически причини, употребата на англоезичното „security”, в превода 
му като „сигурност”, на мястото на по-естествената и разбираема дума „безопасност” 
(на руски език „безопасность”). За отбелязване е затруднената употреба в българския 
език на понятието „сигурност” доколкото от него не се образуват прилагателно, наречие 
или деепричастие. Ако за някакво явление/предмет/дейност се каже че е „безопасно / 
безопасен / безопасна” то се разбира, че от тях не произтича опасност. В същото време 
не може да се използват прилагателни като „сигурностно / сигурностен / сигурностна”, 
а прилагателни като „сигурно / сигурен / сигурна” се свързват преди всичко с висока 
вероятност за сбъдване и реализиране или пък с висока надеждност. Ето защо на 
български език не се използва словосъчетанието „сигурна политика”, а „политика за 
сигурност”. 

Друг е въпросът доколко безопасност е точният превод на security и дали 
всъщност това не е преводът от английската дума safety или пък съответства по-скоро на 
руската дума безпечность (с най-общ превод: безгрижие). Разбира се би могло да се 
вземе предвид и значението на използваното от сърбите понятие безбедност, което пък 
навежда към ситуация или състояние без беди. Тогава ще възникне въпроса пък доколко 
опасност и беда означава едно и също.  

Като уточняващо заключение по горните лексикални разсъждения може да се 
отбележи, че в периода след Френската революция (1789 г.) сигурността се възприема 
като едно от трите, прокламирани от революцията, частни блага – свобода, собственост 
и сигурност, като последната (на френски език: sûreté) се разбира на български език в 
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качеството ѝ на безопасност, а на английски език – safety, докато на руски - личная 
безопасность. В онзи период за пръв път се очертава границата между сигурността като 
частно и като публично благо. За публичното благо се използва на френски език думата 
salut, което на български ще е сигурност, на английски - security, а на руски език - 
общественная безопасность. 

Основна характерна особеност на понятието сигурност е, че то е релационна 
категория и винаги трябва да се свързва с някакъв конкретен обект или по-общо казано 
някаква наличност, която съществува такава каквато е или пък се променя, развива, 
възпроизвежда, а даже реализира някакви цели в определена, конкретна среда. Тази 
най-общо назована наличност е неизменно подложена от заобикалящата я среда на 
различни видове въздействия, като преобладаващите от тях са негативни (вредни), т.е. 
резултатът от тяхното въздействие е в посока на такава промяна на тази наличност, че тя 
да престане да съществува такава каквато е или такава каквато би предпочитала да е. 

Димитър Йончев в своето изследователско търсене на смисъла и съдържанието 
на сигурността [1] дефинира човешката наличност като присъствие. Според него 
наличностите от неживия свят само съществуват пасивно, бивайки едновременно с това 
подложени на различни въздействия. Живите същества имат своето отношение към 
средата, в която пребивават, като по-примитивните притежават някаква избирателна 
способност, така че да са в предпочитано равновесие със заобикалящата среда, а по-
висшите форми на живот дори преживяват като усещания своето равновесно или не 
състояние, но само в даден момент. Човекът и неговите общности не само преживяват 
своите моментни състояния, но имат устойчиви образи за тях, знаят себе си в някаква 
степен, а сигурността в нейното собствено съдържание се явява както стремеж, така и 
състояние на желано равновесие на присъстващия в неговата среда, която той 
целенасочено може да променя в интерес на сигурността си. 

Изхождайки от постановката, че присъствието като наличност е човешко по 
своя характер и че само човекът (индивидуално или групово) може да преживява, 
разбира, преследва и овладява сигурността като поредица от равновесни състояния 
между него/тях и средата той дава следната дефиниция: 

„Сигурността е неустойчиво, желано от присъстващия като устойчиво 
равновесие със себе си и със света” 

Сигурността според тази дефиниция е преди всичко СЪСТОЯНИЕ на 
устойчиво равновесие на човека (доколкото само той като присъстващ в качеството си 
на човек може да „желае”) или групата от хора (като компромисен вариант на 
„присъствие”, доколкото истинското присъствие е преди всичко индивидуално) със себе 
си т.е. с вътрешната си организация и функциониране (често това равновесие се 
определя като вътрешна сигурност) или със света (т.е. заобикалящата го/ги среда, 
което касае т. нар. външна сигурност). Желаното устойчиво равновесие обаче винаги е 
неустойчиво, доколкото неговото съществуване е възможно само за достатъчно кратък 
отрязък от време – момент, миг, през който нищо в заобикалящата среда не се променя, 
така че да налага ново балансиране на взаимодействията, съответно въздействията.  

Въз основа на гореизложеното може да се заключи, че отправна, базова 
характеристика за всяка среда на сигурност е наличието в нея на човешко 
присъствие т.е. тя задължително е антропогенна по своя характер. В това 
човешко присъствие е закодиран изначално стремежът му към сигурност т.е. към 
устойчиво равновесие със себе си и със света. За отбелязване е, че отделният човешки 
индивид е много повече фокусиран върху усещанията си на несигурност, докато 
социално организираните групи от индивиди в медийната си комуникация поставят 
много по-често проблема за сигурността, в това число и с какви форми на 
институционализиране тя може да се подкрепи. 

Възниква въпросът дали въздушното пространство е антропогенно, като се 
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изключи разбира се фактът, че на практика всеки човешки индивид е в това 
пространство доколкото то е в непосредствената прилежимост към наземната 
повърхност.  

Стремежът на човека към овладяване на въздушното пространство е хилядолетен 
и заложен още в древността в различни митове, например като този за Икар. По-
систематизирани опити за реално навлизане на човека в това пространство започват 
през Средновековието и в резултат се достига до успешните полети с балон на братя 
Монголфие през 1783 г. и най-вече постижението на братя Райт от 1903 г., създали 
самолетната конструкция на апарат за пребиваване на хора във въздушното 
пространство, който е по-тежък от въздуха. Оттогава насам „населяването” на това 
пространство се развива с бързи темпове и ако се вземат данните на ИКАО за 
превозените 4,1 милиарда пътници през 2017 г. [9] и се усреднят, то във всеки час около 
500 000 души се намират във въздуха, без при това да се вземат пред вид и някои други 
такива пребивавания с други цели – например военни такива, изпитателски, за 
развлечение, демонстрации и т.н. При тези данни може да се заключи, че практически 
въздушното пространство е антропогенно и проблемът за сигурността в него е 
теоретически базово обоснован. 

 
СТРУКТУРИРАНЕ НА СРЕДАТА НА СИГУРНОСТ 
През последните десетилетия се наложи комплексното схващане за петте 

нива/равнища на сигурността (нива по Н. Слатински [5], равнища за анализ по 
Бузан/Уевър/Вилде [7]): 

1. Нивото на сигурност на Индивида, което като равнище на Индивидите за 
анализ на сигурността в обществените науки е най-ниското. 

2. Нивото на сигурност на Групата от индивиди, т.е. равнището на 
Подформациите, които са организирани групи от индивиди в рамките Формациите, 
които са в състояние (или се опитват ) да въздействат върху поведението на своята 
Формация (например административни апарати, лобистки групи и т.н.).  

3. Нивото на сигурност на Държавата, което съотвества на равнището на 
Формациите, съставени от различни подгрупи, организации, общности и множество 
ивдивиди, достатъчно сплотени и независими за да бъдат разграничавани от другите и 
да имат свое извоювано положение на по-високото равнище (такива са например 
държавите, народите, транснационалните компании и т.н.). 

4. Нивото на сигурност на Общността от държави, или равнището на 
Международните подсистеми, които могат да бъдат разграничени от цялата система по 
специфичния характер или интензивност на техните взаимодействия и взаимност. 
Подсистемите могат да бъдат регионални, когато са свързани териториално 
(Европейски съюз, например), но могат и да не бъдат регионални (като НАТО). 

5.Нивото на сигурност на Света, или равнището на Международната система 
като най-големият конгломерат от взаимодействащи си или взаимозависими елементи, 
която няма друго равнище над себе си. Това равнище обхваща цялата планета. 

Гореизложеното структуриране на пет равнища на сигурността търпи известна 
критика, изложена от Д. Йончев. Според него тази класификация не е направена по 
един общ критерий доколкото в нея „... едни до други стоят пространства и 
присъстващи...“ [1, стр. 344] или казано по друг начин в нея се подреждат индивиди и 
групи от индивиди (първите две нива) наред с институционални образования каквито са 
държавите и междудържавните съюзи и организации, т.е. до социално обусловеното е 
подредено юридически оформеното.  

Особено място в нивата на сигурността заема сигурността на държавата, 
което произтича от това, че равнищата на сигурността се групират в две комбинации - 
национална сигурност, включваща в себе си личната, груповата и държавната, както 
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и международна сигурност, също включваща държавната, но също така и 
регионалната и световната. Специфичното място на сигурността на държавата, т.е. 
тя да е съставна и за националната, и за международната сигурност може да се обясни с 
особеностите на нейното присъствие от гледна точка на концепцията за сигурността на 
Д. Йончев. От една страна сигурността на държавата е функция на сигурността на 
присъстващи в нейното пределно пространство на суверенитет субекти - отделни 
граждани и съставени от тях различни формални и неформални групи (партии, 
обществени организации, неправителствени организации, научни организации, 
професионални съюзи, синдикати, клубове по интереси и т.н.). От друга страна самата 
държава като основен субект на международните отношения – самостоятелно или в 
различни съюзи, се явява присъстващ в пространството на регионалната или световна 
сигурност.  

Основни структурни елементи на националната сигурност са [3]:.  
1. Икономическата сигурност може да се дефинира като способност на 

националната икономическа система да се развива устойчиво, да неутрализира 
потенциалните източници на заплаха и да минимизира щетите, нанесени вследствие на 
реални въздействия от икономически характер. 

2. Политическата сигурност означава способност на държавата (нейните 
институции) да осигурява суверенитета и политическата стабилност на обществото и  
успешно да провежда  вътрешната и външната си политика. 

3. Социалната сигурност е състояние на обществото, изразяващо се в 
осигуряване на хуманни и достъпни условия за съществуване и изява на личността, на 
нейните икономически, социални и граждански права и за защита на  благосъстоянието. 

4. Военната сигурност е състояние на военнополитическата обстановка от една 
страна и на отбранителната способност на държавата от друга, при което не съществува 
опасност от въвличането й във военен конфликт, а ако той възникне, страната разполага 
с необходимите въоръжани сили и ресурси за да осигури независимостта, суверенитета 
и териториалната й цялост. 

5. Информационната сигурност е състояние на защитеност на личностните, 
обществените и държавните интереси в информационната сфера от преднамерени или 
непреднамерени въздействия и недопускане загуба на информационно превъзходство в 
националното информационно пространство. 

6. Демографската сигурност е състояние на обществото, осигуряващо  
положителен прираст на здраво, образовано и трудоспособно население, като не се 
допуска под каквато и да е форма насилствена промяна на самосъзнанието и 
националната идентичност на гражданите. 

7. Етническата сигурност е състояние на обществото, характеризиращо се с 
търпимост между отделните общностни групи (етноси) или между една от тях и 
държавата, при което не се провокират политически или други действия и не се 
застрашава сигурността на държавата. 

8. Екологичната сигурност е състояние, при което в държавата съществуват 
възможности за осигуряване и поддържане на благоприятна жизнена среда като 
неотменима част от правата на човека. 

Към гореизложените могат да се добавят също елементи като духовната 
(културната) сигурност, енергийната сигурност, правната сигурност, сигурността на 
обществения ред, сигурността на гражданската защита и др.  

Всеки от изброените структурни елементи притежава обособени самостоятелни 
функции в общия функционален модел на системата за национална сигурност. 

Прави впечатление, че и при разгледаните и всъщност най-популярни 
структурирания на сигурността се подхожда най-общо казано по социално-
функционален критерий, т.е. какви социални образувания „консумират” сигурност, 
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както и с какви функции са „натоварени”. Във всички изброени равнища или нива като 
основен елемент стои индивида и „изградените” от него по различни интереси групи, 
формации, държави, международни организации и така нататък, т.е. всичките те са 
антропогенни и следователно обект на проблематиката на сигурността. От друга страна 
всяко е тези обособени нива/равнища като съобщност от хора изграждат функционално 
обособени структури за размяна и прехрана, за управление и власт, за защита и 
оцеляване и т.н. 

Въпреки предпочитанията за структуриране на полето на сигурността по 
социално-функционален критерий има достатъчно основания да се направи това и по 
пространствен критерий. Последното се допуска под една или друга форма от 
гореизброените теоретици, но не се достига до експлицитното му формулиране. 

Например Бузан/Уевър/Вилде [по 5, стр.12] твърдят: „Равнищата са просто 
онтологични референти (обозначения) повече за това, къде се случват нещата 
(подчертано от автора на доклада), отколкото източници на обяснение сами по себе 
си”, а също: „Под „равнища” ние разбираме обекти за анализ, които са дефинирани от 
набор от пространствени йерархии, от малки до големи” (подчертано от автора на 
доклада). 

Д. Йончев много по-категорично изключва географската среда като пространство 
на сигурността. В търсенето на сигурността, базирайки се на своята концепция на 
човешкото присъствие – било то индивидуално или пределно (казано по друг начин – 
споделено от различни индивидуални присъствия пространство), той конфигурира 
полето на сигурността през вътрешното Аз на присъстващия в даден отделен миг и 
надстроен с неговите Аз-повторения, в това число и при отчитане на другите 
присъстващи в различни конфигурации на пределните присъствия. При все това Д. 
Йончев счита, че: ”В рамките на концепцията на присъствието сигурността 
позволява да бъде разбирана в категориите на присъствието, но да бъде анализирана в 
категориите на външния ред, на понятията от сетивно-предметния свят” [1, 
стр.347]. 

Сетивно-предметният свят за разлика от усещанията и разбиранията на индивида 
и групите от индивиди има реални пространствени дименсии и реално разполагане в 
пространството и то най-вече в онова, което се разбира като антропогенно, т.е. там 
където имаме присъствие на хора. Засега това е преди всичко нашата планета Земя в 
нейните различни основни географски измерения – наземно, морско и въздушно. 

Освен това Д. Йончев експлицитно изтъква водещата позиция на държавата по 
отношение на сигурността [1, стр.191], но какво е държавата без основния й атрибут – 
територията. Според международното право територията на една държава част от 
земната повърхност, акваторията, подземните недра и въздушното пространство над 
тази повърхност, които се намират под суверенитета на дадената държава [10]. Оттук 
може да се направи извода, че въздушното пространство като неотменима част от 
територията на държавата, която пък е водещ пределен присъстващ в средата на 
сигурността е с особено място и значение за сигурността. 

Друга аргументация за обосновано обособяване на географските пространства на 
една държава като специфични полета на нейната среда на сигурност произтича по две 
други линии  на разсъждение: 

1. Всеки човешки индивид може да се разглежда от гледна точка на така 
наречения био-психо-социален модел на Енгел [8] и като такъв неговата биологична 
същност е силно зависима от физическото пространство, в което той пребивава, а тя от 
своя страна влияе на другите му две съставляващи на триединството му – 
психологическата и социалната [2]. 

2. Всяка една от основните географски части от територията на една държава, в 
т.ч. въздушното пространство има своята специфика по отношение на сигурността. 
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По отношение на горната т. 1 има достатъчно изследвания в хуманитарните 
науки, доказващи, че географското пространство на пребиваване на индивидите се 
отразява, както на тяхната биология, така и на тяхната психология и социална 
организация.  

По отношение на т. 2 може да се оцени, че в условията на въздушното 
пространство е налице висока скоротечност на прерастване на предизвикателствата и 
рисковете в непосредствени заплахи и кризи. Друга особеност на въздушното 
пространство, че то „обгръщайки” земната повърхност и акваторията, контактува в 
много по-голяма степен с тези две съставляващи на държавната територия, отколкото те 
помежду си.  

В заключение може да се твърди, че макар и водещите съвременни теории за 
сигурността да не отделят специално внимание на географски обособените подобласти 
на средата на сигурност, то са налице достатъчно основания за такъв подход. Самият Д. 
Йончев оставя отворена възможността за разширяване на понятийния апарат в полето 
на сигурността, като при това поставя едно условие - новите понятия да не са белязани 
от една определена професионална сфера [1, стр.224]. Отчитайки последното може да 
се оцени, че то се изпълнява по отношение на новопредлаганото понятие „сигурност 
във въздушното пространство” доколкото в него имат смисъл в една или друга степен 
всички социално-функционално структурирани направления на сигурността, свързани с 
различни професионални области. Последното означава, че във въздушното 
пространство и сигурността в него има повече или по-малко допирни точки с 
икономическата, военната, политическата, социалната, екологичната и т.н. сигурности.  

Всъщност, взаимоотношенията между социално-функционалното и географското 
структуриране на полето на сигурността трябва да се разглежда в диалектически 
смисъл, т.е. не на противопоставяне, а на взаимодействие и взаимовлияние, доколкото 
по подобен начин географията третира релацията „човек – природа”. 

 
ИНСТИТУЦИОНАЛНА АРГУМЕНТАЦИЯ ЗА СМИСЪЛА НА 

СИГУРНОСТТА ВЪВ ВЪЗДУШНОТО ПРОСТРАНСТВО 
Твърде често теорията „върви” след практиката, обяснява я и я надгражда за по-

ефективното й бъдещо функциониране. От такава гледна точка определено може да се 
каже, че по отношение на сигурността във въздушното пространство практиката е 
изпреварила теорията. Налице са и функционират редица институции като 
международната такава ИКАО (ICAO) – Международна организация за гражданска 
авиация, а също вътрешнодържавни такива подобни на функциониращите в нашата 
страна Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” (ГД ГВА) и 
Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение” (ДП РВД). Особено 
място по отношение на сигурността във въздушното пространство заемат и 
военновъздушните сили (ВВС). 

Според Д. Йончев институционализираните отговори на проблематиката на 
сигурността показва, че са осъзнати от присъстващия вредните въздействия в дадена 
област, намиращи своя израз на предшестващи кризата рискове, предизвикателства и 
заплахи, поради което той е натоварил с определени функции специално създадени или 
съществуващи структури за тяхното, разкриване, наблюдение и управление [1, стр. 263]. 

В този случай, ако подходим индуктивно, то наличието на структури като ИКАО, 
ГД ГВА, ДП РВД, ВВС, които са функционално натоварени с проблематика на 
сигурността на въздушното пространство означава, че това понятие има своя смисъл и 
място в специализирания език на сигурността.  

 В подкрепа на горното по-долу са изложени някои от целите на институциите, 
имащи отношение към сигурността във въздушното пространство: 

1. ИКАО: да осигурява безопасно разрастване на международната гражданска 



 

235 

авиация; да подобрява въздушните пътища, летищата и съоръженията за въздушна 
навигация; да задоволява нуждите на хората по света от безопасен, редовен, ефективен 
и икономичен въздушен транспорт; да поощрява безопасността на полетите при 
международна въздушна навигация [11]. 

2. ГД ГВА: осъществява координация между ведомствата и юридическите лица в 
областта на гражданското въздухоплаване във връзка с безопасността и сигурността 
на полетите; изготвя експертни становища, доклади, анализи и препоръки по въпроси, 
свързани с постигане на сигурността на гражданското въздухоплаване, 
аеронавигационното обслужване и търсене и спасяване при авиационни 
произшествия; контролира физическите и юридическите лица във връзка със 
сигурността; осъществява координация между ведомствата и юридическите лица в 
областта на безопасността на полетите, аеронавигационното обслужване, търсене и 
спасяване при авиационни произшествия в гражданското въздухоплаване; извършва 
проверки за безопасна и ефективна работа на доставчиците на аеронавигационно 
обслужване, предоставящи услуги в обслужваното въздушно пространство на 
Република България [12]. 

3. ДП РВД: управление на въздушното движение и осигуряване на 
аеронавигационно обслужване за постигане на безопасност, ефективност и редовност 
на полетите в обслужваното гражданско въздушно пространство; информационно 
обслужване на дейностите по търсене и спасяване на въздухоплавателни средства; 
управление на системата за безопасност на въздушното движение в рамките на 
предоставената му компетентност [13]. 

4. ВВС: осигурява въздушния суверенитет и сигурността на страната и 
съвместно с останалите видове въоръжени сили защитават териториалната й цялост; 
контрол на въздухоплаването за гарантиране на въздушния суверенитет, включително и 
чрез съвместно изпълнение със сили и средства на други страни; формиране и 
разпространение на опозната картина на въздушната обстановка. 

Ролята и функциите на ВВС във връзка със сигурността във въздушното 
пространство произтичат и от пространственото структуриране на военната стратегия, 
която се дели на земна, морска, въздушна и космическа. За разлика от земните и 
морските стратегии (обвързани съответно със Сухопътни войски и Военноморските 
сили), то въздушната се появява едва през ХХ век (1921 г.) като например стратегията за 
„господство във въздуха” на Джулио Дуе [6, стр.28-29]. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Предлаганото и аргументирано от гледна точка на теорията на сигурността и 
наложилите се в практиката институции понятие „сигурност във въздушното 
пространство” тепърва ще трябва да се доразвива като смисъл и съдържание.  

Това на първо място трябва да се направи от гледна точка на методологията за 
разбиране на сигурността, от това кой и как присъства във въздушното пространство, 
пределните в него присъствия и спецификата на мига. Несъмнено, „въздушното 
пространство” не е от реда на средата на сигурността, а е по-скоро нейна производна в 
спецификата на сетивно-предметния свят на обособено географско понятие. 
Присъстващите във въздушното пространство имат своята специфика на преживяване, 
усещане, очакване и разбиране на сигурността си и в този смисъл обособяването на 
един такъв теоретичен поглед към сигурността може да доведе до практико-приложни 
приноси, които биха се изразявали до нови институционализирания на тази 
проблематика или по-ефективното взаимодействие между сега съществуващи 
институции, които имат или биха могли да имат функционалност към сигурността във 
въздушното пространство  



 

236 

На второ място, при доразвиването на понятието „сигурност във въздушното 
пространство” би се изисквало точното дефиниране на особените характеристики на 
това пространство, които имат отношение към сигурността на присъстващите в него. 
 И не на последно място би трябвало след дефиниране на подобни понятия за 
сигурността в наземното и морското пространство да се изяснят взаимодействието 
между трите такива, а също на „разширенията” им съответно към Космоса (често 
обединявано като въздушнокосмическо пространство), подземните и подводните недра. 
В този контекст ще трябва се дефинира и сигурността във киберпространството, което 
макар и да няма географски смисъл на практика се „разполага/разпростира” във всички 
географски обособени пространства. 
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1. Основи на марша и придвижване на формированията 
Определение, видове маршове, денонощен преход, средни скорости, 

пунктове за регулиране и почивки. 
а) Определение 
Маршът е организирано придвижване на подразделенията в колона по 

обикновени и колонни пътища с цел да се излезе в определен район или на указан 
рубеж своевременно и в пълна готовност за изпълнение на бойна задача. 

Маршът е основен начин за придвижване на танковите подразделения. 
б) Видове маршове 
По отношение вероятността за среща с противник маршът може да се извърши с 

придвижване за влизане в бой или без опасност от стълкновение с противника. 
По отношение на направлението за движение батальонът може да извърши 

марш: 
- от тила към фронта; 
- успоредно на фронта; 
- от фронта към тила. 
Във всички случаи маршът се извършва скрито, обикновено нощем или в други 

условия на ограничена видимост, а в бойна обстановка и в дълбокия тил на своите 
войски – и денем. 

в) Денонощен преход и средни скорости за движение 
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Денонощен преход се нарича разстоянието, което войските изминават за едно 
денонощие. 

Денонощният преход може да бъде: 
- за смесени и танкови колони - до 300 km; 
- за автомобилни колони - до 400 km. 
В планина, гористо-блатиста местност и в неблагоприятни метеорологични 

условия денонощният преход може да бъде 200-250 km, а по някога –  и по-малко. 
Разстоянието на денонощния преход се определя от старшия началник. В 

процеса на планиране на марша големината на прехода се измерва по карта от изходния 
пункт до крайния район или рубеж (с прибавяне от 2-15% от общата дължина в 
зависимост от релефа на местността и мащаба на картата). 

Средната скорост за движение без да се взема под внимание времето за 
почивките може да бъде: 

- за смесени и танкови колони -25-30 km/h; 
- за автомобилни колони - 30-40 km/h и повече; 
- пеши строй - 4-5 km/h; 
- със ски - 5-7 km/h. 
В планина, гористо-блатиста местност и в други неблагоприятни условия 

средната скорост на движение може да бъде до 20 km/h. 
Когато батальонът изпълнява самостоятелни задачи, обикновено скоростта на 

движение може да бъде по-висока от посочените. 
Във всички случаи маршът трябва да се извършва с възможната максимална в 

дадените условия скорост. 
г) пунктове за регулиране и почивки 
За своевременно започване на марша и за регулиране скоростта на движение на 

батальона се определят изходен пункт (рубеж), пунктове (рубежи) за регулиране и места 
за почивки. 

Батальонът извършва марш в една колона, следователно за него ще бъдат 
назначавани пунктове за регулиране. 

Изходният пункт се назначава на такова отдалечение от изходния район, което да 

дава възможност за изтегляне колоната на изходния пункт без спиране. Отдалечението 

на изходния пункт може да достигне до 10 km от района за разполагане. 

За начало на марша се счита времето за преминаване на изходния пункт от 
челото на колоната на главните сили. Обикновено то се определя от старшия командир, 
а в отделни случаи - от командира на батальона (при самостоятелен марш). 

Рубежите (пунктовете) за регулиране обикновено се определят през три-четири 
часа движение, за да се осигури поддържането на заповяданите скорости на движение и 
дистанции между подразделенията. 

За запазване силите на личния състав, за проверка състоянието на въоръжението, 
бойната и другата техника и за техническото им обслужване в хода на марша се 
назначават: 

- малки почивки с продължителност до 1 час през 3-4 часа движение; 
- една почивка с продължителност до 2 часа през втората половина на 

денонощния преход; 
- дневна (нощна) почивка - се дава в края на всеки денонощен преход. 
Местата за тези почивки се назначават обикновено пред пунктовете за 

регулиране на движението и преди или след преодоляване на трудни участъци от 
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маршрута за движение. 
При извършване на марш на големи разстояния през всеки 3-5 денонощни 

прехода при необходимост може да се определи денонощна почивка.За дневна (нощна) 
и денонощна почивка, както и за почивка с продължителност до два часа, трябва да се 
избират райони с условия, благоприятни за маскировка, а също и с водоизточници. 

2. Танкът в походно охранение 
Охранението като вид бойно осигуряване. 
Осигуряването на бойни действия на войските е комплекс от мероприятия, които 

имат за цел да не допуснат внезапно нападение на земен и въздушен противник. Едно от 
видовете осигурявания на войските е охранението. Целта му е да се изключи внезапно 
нападение от земния противник и да се осигурят време и изгодни условия за 
развръщане и влизане в бой. 

В зависимост от характера в бойната дейност на войските, охранението може да 
бъде: бойно, непосредствено стражево и походно. 

а) бойно - организира се в хода на боя, когато войските са развърнати в боен ред, 
с цел да се възпрепятстват действията на противниковото разузнаване и не се допусне 
внезапно нападение на земен противник. 

б) непосредствено - организира се при всяка обстановка със задача да 
предупреди войските за поява на противник и да не допусне проникването на негови 
диверсионно-разузнавателни групи. 

в) стражево охранение - организира се при разполагане на войските в район със 
задача да не допусне към охраняваните войски проникване на противниково земно 
разузнаване и внезапно нападение. 

г) походно охранение - организира се при извършване на марш от войските със 
задача да осигури безпрепятственото движение на главните сили, да изключи 
опасността от внезапно нападение от противника, да осигури изгодни условия за 
влизане в бой и да не допусне проникване към главните сили на земно разузнаване и 
охранителни елементи на противника. 

3. Място, задачи и отдалечение на танка, назначен като дозорен танк. 
а) Място на танка в охранение: 
- в челото на охраняваната колона; 
- в края на охраняваната колона; 
- встрани на охраняваната колона. 
б) От кого се изпраща дозорния танк: 
- от командира на взвода, назначен за челен дозор за ЧПЗ (СПЗ, ТПЗ); 
- от командира на батальона (ротата), който извършва марш в средата на колоната 

на главните сили. 
в) Задачи, изпълнявани от дозорния танк: 
- за непосредствено охранение на подразделението, от което е изпратен; 
- за оглеждане на местността и за своевременно откриване на противника в 

направлението за движение. 
г) Отдалечение на дозорния танк - зависи от: 
- типа на танка; 
- характера на местността и времето. 
Обикновено се заключава в разстоянието, осигуряващо наблюдението и 

поддържането му с огъня и същевременно изключващо внезапно нападение на 
противника върху охраняваните войски. 

За Т-55 то е до 1000 m, а за Т-72 - до 2000 m. 
4. Организиране на охранението от командира на танка. 
Командирът на танка получава задачата си от командира на охраняваното 

подразделение. След като получи задачата си, той е длъжен да разбере задачата на 
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взвода, танка и съседите, времето за готовност за изпълнение на задачата, реда и 
сроковете за нейното изпълнение, да си уясни къде е противникът и какво прави, да 
определи задачите на членовете на екипажа и др. 

Освен това, командирът на дозорния танк е длъжен: 
 да изучи по карта (схема) маршрута за движение и местата за вероятна среща 

с противника; 
 да определи реда за движение и действие на танка при среща с противника; 
 да определи за наблюдение на местността, на земния и въздушен противник, 

да изучи сигналите на командира, изпратил дозорния танк и реда за докладване; 
 да отдаде бойна заповед, в която указва: 
- сведения за противника; 
- задачата на охраняваното подразделение; 
- задачата на танка, маршрута и скоростта за движение, реда за наблюдение, за 

доклади и за действие при среща с противника; 
- сигналите за оповестяване, управление, взаимодействие и реда за действие по 

тях; 
- времето за готовност за марша и своя заместник. 
След отдаване на бойна заповед командирът на танка проверява готовността на 

танка, въоръжението и екипажа за изпълнение на бойната задача и докладва на 
командира на взвода /ротата, батальона/ за готовност на танка и екипажа. 

5. Водене на охранението. 
а) начини за водене на наблюдение от танка 
Наблюдението от танка се води чрез мерните, наблюдателните прибори и чрез 

визуално наблюдение. Всеки член от екипажа има строго определено място в танка и 
строго определен сектор за наблюдение, а именно: 

 командирът на танка води кръгово наблюдение през наблюдателния прибор и 
през четирите призмени прибора, разположени по окръжността на покрива на люка. 
При лоша видимост или в невъзможност да използва тези прибори, командирът на 
танка може да води наблюдение от люка визуално или с помощта на бинокъл; 

 мерачът води наблюдение с помощта на мерника и с помощта на своя 
наблюдателен прибор в заповядания му сектор за наблюдение - напред и вляво; 

 механик-водачът води наблюдение с помощта на своя наблюдателен прибор 
напред; 

 пълначът води наблюдение напред и вдясно. 
 при извършване на марш нощем командирът на танка води наблюдение през 

прибора на командира на танка, мерачът - през нощния мерник, а механик-водачът през 
нощния прибор. 

Наблюдението в танка по време на марша не се прекъсва. То се води на 
движение, чрез кратки спирания или от място. 

б) Водене на охранението от дозорния танк на открита местност, в населен 
пункт, в гора, в теснини и преправи 

Дозорният танк в заповяданото време, по сигнал на командира на взвода започва 
изпълнението на поставената задача. При достигане на изходния пункт командирът на 
танка докладва на командира, който го е изпратил, и продължава изпълнението на 
задачата. Дозорният танк изпълнява задачата си с придвижване на наскоци от укритие 
към укритие, като води наблюдение на прилежащата местност, стреми се да не задържа 
идващата след него колона. Най-голямо внимание обръща на местата, където е 
възможно скрито разполагане и внезапно нападение на противник от засада. Такива 
места се явяват отделни постройки, покрайнини на гора, населен пункт, мостове, 
входове в тунели и клисури, тесни проходи и др. обекти. Тях дозорният танк оглежда и 
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при нужда поставя установените предупредителни знаци. За всичко, открито по време 
на движението, командирът на танка докладва на изпратилия го командир. 

Населен пункт се разузнава по следния начин: 
 чрез визуално наблюдение от скрит и удобен наблюдателен пункт; 
 чрез преминаването през него на максимална скорост, ако същият е 

разположен на една улица. 
Характерни признаци за наличието на противник в населения пункт са: 
 оживление или пустота по улиците, необичайни за всекидневния живот; 
 наличие на специални антени и шум на двигатели; 
 отсъствие на работници в полето през сезона на полската работа; 
 засилен шум от гладни и жадни животни; 
 дим в овощните и зеленчукови градини от походни кухни; 
 открито движение на противникови войници в населения пункт и скрито 

движение на часови около него. 
При преминаване по улицата той се движи на максимална скорост. След 

излизане на срещуположния край подава сигнал “Пътят е свободен”. Трябва да се 
знае, че противникът не винаги се открива, защото той ще бъде маскиран и скрит. 
Целесъобразно е в такъв случай танкът да се върне обратно при достигане на 
населения пункт бързо и на голяма скорост, с което създава погрешна представа, че е 
открил противник и го кара да се разкрие и открие огън по дозорния танк. 

При подхода към гора дозорният танк спира преди нея на закрито място за 
оглеждане на окрайнината, а след като екипажът се убеди, че видими признаци за 
наличие на противник няма, започва оглеждането на самата гора. Оглеждането започва с 
оглеждане на просеката, през която се движи дозорният танк, защото ако противникът е 
устроил засада, то ще е именно по протежение на просеката. Затова в този момент 
разстоянието между дозорния танк и взвода се намалява. 

Ако към екипажа на дозорния танк има автоматчици, те се движат пеша от двете 
страни на просеката, на разстояние 50-100 m от танка. 

Видими признаци за наличие на противник в гората са: 
 масово излитане и кацане на ята от птици; 
 наличие на антени и др. специална техника; 
 наличие на следи от верижна и др. техника; 
 люлеене на клони при отсъствие на вятър и т. н. 
При достигане на теснини, входове на тунели и клисури дозорният танк ги 

оглежда най-внимателно, изчаква  да се доближи взводът и тогава започва да навлиза в 
тях. Придадените автоматчици по команда на командира на танка слизат и започват 
оглеждане от двете страни на височината (теснината) или пък се движат пред танка на 
100-150 m. 

Ако маршрутът за движение преминава през мостове, то с достигането им 
екипажът на дозорния танк води визуално наблюдение, установява наличието или не на 
противник около него. Ако не се знае товароподемността на моста, то дозорният танк го 
преодолява на максимална скорост, без никакво спиране. Ако мостът е разрушен, то 
дозорният танк е длъжен да преодолее реката по обходен маршрут - в брод или по най-
близкия мост. 

За всичко открито по заповядания маршрут за движение и за среща с противник 
командирът на дозорния танк докладва незабавно на изпратилия го командир. 

в) Действие при среща с малки групи и превъзхождащ по сила противник 
Умелото оглеждане на местността и местните предмети, своевременното 

откриване на противника и докладване на командира, който го е изпратил, са главните 
задължения на екипажа на дозорния танк. 
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При внезапна среща с малки групи на противника екипажът на дозорния танк от 
изгодни огневи позиции открива огън, като се стреми да унищожи самостоятелно 
действащите танкове, БМП и отделни военнослужещи. След унищожаването екипажът 
се стреми да залови образци документи и въоръжение, след което докладва на 
командира, който го е изпратил, и продължава изпълнението на задачата. 

При среща с превъзхождащ по сила противник екипажът на дозорния танк 
незабавно донася на командира, който го е изпратил, избира удобна и скрита огнева 
позиция, изчаква развръщането на взвода (вдясно или вляво от него) и съвместно с него 
атакува противника и го унищожава. Ако взводът не е в състояние да унищожи 
противника, той упорито задържа заемания огневи рубеж до пристигането и 
организираното влизане в бой на главните сили. 

По време на почивките при марш и при разполагане на охраняваната колона за 
денуване (нощуване) дозорният танк заема изгодна позиция и продължава да изпълнява 
задачата, действайки на място като стражево охранение в постоянна готовност за 
отразяване нападение на противника. 

Дозорният танк спира и възобновява движението по команда (сигнал) на своя 
командир. 

г) Съставяне на бойно донесение 
В донесението си командирът на танка е длъжен да укаже до къде е достигнал 

дозорният танк, какъв противник, къде е открит и характера на неговите действия, 
какво е решението му. 

Например: “Шампион, тук 2-ри, достигнах отм. 150,0 - от ъгъла на гората 
БРДМ”. Реших да унищожа същия. Приемам!” 

При слаба чуваемост и силни смущения се разрешава донесенията да се 
повторят по два пъти. 

 
ИЗВОДИ: 
 

1. Танкът може успешно да изпълнява поставените му задачи като дозорен танк. 
2. Необходима е щателна подготовка на танка и екипажа. 
3. Охранението от дозорния танк се води по заповядания маршрут дръзко и 

смело, на последователно, от укритие към укритие, което налага постоянно наблюдение 
в заповяданите сектори от всеки член от екипажа. 
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1. Същност на отбраната. 
Отбраната е вид бой, целта на който е да се срине или отрази настъплението 

(ударът) на противника и да се задържат важни райони (рубежи, обекти) от местността, 
да се нанесе максимално поражение на противника. 

Целта на отбраната се постига чрез поразяване на противника с огъня на всички 
налични огневи средства; упорито удържане на най-важните участъци и райони от 
местността; разгромяване (унищожаване) на вклинилия се противник. 

Способите за постигане на целите на отбраната се определят от: 
 развитието на средствата за въоръжена борба; 
 лишаване на противника от превъзходство в сили и средства; 
 гъвкав маньовър с огън, сили и средства. 

Следователно в условията на използване на съвременните средства за поразяване и 
ВТО същността на отбраната се заключава в проваляне или отразяване на 
настъплението на превъзхождащи сили на противника, нанасяне на поражение с 
ракетни, авиационни и огневи удари в съчетание с широк маньовър с огъня, силите и 
средствата, с контраатаки, с използване на заграждения, упорито удържане на 
основните райони и позиции, които преграждат направленията за настъпление на 
противника. 
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2. Изисквания към отбраната. 
Съвременната отбрана ще се води от войските при широка употреба на 

високоточни оръжия (ВТО), авиация, безпилотни средства, въздушни и морски десанти, 
диверсионно-разузнавателни групи и др. Поради това най-важните изисквания към 
отбраната на съвременния етап са: тя да бъде устойчива, активна и способна да отрази 
ударите на противника с всички видове оръжия. 

- Устойчивостта на отбраната се заключава в способността й да устои на 
мощните удари на противника с всички видове средства за поразяване, да отрази 
настъплението на превъзхождащи му сили, като нанесе максимални загуби в жива сила 
и бойна техника; да не допусне стоварването и действието на въздушни и морски 
десанти; да унищожава вклинил се противник и да удържа важните райони от 
местността, от които зависи устойчивостта на отбраната. 

- Активността на отбраната се изразява в постоянното поразяване на противника 
с ВТО, удари с ракетни войски, авиация, артилерия и войски и провеждането на широк 
маньовър с формированията, с което се създават неизгодни условия на противника за 
водене на бойни действия. 

Отбраняващите се войски нямат право да напускат заеманите позиции без 
разрешението (заповедта) на старшият им командир. 

Устойчивостта и активността на отбраната се постигат чрез: 
 издръжливост и упоритост на отбраняващите се формирования; 
 висок боен дух; 
 умело организирана огнева система; 
 сигурна противовъздушна отбрана; 
 своевременен маньовър с огъня и силите на застрашените направления; 
 активни и смели действия на подразделенията; 
 умело използване на изгодните условия на местността; 
 изпълнение на мероприятията по защита от запалително оръжие; 
 точно и пълно взаимодействие; 
 всестранно осигуряване на боя; 
 твърдо и непрекъснато управление на подразделенията. 

Образец за устойчива и активна отбрана ни представя 9-та пехотна Плевенска дивизия 
при отстояване на Дойранската позиция през септември 1918г. Анализът на бойните 
действия от този период показва, че основното предимство при Дойран се явява 
активната отбрана.1  

3. Условия за преминаване към отбрана. 
В зависимост от създалата се обстановка и получената задача към отбрана 

войските могат да преминат принудително, когато настъплението е невъзможно или 
преднамерено, когато то е нецелесъобразно. Освен това към отбрана може да се 
премине без съприкосновение с противника или в непосредствено 
съприкосновение с него. 

Условията за преминаване към отбрана всеки път ще бъдат различни, което се 
изразява в различна активност на противника, наличие на съвременни средства за 
поразяване, различна местност, химическа и бактериологическа обстановка, както и 
най-разнообразни климатични и метеорологични условия. Към отбрана в условия на 
непосредствено съприкосновение с противника се преминава обикновено в хода на 
настъплението на нашите войски за: 

                                                
1 Христов, М., Изграждане на противотанковата отбрана в района на Дойранската позиция, Сборник 
научни доклади от национална конференция, 26.09.2018 г. - ,,България-Германия. Първа световна война. 
Поуки за бъдещето.", ВВМУ, Варна, 2018, с.169, ISBN 978-619-7428-27-8 
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- отразяване на контраатаките на превъзхождащите сили на противника; 
- закрепване на овладените рубежи; 
- осигуряване на фланговете на основната (настъпваща) групировка; 
- при неуспешен срещен бой. 
В този случай организирането на отбраната е най-сложно. Закрепването на 

удобен рубеж, изменението на бойния ред, организирането на огневата система и 
инженерното оборудване се извършва от войските принудително, в крайно ограничени 
срокове и под активното въздействие от противника. 

Към отбрана без непосредствено съприкосновение с противника войските 
преминават: 

 на второстепенни направления; 
 на морски бряг; 
 в началото на войната за прикритие на държавната граница; 
 когато са във втори ешелон или резерв. 

В този случаи условията са много по-благоприятни и способстват за по-доброто 
изучаване на местността, избор на по-изгодни позиции, предварително построение на 
бойния ред, организирането на огневата система и маньовъра в пълен обем, 
устройването на заграждения и широко използване на инженерна техника при 
оборудването на отбраната. 

4. Огнева система при отбрана. 
Основата на отбраната се явява изкусно организираната огнева система. Тя 

представлява организирано по единен план комплексно огнево поразяване на 
противника с всички видове оръжие в съчетание с инженерните заграждения и 
включва: 

 районите, участъците и рубежите за масирани, съсредоточени и заградителни 
огньове пред предния край, на фланговете и в дълбочина на отбраната; 

 зоните на плътен многослоен огън на всички видове оръжия пред предния 
край, на фланговете, в междините и в дълбочина на отбраната; 

 маньовър с огън и удари с цел тяхното масиране за кратко време на всяко 
застрашено направление. 
Огневата система трябва да осигурява: 

 незабавно унищожаване на средства, носители на ОМП и ВТО; 
 поразяване на противника на далечните подстъпи към отбраната, при 

изнасянето му и на рубежите му за развръщане; 
 поразяване на артилерията му, средства за ПВО, ПУ и средства за ЕРБ 
 поддържане на подразделенията, отбраняващи предната позиция и позициите 

на бойното охранение; 
 отразяване на масирани атаки на танковете и пехотата на противника; 
 поразяване на въздушни десанти при прелитането и стоварването им; 
 унищожаване на вклинил се в отбраната противник, възпрепятстване на 

резервите му, както и огнева подготовка и поддръжка на контраатаките; 
 прикриване на междините, фланговете, инженерните заграждения и 

естествените препятствия на местността; 
 маньовър с огъня и огневите средства на всяко застрашено направление или 

участък. 
Готовността на огневата система се определя от заемането на огневи те позиции от 
танковете, БМП, оръдията, гранатохвъргачките, установките ПТУР и другите огневи 
средства; подготовката на данните за стрелба и наличието на боеприпаси. 

5. Принципно построение на отбраната. 
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При отбрана батальона заема район за отбрана, ротата и взвода – ротен 
(взводен) опорен пункт, танка (отделението) – огнева позиция. 

Войските в определените им полоси и участъци заемат позиции. Позицията се 
състои от 2-4 реда окопи (траншеи). Първата траншея се явява преден край на 
отбраната и се отбранява от взводовете от първи ешелон. 

Втората траншея се отбранява от второешелонния взвод на ротата. Тя се 
изгражда на отдалечение 300-600 m от първата траншея с разчет със своя огън взводът 
да поддържа взводовете, заемащи първата траншея. 

Третата траншея се отбранява от взводовете на второешелонната рота на 
батальона. Тя се изгражда на отдалечение 600-1000 m от втората траншея, с разчет 
разположените на нея огневи средства да могат да водят огън в полосата между втората 
и третата траншея, а на отделни участъци – и пред предния край на отбраната. 

Четвъртата траншея се отбранява от второешелонните взводове на 
второешелонната рота. Тя се изгражда на отдалечение 300-600 m от третата траншея. 

При преминаване към отбрана без съприкосновение с противника пред предния 
край на полосата за отбрана на бригадата от първи ешелон се изгражда полоса за 
осигуряване. Тя се създава с цел да се задържи настъплението на противника, да се 
развърне и да настъпи в неизгодни за него направления, да му се нанесат значителни 
загуби и да се спечели време за подготовка на отбраната. 

Обикновено в полосата за осигуряване се отбраняват предните отряди в състав 
усилени МБ (ТБ). При необходимост на направленията, където няма преден отряд на 
отдалечение 6-8 km, от предния край на отбраната се изгражда предна позиция в състав 
усилена МР (ТР). 

За заблуждение на противника относно действителния преден край на отбраната 
и недопускане на внезапно нападение на разстояние до 2 km се назначава бойно 
охранение в състав усилен МВ (ТВ). 

6. Място на танковите подразделения в отбранителния бой. 
При отбрана танковите подразделения могат да действат: 
 в състава на своите формирования; 
 в състава на механизираните формирования; 
 самостоятелно. 
7. Водене на отбранителния бой. 
а) Действие на войските по време на огневата подготовка на противника и 

възпрепятстване подхода и развръщането му 
Въз основа на лично наблюдение и данни от разузнаването командирите са 

длъжни да установят подготовката на противника за настъпление и началото на 
неговото изнасяне, за което да доложат на старшия си началник и да приведат 
подчинените си подразделения в готовност за отразяване на атаката на противника. Със 
започване на огневата подготовка на атаката от противника подразделенията заемат 
укритията си, а танковите формирования – танковете. Разузнавателните и 
разградителни групи на противника се унищожават от дежурните огневи средства от 
временни огневи позиции. Ракетните войски, авиацията, артилерията и танковите 
войски с огън на пределни разстояния възпрепятстват подхода и развръщането на 
противника. 

б) Отразяване на атаката пред предния край на отбраната 
При достигане на противника на разстояние на действителния огън на 

средствата за стрелба с право мерене огън откриват танковете, ПТУР и 
противотанковите оръдия по танковете и другите бронирани средства на противника. 
Постепенно с приближаването на противника огън откриват и другите огневи средства 
за унищожаване и на пехотата му. При преодоляване на противника на минно-
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взривните заграждения и при подхода му към предния край на отбраната огънят 
достига най-голямо напрежение, като противникът се унищожава с огън от упор, 
гранати и в ръкопашен бой. 

в) Унищожаване на вклинил се в отбраната противник 
При вклиняване на противника в отбраната командирите са длъжни с огън от 

всички средства да спрат проникването му в дълбочина, да закрепят своите флангове на 
участъка на вклиняване. При невъзможност да го спрат – с оттегляне на по-заден рубеж 
да му нанесат огнево поражение и здраво да удържат същия за провеждане на 
контраатака със сили от дълбочина. 

След отразяване на атаката незабавно се вземат мерки за възстановяване на 
огневата система, инженерните съоръжения, повреденото въоръжение и бойна техника. 
Извършва се попълване с боеприпаси и продоволствия. За резултатите от боя 
командирите докладват на старшите си началници. 
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Abstract: An in-depth reading of offensive battle bases of the tactical formations is made. The 
objectives of the offensive, the features of the offensive battle, the battle use of the tank form in 
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1. Същност и цел на настъплението. 
Настъплението е вид бой. То има решаващо значение за победата над 

противника. Само решителното настъпление, провеждано с висок темп и на голяма 
дълбочина, осигурява пълен разгром над противника. Настъплението е вид бой, който 
се води с цел да се унищожи противникът и се овладеят райони (рубежи, обекти ) от 
местността. 

Същността  на настъплението се заключава в това, че настъпващите войски 
поразяват противника с всички разполагаеми средства и използвайки постигнатите 
резултати, стремително  се придвижват в дълбочина на неговото разположение, 
унищожават и пленяват живата сила, въоръжението и бойната му техника. 

Целта на настъплението се постига чрез поразяване на противника с всички 
налични средства; решителна атака; стремително придвижване на настъпващите 
подразделения в дълбочина на неговото разположение; унищожаване и пленяване на 
живата сила, овладяване на оръжието, военната техника, различните обекти и 
набелязаните райони ( рубежи ) от местността. 

2. Характерни черти на настъпателния бой. 
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Решителност - основава се на възможността за бързо разгромяване на 
противника със съвременните средства за поразяване, използване на нарасналата 
подвижност и маневреност на войските. Силната и дълбоко ешелонирана противникова 
отбрана сега се преодолява с решителен пробив първоначално на тесен участък от  
фронта с последващо разширяване към фланговете и развитието му в дълбочина. 
Активните и решителни действия позволяват на настъпващите войски да провалят 
плановете на противника, да му налагат своята воля, да вземат и задържат 
инициативата, да водят боя така, че да не се изтласква само противника, а да го 
разсичат и унищожават на части, за да не може той да използва ефективно своите 
средства за поразяване, свободно да маневрира с резервите си, да отразява 
настъплението на вторите ешелони и резервите на настъпващите войски и да им нанася 
поражение. 

Голям пространствен размах - обуславя се от решителността на целите и 
нарасналите възможности за тяхното постигане. Увеличи се фронта, дълбочината, 
темпа за настъпление. Воденето на настъплението сега по-малко зависи от годишния 
сезон, времето през денонощието и атмосферните условия. Насищането на войските с 
бойни и транспортни машини с висока проходимост наред с широкото използване на 
въздушния транспорт още повече разшириха тези възможности. 

Масиране на силите и средствата - в миналото масирането се постигаше чрез 
създаването на многократно превъзходство над  противника в пехота, танкове, 
артилерия и други средства на избраните направления. 

Наличието на огневи средства с голяма далекобойност дава възможност 
основните усилия бързо да се съсредоточат на избраното направление чрез огневи 
маньовър с удари от ВТО и авиация. Това затруднява противника да определи 
направлението на главния удар, осигурява постигането на внезапност и повишава 
живучестта на високоточните средства за поразяване. 

Настъплението носи ярко изразен земно-въздушен характер. Това значи, че за 
постигане на успех в боя първостепенно значение придобиват твърдото и непрекъснато 
управление на разнородните сили, точното организиране на взаимодействието на 
войските с авиацията, а също  създаването на гъвкава система  на ПВО за надеждно 
прикриване на подразделенията от противникови удари от въздуха. Създават се  
предпоставки за използването на по-решителни способи за разгром на противника, 
каквито са дълбокия обхват на противника по въздуха, нанасянето му на комбинирани 
въздушни удари със силите на войските от атакуващия ешелон по фронта в съчетание с 
удари с въздушни десанти откъм тила, с  авиация и бойни вертолети от въздуха и др. 
Разбиранията в тази насока имат своите солидни традиции. Показателен в това 
отношение е фактът, че още в периода между двете световни войни българските военни 
теоретици се обединяват единодушно в мнението, че съвременният бой се утвърждава 
като общовойскови. В унисон с това разбиране се отделя значително внимание на 
използването на формирования от различни родове войски в настъпление и отбрана.2 

В настъпателния бой нараства ролята на маньовъра. Той се използва за 
създаване на най-изгодна групировка на войските, бързо използване на резултатите от 
огневото поразяване на противника, стремително придвижване в дълбочина на 
отбраната, нанасяне на внезапни удари по уязвими места в неговото бойно построение, 
особено във фланговете и в тила, както и за бързо извеждане на собствените 
подразделения изпод противниковия удар и пренасяне на усилията на ново 
направление. 

                                                
2 Христов, М., Развитие на тактиката на ВНВВ във Втората световна война и съвременната ѝ 
интерпретация, izdavam.com, Долна Митрополия, 2018, с. 34, ISBN 978-954-713-113-2 
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Голямо значение за постигането на бърз и решителен успех в настъплението има 
умелото използване на нови, неочаквани за противника тактически похвати. Това 
беше нагледно показано по време на войната в Персийския залив. 

Съвременният общовойскови бой, както показва опитът от локалните войни, се 
характеризира с голяма сложност на радиоелектронната обстановка. 
Радиоелектронните средства не само осигуряват процесите на управление на войските 
и оръжието, но се превърнаха в мощен инструмент за пряко въздействие срещу 
противника. По мнение на специалисти, със създаването на радиоелектронни смущения 
ефективността на изпълнение на поставените бойните задачи може да се увеличи до 
70%. 

Неравномерност на развитието на настъплението. Тази характерна черта се 
очертава в резултат от воденето на настъплението по направления, различна степен на 
поразяване на противника и неговата  съпротива на различните участъци на 
направленията, където отбраната на противника е подложена на огнево поразяване, 
войските могат бързо да се откъсват напред, а на другите направления, срещайки 
съпротива от противника, те ще бъдат принудени да спрат или забавят придвижването 
си. Още по-неравномерен характер ще придобие настъплението в оперативната 
дълбочина на отбраната. Поради разсъсредоточението на бойните редове както на 
отбраняващите се, така и на настъпващите войски, боят ще има огнищен характер и е 
възможно да възникнат големи междини между формированията. 

3. Бойно използване на танковете в настъпателния бой. 
Със своето мощно въоръжение, надеждна защита и голяма подвижност те са 

способни с огън от движение, с кратки спирания или от място да унищожават 
танковете, другите бронирани цели и живата сила на противника, да разрушават 
неговите  огневи съоръжения, да се борят с нисколетящи въздушни цели и да решават 
други задачи. 

В съвременните армии танковите формирования са основната ударна сила на 
Сухопътните войски. Те са способни най- добре да използват резултатите от огневите 
удари и в кратки срокове да постигнат крайните цели на боя и операцията. Бойните 
възможности на танковите формирования им позволяват да водят активни 
настъпателни действия денем и нощем, откъснати на значително разстояние от другите 
войски, да громят противника в срещен бой, от движение да преодоляват обширни 
заразени зони и водни прегради, стремително да развиват успеха с високи темпове, да 
извършват широк маньовър, да овладяват и удържат важни рубежи. 

В настъпателния бой танковете могат да се използват: 
- самостоятелно - в състава на танковите формирования; 
- в състава на механизирани формирования. 
4. Способи за преминаване в настъпление. 
Настъплението срещу отбраняващия се противник се извършва от движение или 

от непосредствено съприкосновение с него. Най- важна роля при определяне на способа 
за настъпление играе степента на подавяне на противниковата отбрана. 

а) Настъпление от непосредствено съприкосновение с противника 
Преди появата на автоматичното оръжие, когато огневата мощ на войските е  

била  сравнително малка, преминаването в настъпление е ставало след предварително 
доближаване до противника. С приемането на въоръжение на по-мощни и далекобойни 
средства за поразяване войските започнаха да преминават в настъпление след заемане 
на предварително оборудван в инженерно отношение изходен район, в непосредствена 
близост до предния край на противниковата отбрана. Този способ се състои в това, че 
определените за настъпление войски предварително се придвижват от дълбочина, 
заемат изходно положение, като заменят отбраняващите се, а след мощна артилерийска 
и авиационна подготовка преминават в атака. Танковите формирования преминават в 
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атака обикновено от заеманите от тях райони (опорни пунктове) след необходимото 
прегрупирване, а когато са заели изходно положение за настъпление след изнасяне от 
дълбочина - от очаквателни позиции, определени до 6-8 km от предния край на 
противниковата отбрана. Тези позиции се подготвят и заемат скрито, със спазване на 
мерките за маскировка. 

б) Настъпление от движение 
С появата на новите средства за поразяване стана възможно надеждно да се 

подавя и разрушава отбраната на противника в кратки срокове без предварително 
съсредоточаване близо до противника на ударна групировка. В съвременни условия от 
движение може да се настъпва не само за развитие на боя в тактическата или 
оперативната дълбочина на противниковата отбрана, а и в самото начало на 
операцията, включително и при пробив на подготвена, добре укрепена отбрана. 

За подготовката на такова настъпление войските заемат и оборудват изходни 
райони в дълбочина на своята отбрана на отдалечение, което ги поставя вън от обсега 
на основните тактически средства за нападение и артилерията, а така също и за 
намаляване ефективността на земните средства за разузнаване на противника. 

За организирано придвижване, развръщане и осигуряване на едновременното 
преминаване в атака на войските обикновено се указват: 

- маршрут за движение с изходен рубеж (пункт); 
- рубежи (пунктове) за развръщане в батальонни, ротни и взводни колони; 
- рубеж за преминаване в атака; 
- рубеж за спешаване. 
Рубежите за развръщане на войските се определят с цел да се осигури висок 

темп на изнасянето им и да се намали вероятността за поразяването им от огъня на 
противника и неговите системи високоточно оръжие. 

Рубежът за развръщане в батальонни колони се определя извън обсега на 
основната маса противникова артилерия на 12-15 km от предния край на отбраната на 
противника. Най-често с излизането на войските на този рубеж започва огневата 
подготовка на атаката. 

Рубежът за развръщане в ротни колони се назначава на 4-6 km от предния край 
на противниковата отбрана. Основен критерий при определяне на това отдалечение е 
излизане извън обсега на огъня на установките ПТРК, танковете и оръдията на 
противника, определени за стрелба с право мерене. 

Подразделенията трябва да се развърнат в предбоен ред, преди да навлязат в 
зоната на огневото въздействие на тези средства. 

Рубежът за развръщане във взводни колони се определя по възможност в гънки 
на местността или на места, които са скрити от противника, особено от неговите ПТРК 
за близко действие обикновено на 2-3 km от предния край на отбраната на противника. 

Рубежът за спешаване се определя обикновено в места, скрити от огъня на 
противниковите картечници, и е обикновено до 600 m от предния край на 
противниковата отбрана. 

Рубежът за преминаване в атака се определя така, че изнасянето на танковите и 
мотопехотните формирования към него да става скрито, а отдалечението му да 
осигурява водене на точен огън с основните видове оръжия и достигане на предния 
край на противниковата отбрана без спиране, на максимална скорост в указаното време 
("Ч"). Взема се под внимание характера на отбраната на противника, степента на 
нейното огнево поразяване, условията на местността, способа на атаката и др. 

5. Задачи и боен ред. 
а) Задачи 
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Бойната задача  регламентира действията на формированията. Тя е основа за 
планиране на боя, организиране на взаимодействието, управлението и всестранното 
осигуряване на боя и др. 

Съдържанието на бойната задача на войските в настъпление е разгром на 
противниковата групировка и овладяване на планирания рубеж (район) от местността в 
определения срок. Само с унищожаването (пленяването) на неговата жива сила и 
поразяването (завземането) на средствата му за борба ще се създадат условия за 
постигане на целта на боя. 

При поставяне на задачите на танка и взвода се указват обект за атака и 
направление за по-нататъшно направление, на танковата рота се указва близка задача и 
направление за по-нататъшно настъпление, а на танковия батальон – съответно близка 
задача, следваща задача и направление за по-нататъшно настъпление. 

Обектът за атака обикновено е противник в окопи или в други фортификационни 
съоръжения на опорния пункт, както и самостоятелно разположени на направлението за 
настъпление танкове, оръдия, картечници и други огневи средства на  противника. 

Близката задача на ротата от първи ешелон обикновено може да се заключава в 
унищожаването на противника в опорния пункт на първоешелонната рота и 
овладяването му във взаимодействие със съседните подразделения. На 
второешелонната рота се указват направлението и реда за движение в хода на 
настъплението, възможните рубежи за въвеждане в боя, близката задача и 
направлението за по-нататъшно настъпление. 

Близката задача на батальона от първи ешелон може да  бъде унищожаването на 
противника в района за отбрана на първоешелонния батальон на своя фронт за 
настъпление и овладяване на първата позиция. Неговата следваща задача се заключава 
в  развиване на настъплението, разгромяване във взаимодействие със съседните 
батальони на бригадните (полковите) резерви на противника и овладяване на техния 
рубеж. Направлението за по-нататъшно настъпление се определя с оглед да се осигури 
изпълнение на задачата на бригадата. 

б) Боен ред 
При изпълнение на бойните задачи подразделенията в зависимост от 

обстановката действат в походен,  предбоен и боен ред. Походният ред е колона. Той се 
използва при извършване на маньовър и трябва да осигурява висока скорост на 
движение и бързо развръщане в предбоен и боен ред. Предбойният ред е построение на 
подразделенията в пеши строй за придвижване в колони, разчленени по фронта с цел да 
се съкрати времето за развръщане в боен ред и за по-малка уязвимост от артилерийския 
огън и от ударите на авиацията. 

Бойният ред е построение на подразделенията за водене на боя. Той трябва да 
отговаря на поставената задача и да осигурява успешно водене на боя, пълно 
използване в боя на всички огневи средства и на бойните възможности на 
подразделенията, на резултатите от огневото поразяване на противника и на изгодните 
условия на местността, най-малка уязвимост от огъня на противника, поддържане на 
непрекъснато взаимодействие и управление. 

Бойният ред трябва да осигурява: 
 успешно водене на боя; 
 решително поразяване на противника на цялата дълбочина на бойната задача 

и отразяване на неговите удари от въздуха; 
 бързо и пълно използване на резултатите от огневото поразяване; 
 най-малка уязвимост на подразделенията от огневите удари на противника и 

ударите с ВТО; 
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 устойчиво и непрекъснато взаимодействие и управление в най-сложна 
обстановка. 

Бойният ред се състои от подразделения на първия ешелон, на втория ешелон 
(резерва), подразделения за ПВО, артилерия, въздушни десанти, предни отряди, 
противотанкови резерви, подразделения за техническо осигуряване и тил. 

Механизираните формирования в настъпление се използват в състава на първия 
и втория ешелон като общовойскови резерв, като авангард, преден и обхождащ отряд, 
тактически и морски десант. 

Танковите подразделения обикновено се придават на механизирани 
формирования за усилване или самостоятелно на направлението на главния удар. Със 
своята голяма ударна сила и маневреност те са способни да извършат пробив в 
отбраната, внезапно да излязат в противниковия тил, да унищожат оцелели огнища на 
съпротива, да завземат важни  обекти и с това да осигурят бързия разгром на 
противника. 

в) Способи за атака 
Бойният ред на механизираните формирования, които настъпват на бойни 

машини на пехотата (на БТР, на МТЛБ), се състои от бойните машини, построени в 
интервал между тях до 100 m, и от средствата за усилване, действащи в бойната линия 
или зад нея. Бойният ред на механизираните формирования, които настъпват в пеши 
строй, се състои от веригата на взвода (ротата), бойните машини на пехотата и 
средствата за усилване. Личният състав на тези формирования действа във верига 
непосредствено зад бойната линия на танковете на разстояние, осигуряващо 
безопасност от разривите на снарядите на собствената артилерия и поддръжка на 
танковете с огъня на стрелковото оръжие. В този случай бойните машини на пехотата, 
като използват гънките на местността, се придвижват с наскоци от рубеж на рубеж (от 
укритие на укритие) след отделенията си на разстояние, което позволява надеждно да 
поддържат с огъня си атакуващите танкове и личен състав. Понякога те може да 
действат и непосредствено във веригите на своите отделения. 

Бойният ред на танковите подразделения се състои от танковете им, построени в 
линия с интервал между тях до 100 m, и от средствата за усилване, действащи в бойната 
линия или зад нея. 

г) Подготовка на настъплението 
Подготовката на настъплението започва с получаване на бойна задача от 

старшия командир и включва: 
 Организиране на боя (вземане на решение, поставяне на бойни задачи, 

организиране на взаимодействието, на огневото поразяване, всестранното осигуряване 
на боя и управлението). 

 Подготовка на войските за изпълнение на бойна задача. 
 Подготовка на изходния район за  настъпление. 
 Контрол за готовността на войските. 
6. Водене на настъпателния бой. 
а) Огнево поразяване на противника 
Преди войските да преминат в настъпление, се провежда огнева подготовка на 

атаката, а в хода на настъплението - огнева поддръжка на атаката и огнево 
съпровождане на настъплението на подразделенията в дълбочина. При настъпление от 
движение, преди да започне огневата подготовка, може да се проведе и огнево 
осигуряване на изнасянето. 

В периода на огневата подготовка на атаката артилерията и авиацията подавят и 
унищожават ВТО, средствата за химическо нападение, артилерията, противотанковите 
средства, живата сила и огневите средства на противника в опорните пунктове на 
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неговата отбрана и извън тях, пунктовете за управление, радиоелектронните средства. 
В същото време оръдията и танковете, определени за стрелба с право мерене, както и 
установките ПТУР, унищожават наблюдаемите огневи средства на противника, особено 
противотанковите и бронираните, на предния край и в близката дълбочина. Огневата 
подготовка на атаката завършва с излизане на подразделенията от първия ешелон на 
рубежа за преминаване в атака. 

Огневата поддръжка на атаката започва, щом завърши огневата подготовка, и 
продължава непрекъснато на дълбочината на отбраната на бригадата от първия ешелон 
на противника, а понякога и на по-голяма дълбочина. 

Огневото съпровождане на настъплението на подразделенията в дълбочина на 
противниковата отбрана започва след завършване на огневата поддръжка и продължава 
през целия бой. 

Главна цел на огневото поразяване в настъпателния бой се състои в това, да се 
нанесат на противника такива загуби, че той да бъде лишен от способността да оказва 
организирана съпротива и с това да се създадат необходимите условия за успешно 
изпълнение на бойните задачи. 

Огневото поразяване се постига чрез съгласувано, комплексно въздействие 
върху противника с много видове оръжия - с ракети и артилерия, авиация и бойни 
вертолети, огневите средства на танковите и механизираните формирования, 
огнехвъргачни средства, както и инженерни боеприпаси. 

б) Пробив на противниковата отбрана и развитие на настъплението в 
дълбочина 

Настъплението срещу отбраняващ се противник обикновено започва с пробив. 
Способите за пробива са в зависимост от конкретните условия на обстановката и могат 
да бъдат различни. В едни случаи преди преминаване на войските в настъпление се 
нанасят удари с ВТО и радиоелектронни средства, а в други това се осъществява с 
огъня и ударите на артилерията и ударите на авиацията, с последващо решително 
придвижване на механизираните и танковите формирования в дълбочина и 
разширяване пробива към фланговете. 

Атаката в съвременния бой се осъществява в тясно взаимодействие между 
механизираните и танковите формирования. Като подавят и унищожават съвместно с  
артилерията огневите средства, танковете създават условия за стремително 
придвижване на настъпващите войски. 

Танковите формирования атакуват в бойна линия. Атаката на механизираните 
формирования се провежда на онези направления, на които отбраната на противника, 
особено неговите противотанкови средства надеждно са подавени, осъществява се на 
бойните машини на пехотата (на бронетранспортьорите) без спешаване на личния 
състав. 

При пробив на предварително подготвена, развита в инженерно отношение  
отбрана на противника или негов укрепен район, атаката се осъществява в пеши строй. 
По същия начин се атакува в трудно достъпна местност, както и при действие в 
ограничена видимост. 

По време на атаката основните сили на артилерията и авиацията, поддържащи 
боя, се съсредоточават за унищожаване на противника в опорните пунктове, особено в 
първата линия на неговата отбрана и открито разположените огневи средства, както и 
за подавяне на подхождащите резерви. Оръдията и танковете, определени за стрелба с 
право мерене, както и установките ПТРК унищожават наблюдаваните огневи средства 
и фортификационните съоръжения на предния край и в близката дълбочина на 
отбраната. Бойните вертолети, действайки от засада, нанасят удари преди всичко по 
танковете и другите  бронирани обекти на противника. Под прикритието на 
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артилерийския огън инженерно-сапьорните подразделения правят проходи в 
загражденията на противника пред предния край на неговата отбрана. 

По време на атаката се води непрекъсната борба с противотанковите средства на 
противника, които се явяват по същество основата на отбраната. За да се наруши 
системата на противотанковата отбрана се изисква още през периода на огневата 
подготовка на атаката да се подави (унищожи) или да се неутрализира значителна част 
от тези средства (по опита от локалните войни 70-80% от общото им количество). 
Затова трябва добре да се разузнае системата на отбрана на противника, точно да се 
знае мястото на всеки танк в окоп, оръдие, БМП, както и на пусковите установки ПТРК. 

Боят в дълбочина на противниковата отбрана се характеризира със сложност  на 
обстановката, нейната бърза и рязка промяна. През този период настъпващите 
подразделения могат да изпълняват различни по съдържание и характер бойни задачи - 
да разгромят подхождащите резерви, да отразяват контраатаки на противника, да 
унищожават неговите системи за ВТО, да преодоляват заразени участъци, инженерни 
заграждения, завали и райони с разрушения, да водят борба с въздушни десанти. 
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Abstract: Based on the structural scheme of the bombing targeting process and the 
mathematical formulas describing this process, a targeting algorithm for existing methods of 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
При бомбопускане от пикиране се съвместява мрежата с целта (метода 

индикация точката на падане - ИТП) и летецът извършва пускане на бомбите. Тъй като 
стойностите на необходимите ъгли зависят от текущите параметри на полета, то 
положенията на подвижната мрежа по време на полет се изменя, което предизвиква 
трудности при съвместяването на подвижната мрежа с целта. При някои условия за 
бомбопускане е възможно използването на метода индикация момента на пускане 
(ИМП). Недостатък на бомбопускането от пикиране е, че необходимото значение на 
ъгъла на място може да се окаже по-голямо от обзора определен от конструкцията на 
ЛА (за определени визирни системи). Основно предимство на бомбопускането от 
пикиране е това, че осигурява достатъчно висока точност. Недостатък при използването 
на метода ИТП за бомбопускане е, че ъглите на отклонение на прицелната мрежа трябва 
да са в допустимите граници за конкретния вид прицелна система, което от своя страна 
налага ограничения в началните условия на маньовъра за бомбопускане. Предимство на 
метода ИМП е, че обнуляването на параметрите за прицелване по посока - q  и по 
далечина - p се извършва автоматично [2]. 

Бомбопускането на излизане от пикиране (ИМП) осигурява по-малка точност, 
отколкото бомбопускането от пикиране [3]. Предимство на това бомбопускане е в 
удобството на визиране на целта и управление на ЛА. Точността на бомбопускането се 
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определя и от балистиката на типа на авиационната бомба [1]. 
При бомбопускане от хоризонтален полет се използва един от двата метода – 

ИТП или ИМП в зависимост от зрителното поле на визирната система и 
конструктивните особености на летателния апарат. Предимство на бомбопускането от 
хоризонтален полет е простотата на изпълнението на маньовъра, голям диапазон от 
възможни условия за бомбопускания. Недостатък на това бомбопускане е, че точността 
е по-малка в сравнение с тази при пикиране.  

При бомбопускане от кабриране се използва метода ИМП. При бомбопускане от 
хоризонтален полет, пикиране, излизане от пикиране и кабриране се използва един от 
методите ИТП или ИМП, т.е. момента на пускане се определя по различни начини.  

2. ИЗЛОЖЕНИЕ 
 

Структурната схема на модела на процеса на прицелване при бомбопускане по 
методите ИТП и ИМП е показана на фиг.1. 

 
 

Модел на 
самолета 

Модел на 
летеца 

Модел на 
прицелната 

система 

Модел на 
вятъра 

 
 

Фигура 1. Структурна схема на модела на процеса на прицелване при 
бомбопускане 

Текущите координати на целта си определят по метода на изчисляване на пътя в 
правоъгълна невъртяща се координатна система Оξηζ по формулите [4]: 

(1)    













t

0
0

t

0
0

.dtW

;dtW
 

Проекциите на вектора на пътната скорост W  върху координатните оси ξ, ζ ще 
бъдат: 

Wξ=Vξ+Uξ; 
Wζ=Vζ+Uζ; 

при 0U    
Wξ=Vξ; 

 (2) 
Wζ=Vζ, 

където Vξ и Vζ се определят от векторното произведение: 
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където   К=900−ψ. 
Началните координати на целта се определят по известните формули: 

(3)    
,sinzcosx
;coszsinx
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където 

(4)    
.sincosDz
;coscosDx
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Ъглите βт и εт се определят по известните формули: 
εт=arcsin(cosβ1тcosε1тsin+sinε1тcoscosγ+sinβ1тcosε1тcossinγ); 

βт=arcsin  
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Ъглите на визиране на целта β1т и ε1т се изчисляват чрез векторното 
произведение на преходните матрици: 

 (5)    АD,1=AD,xyzАxyz,1, 
където  
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cossin0

sincoscoscossin
sinsincossincos

A 1,xyz , 

и след заместване във форм (5) се получава: 
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В резултат от векторното матрично произведение се определят ъглите β1т и ε1т: 
(6) 

.sincossincoscossincossincoscos
;coscossinsincossinsinsincoscos

тттттт1

тттттт1




 

След това се определят координатите на целта в хоризонтално стабилизираната 
координатна система Охуz:  

 (7)    
.sincosz

;cossinx



 

Необходимите координати на целта се определят по формулите: 

 (8)    
.TUZ

;TUAX

z

x0




 

Относът на бомбата А0 и времето на падане Т се определят от модела за 
движението на бомбата.  

На индикатора на прицелните параметри се индицират подвижната прицелна 
мрежа (определяща се с необходимите ъгли β1, ε1) и целта (определяща се с ъглите на 
визиране β1т, ε1т). 

В блока за формиране на параметрите се определя параметъра на прицелване р в 
зависимост от използвания метод за бомбопускане (ИТП или ИМП). 

Необходимите ъгли ε1 и β1 в координатната система Oх1у1z1 се определят по 
формулата (при γ=0): 

(9)     
Z
H
X

А
D
D
D

т
1,xyz

1нz

1нy

1нx

 ; 

 (10)   

.
D

cosD
arctg

;
D
Darctg

1нх

11ну
1

1нх

1нz
1








 












 

Методът ИТП се използва при |ε1| |εгр|. Параметърът р се определя от 
равенството р=ε1−ε1т.  

При условие, че |ε1|>|εгр| се използва метода ИМП, като се извършва привързване 
към целта. В този случай параметъра за прицелване се определя по формулата р=х – Х. 

В момента на привързване към целта т.е. t=tпр се определят началните 
координати на целта x0 и z0 с помощта на изразите:  
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  т =  cosгр . 
   Δост=ТV1cosλ – A. 

  т =
x

z

т

тост
W
W

cosH
sin1 











 . 

 
Текущите координати до целта х и z се определят от формули (7).  

Оставащото време до бомбопускането се определя от формулата 
x

ост W
Ххt 

 . 

В резултат от решаване на задачата на прицелване при бомбопускане с 
използване на методите ИТП и ИМП се определят условията на бомбопускане f
(tп)=[V1(tп), Н(tп), λ(tп)]. 

Съставеният алгоритъм на процеса на прицелване при бомбопускане с 
използване на методите ИТП и ИМП е показан на фиг.2. 
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Модел на самолета 
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Фигура 2. Алгоритъм на процеса на прицелване при бомбопускане с използване 
на методите ИТП и ИМП. 

 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Предложеният алгоритъм на процеса на прицелване за методите ИТП и ИМП 

може да се използва при изследване на възможностите за повишаване на точността на 
бомбопускане на съществуващите летателни апарати на въоръжение във ВВС на          P. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 
Ефективността на бойните действия на авиацията по земни цели, зависи от 

точността на решаване на задачата на прицелване и техническото разсейване [3]. 
Решаването на задачите на прицелване се извършва от авиационните прицелни 
системи. 

Точността на попаденията на земни цели, определяща се с математическото 
очакване и средно квадратичното отклонение (или вероятното отклонение) е един от 
критериите оценяващи ефективността на комплекса на авиационното въоръжение [1,2]. 

 
2. ИЗЛОЖЕНИЕ 

 
2.1 Изчисляване на характеристиките на точността на попаденията на 

авиационните бомби 
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При аналитичния метод за изследване на точността се установява връзката 
между отклоненията на точките на падане на авиационните бомби и първичните 
грешки, предизвикващи тези отклонения, като тази връзка се изразява аналитично. 

Използвайки изразите  

(1)  , 

Където 
 

(2)  . 

 
и данни за числовите характеристики на първичните грешки ΔSi получени от 
експериментални изследвания, могат да се определят числовите характеристики на 
грешките на попаденията, т.е. математическото очакване М[ΔV] и средно 
квадратичното отклонение σ[ΔV]. 

Първия етап от изследването на точността по аналитичния метод е в получаване 
на аналитична зависимост от вида показан по-горе. Тази зависимост изразява 
отклонението на точката на падане на бомбата от целта чрез първичните грешки. 

Вторият етап от изследването се състои в определяне на числовите 
характеристики на първичните грешки. Тази задача се решава на базата на 
експериментални изследвания.  

При третия етап се определят числовите характеристики на случайните 
отклонения на точката на падане на авиационната бомба от целта на основата на 
аналитично получената зависимост и данните за числовите характеристики на 
първичните грешки. Математичното очакване на случайната величина се изчислява по 
формулата: 

 

(3)  . 

 
Вероятното отклонение се определя чрез дисперсията D[ΔV]: 
 
(4)  . 
 
При некорелирани първични грешки дисперсията се определя по известната 

формула: 
 

(5)  . 

 
При корелирани първични грешки дисперсията е: 
 

(6)  . 
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Аналитичният метод дава възможност за анализиране влиянието на отделните 

причини върху точността на попаденията, да се изяснят най-важните причини и в 
процеса на разработване на авиационните прицелни системи, да се приемат мерки за 
намаляване на влиянието на тези причини и с това да се повиши точността на решаване 
на задачата на прицелване. 

2.2 Оценяване на точността по резултатите от използване на авиационните 
бомби 

При бомбопускане се фиксират n точки на попадения с координати хi, zi, i=1,…,n 
(фиг.1). 

 

 
Фигура 1. Попадения при бомбопускане 

Координатите на центъра на разсейването и дисперсията се определят по 
данните за координатите на точките на падане: 

 

 (7)  ;  ; 

 

(8)  ;  . 

 
На практика се използват вероятното Е и средно квадратичното σ отклонение 

приведени към главните оси на разсейване. В зависимост от характера на разсейването, 
тези характеристики се привеждат към елипсоидно или кръгово разсейване.  

При елипсоидно разсейване посоката на осите на елипсата на разсейване се 
определя по известната формула: 

 

(9)  , 

където  

. 

 
Главните вероятни отклонения се определят по известните формули:  
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(10)   

При разсейване близко до кръговото се използва опростен метод за първично 
обработване. Определят се математическите очаквания  и  по форм. (7), а след това 
и средното радиално отклонение rср по формулите (фиг.2): 

 

(11)   

 
                                    Фигура 2. Кръгово разсейване 

 
След това се определя радиалното отклонение:  
 
 (11)  Ерад=0,94 rcp. 
 
При кръгово разсейване вероятните отклонения  и  са равни: 
 
 (12)  = =0,58 Ерад. 
 
2.3 Аналитични формули за определяне на вероятностните характеристики 

на грешките на бомбопускане. 
 
При бомбопускане от хоризонтален полет от височини до 500 m с използване на 

методите индикация на точката на падане (ИТП) и индикация на момента на пускане 
(ИМП), вероятното отклонение Ех на грешката Δх се определя от израза: 

 

 (13)  Ех=(20 – 30) H [m]; 

 
При бомбопускане от хоризонтален полет от височини Н=500 – 5000 [m], 

вероятното отклонение Ех се определя по формулата: 
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(14)  Ех=(20 – 30) H [m], 

 
а при бомбопускане от пикиране и на излизане от пикиране: 

(15)  Ех=(20 – 30) (1 + sinλ) H [m]. 

 
При това 
 
 (16)  σΔх=Ех 1.4815. 
 
От емпиричните формули (13) – (16) се определят границите на изменение на 

средноквадратичното отклонение на грешката на бомбопускане: 
- от хоризонтален полет: 
 
 (17)  σΔх min=0.0296 H [m]; σΔх max=0.0444 H [m]; 
 
- от пикиране: 
 
(18) σΔх min=0.0296 (1 + sinλ) H [m]; σΔх max=0.0444 (1 + sinλ) H [m];  

 
2.4 Сравняване на точността на бомбопускане на различни методи по 

вероятните отклонения на точките на падане на бомбите. 
 

Вероятното отклонение се изчислява по известната формула:  
 
 (19)  Е=8Н + 0,08V1(1+sinλ), 
 

където Н е височината на бомбопускане km; 
V1 – скоростта на бомбопускане km/h; 
λ – ъгъл на пикиране. 
За изчисляване на вероятното отклонение Е на даден метод при известни 

области за пускане на авиационните бомби се предлага формулата: 
 
 (20  Еум=Рп Еп + Рип Еип, 
 

където Еп и Еип са вероятни отклонения при бомбопускане от пикиране и на излизане от 
пикиране; 

Рп  и Рип – вероятности за бомбопускане от пикиране и на излизане от пикиране. 
Вероятните отклонения се изчисляват по формула (19), като за Н, V1 и λ се 

вземат средните стойности за съответните области за пускане.  
Вероятностите за пускане се определят като отношения на съответната площ за 

даден метод към цялата площ на областта за бомбопускане.  
За определяне на процентното повишаване на точността на бомбопускане на 

метод 1 (Eсм) спрямо метод 2 (Eум) се използва съотношението: 
 

(21)  . 
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На основата на получените области от възможни условия за бомбопускане за 

различни методи се определят средните стойности за условията за бомбопускане (Н0, 
V1,0 , λ0) на съответните области. От тези области се определят и вероятностите за 
пускане от пикиране и излизане от пикиране Рп  и Рип.  

        Таблица 1 
 λ0= -300 λ0= -500 

 Пикиране Изл. пикиране Пикиране Изл. пикиране 
 М1 М2 М1 М2 М1 М2 М1 М2 
V1 700 800 800 850 800 800 850 850 
Н 0,8 1,6 0,6 0,8 1,3 1,7 0,9 1,2 
λ -300 -300 -120 -120 -500 -500 -200 -200 

Рп 0,94 0,94   0,88 0,72   
Рип   0,06 0,06   0,12 0,28 
Еп 33 50   28 32   
Еип   48 62   58 60 
Ем1 34 32 
Ем2 51 40 
 

% % 

 
От табл. 1 (данните са примерни) е видно, че точността на бомбопускане на 

метод 1 (М1- Eсм) при λ0= -300 е с 32% по-голяма от тази на метод 2 (М2-Еум), а при λ0= 
-500 - с 20%. 

Получените процентни увеличения на точността изчислени чрез предложената 
формула и чрез средно квадратичните отклонения са близки по стойност (за λ0= -300 
σΔх% =28,5%; за λ0= -500 σΔх% =19,4%). 

 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В методическите пособия за бойно използване за различни типове самолети са 

дадени препоръчителните условия за бомбопускане, при които точността е най висока. 
Не се посочват възможните области за бомбопускане. В даденият доклад се предлага 
формула за изчисляване на вероятните отклонения чрез съответните области на 
бомбопускане за различни методи. 
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Особеното географско разположение на нашата страна в региона, 
продължаващото строителство на транспортни коридори (пътни магистрали), развитата 
газова инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД с обща дължина около 2800 km, 
перспективата за изграждане на газоразпределителен център (хъб) на територията на Р 
България с около 850 km нови газопроводи, както и на нова атомна електроцентрала 
(АЕЦ) в Белене, очертават перспективата за превръщане на Р България в 
инфраструктурен възел на Балканите – енергиен, транспортен и ядрен.  

С реализирането на планираните проекти нараства не само броя им, но се 
променя и конфигурацията на основните инфраструктурни обекти в страната. 
Значителната дължина на газопроводите и пътните магистрали, достигаща хиляди  
километра, предполага наблюдението и контрола над тях, т. е. мониторинга,  да се 



 

272 

извършва от съвременни ефективни и евтини средства, базирани във въздуха. 
Увеличаването на морския трафик към пристанищата Варна и Бургас, развитието на 
инфраструктурата на тези портове, както и необходимостта от наблюдение и контрол 
на речния трафик по река Дунав също така налагат реализирането на подобен подход. 

През последните години в развитите държави наблюдението и контрола на 
определени обекти и на обкръжаващата среда от въздуха и космоса чрез използване на 
апаратура за дистанционни изследвания се обобщава чрез понятието аерокосмически 
мониторинг. Съгласно /1/ мониторингът не е само наблюдение и контрол на процес 
или явление, но и неговата оценка, прогнозиране на разпространението и 
развитието му, а от тук - разработка на системи от мерки за предотвратяване на 
опасните последствия или за поддържане на благоприятните тенденции. По такъв 
начин мониторингът се превръща в средство за вземане на управленски решения. 

В съответствие с опита на редица водещи в икономическо и авиационно 
отношение държави (САЩ, Великобритания, Русия, Франция, Германия, Израел и др.) 
мониторингът на стратегически обекти от тяхната територия се извършва с използване 
на високи технологии, от въздушно – базирани платформи в реален мащаб на времето 
(РМВ). Това на настоящия етап се осъществява предимно от безпилотните летателни 
апарати (БЛА), интегрирани в безпилотни авиационни системи (БАС). По своята 
същност тези въздухоплавателни средства са роботизирани платформи, които по 
експлоатационни разходи, модулно окомплектоване на авиониката, гъвкавост на 
използването, многоцелевост, степен на риска, пространствен обхват и 
продължителност на патрулиране във въздуха за мониторинг на обекти от критичната 
инфраструктура са значително по – изгодни от пилотируемите летателни апарати. 
Важно положително качество на БЛА за наблюдение е реализирането в РМВ за един 
полет на по-големи производителност (заснета площ) и разделителна способност на 
изображенията в сравнение със самолетите и космическите летателни апарати, при 
едни и същи финансови разходи. 

Изброените положителни качества и свойства на БЛА, даващи им 
предимство пред класическите летателни апарати за целите на различни 
приложения, са резултат на бурното развитие на високите технологии в края на 
XX и началото на XXI век.  

Така например, през месец юли 2008 г. създаденият в нашата страна БЛА АТ-1 
„Полска чучулига” (фиг. 1) изпълни успешно задачи над района на взривените складове 
с боеприпаси в с. Челопечене – два полета на височина 1-3 метра за заснемане на 
кризисната зона, включително на епицентъра на взривовете. С помощта на 
видеокамерата на този БЛА е събран и записан значителен по обем видеоматериал, 
позволяващ установяване на вида на невзривените боеприпаси. Разделителната 
способност на изображенията е позволила идентифицирането дори на оцелели патрони 
за автомат „Калашников”.  

 

 
Фиг. 1 БЛА АТ-1 „Полска чучулига” 
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Следва да се отбележи, че съгласно възприетата класификация, БЛА  АТ-1 

„Полска чучулига” от гледна точка на масовогабаритните му характеристики, е микро 
БЛА - максимална маса три килограма, запуска се от ръка, а скоростта му варира от 10 
km/h до 120 km/h.  Електрическият двигател на този безпилотен апарат осигурява 
продължителност на полета 20 часа. 

Сред основните свойства на БЛА, обуславящи използването им за 
мониторинг на критичната инфраструктура на страната, се открояват 
икономичноста и информативността. От тези свойства произтича голямата 
продължителност и далечина на патрулиране на БЛА, както и високите разделителна 
способност на изображенията и производителност (заснета площ за един полет). Това 
покрива изискванията за мониторинг от въздуха и на най – дългите газопроводи и 
пътни магистрали в страната. 

Използването на БЛА за мониторинг на критичната инфраструктура изисква 
системен подход, както поради характера на обектите за наблюдение и контрол, така и 
предвид обстоятелството, че тези въздухоплавателни средства решават широк клас 
задачи на националната сигурност.  

Ускореното въвеждане в Р България на системи за мониторинг от въздуха, 
базирани на БЛА, е реална практическа стъпка за изграждането на въздушен 
компонент на Националната система за ранно предупреждение (НСРП) на 
кризисни ситуации от различен характер. Както е известно тази важна национална 
система със стратегическо предназначение все още не е конфигурирана, като 
функционират само отделни нейни компоненти (подсистеми). 

През последните десет години в страните с развита пазарна икономика, при 
дефицит на бюджетни средства за изграждане на значими национални системи или за 
ползване на определени услуги, взаимодействието на държавата и бизнеса се 
осъществява чрез инструментариума на публично – частното партньорство (ПЧП). 
Същото се прилага в различни форми в зависимост от конкретния проект (проектен 
договор). 

За изграждането и функционирането на въздушен компонент на НСРП за 
кризисни ситуации от различен характер, базиран на БЛА, изпълняващи определени 
услуги в интерес на критичната инфраструктура на страната, като най – подходяща 
форма на ПЧП между публичния и частния сектор на държавата се очертават частните 
финансови инициативи (ЧФИ). Мотивите за избор на тази форма на ПЧП са 
различни. Водещо сред тях може да бъде разбирането, че чрез услуги, предлагани от 
частния сектор, се влагат повече иновации при осъществяване на проекта (проектния 
договор) от тези на публичния партньор. Използването на БЛА за мониторинг на 
критичната инфраструктура е пример за високотехнологично решение на 
актуален проблем на нашата икономика, както и в сферата на сигурността. 

Успешното партньорство между държавата и бизнеса чрез инструментариума на 
ЧФИ предполага съответна процедура, която се финализира със сключване на договор 
между заинтересованото министерство, ведомство или община и частната фирма. 
Договорът за ЧФИ, свързани с използване на БЛА за мониторинг на обекти от 
критичната инфраструктура на страната, може да включва производство, доставка, 
създаване на условия за целева експлоатация на БЛА и практическо използване от 
потребителите на получаваната информация. Това става възможно след конкурентно 
сравняване и избор от различни опции за изпълнение на проекта (проектния договор), 
на основата на коректни предложения от най – добрите изпълнители от публичния 
сектор и бизнеса пред оторизирания орган на държавата. Процедурата включва и 
провеждане на публичен търг. 
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Така например за мониторинг от въздуха на газопроводи и пътни магистрали  
договорът е възможно да се сключи между отговорните за критичната инфраструктура 
в Р България министерства и ведомства и фирма в страната, производител на български 
БЛА (при спечелване на конкурса). По такъв начин чрез изпълнение на определени 
услуги от частна фирма могат да се осигурят необходимите финансови средства за 
мониторинг на критичната инфраструктура на страната. 

Преди сключването на договора е препоръчително да се оцени риска и 
съотношението между очакваните ползи (ефекти) и разходите за партньорството на 
базата на метода „ефекти – разходи”. При оценката на риска се прави преценка за 
справедливото му разпределяне между възложителя и изпълнителя на проекта 
(проектния договор). 

Услугите от българска фирма за мониторинг на основни обекти от 
критичната инфраструктура на Р България с помощта на БЛА могат да бъдат 
следните: 

- непрекъснато денонощно наблюдение и контрол на състоянието на 
газопроводите на територията на страната; 

- позициониране местоположението на техногенни аварии по трасетата на 
газопроводите и своевременно оповестяване на дежурните аварийни групи; 

- оценка на щетите от техногенни аварии на обекти от критичната 
инфраструктура (например в резултат на разливи на нефт, течен газ и т. н.); 

- непрекъснато денонощно наблюдение и контрол на морския трафик към 
черноморските ни пристанища и на речния трафик по река Дунав; 

- непрекъснато денонощно наблюдение и контрол на пътните магистрали и 
откриване на аварийни ситуации с моторни превозни средства; 

- измерване и независим контрол на радиационната обстановка в районите на 
АЕЦ; 

- измерване на чувствителни компоненти на атмосферата и откриване на 
замърсявания от обекти на енергетиката и химическата промишленост; 

- дълговременно и защитено архивиране на информацията, получена от 
видеокамерата, термовизионната камера и сензорите за измерване на 
концентрацията на различни газове, както и възпроизвеждане на траекторията на 
съответния полет на БЛА. 

Тези и други специализирани услуги се предлагат на публичния партньор със 
съответната цена и с прогнози за бъдещото състояние на пазара в тази област. 

В резултат на изброените по - горе високотехнологични услуги с БЛА, 
изпълнявани от частна фирма извън бюджета на съответните министерства и 
ведомства, от ЧФИ като основна форма на ПЧП, произтичат и други позитиви за 
държавната администрация. Към тях могат да бъдат причислени избягване на 
допълнително разширяване на щата на съответната държавна структура; използване в 
публичния сектор на високи технологии, разработени в частния сектор; стимулиране на 
конкуренцията при избора на субект, изпълняващ услугите; намаляване на 
възможностите за корупционни практики и др. 

Следва да се отчита, че държавната администрация не може да си позволи 
назначаването на високоплатен и квалифициран авиационен персонал, свързан с 
горепосочените услуги, поради съществуващите в публичния сектор щатни таблици и 
бюджетни ограничения. Участието на частна фирма осигурява не само високата 
технология за мониторинг на критичната инфраструктура, но и снема от държавата 
задължението да осигури съответното високо заплащане на горепосочения персонал. 
Според световният опит (например в Германия) правоспособни летци и авиационен 
инженерно – технически състав се пренасочват за преквалификация като екипи на 
безпилотни авиационни системи. 
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Позитивите от сътрудничеството на частния сектор с държавата са 
подпомагане на достъпа на фирмата  до външни пазари на БЛА; на достъпа до нови 
върхови технологии в БАС; въвличането на бизнеса като стратегически партньор в 
контрола на критичната инфраструктура на страната; взаимното разпределяне на риска 
от проекта (проектния договор); подпомагане от държавата на обучението на кадри и 
др. 

Участието на частни фирми в ПЧП с министерства и ведомства по проекти 
(проектни договори), свързани с използване на класифицирана информация, не 
застрашава националната сигурност. Частните фирми, спазвайки законовите и 
подзаконови актове на Р България могат да оказват услуги за осигуряване на 
стратегически обекти. Това е  законосъобразна основа да се използват БЛА, 
произведени от частна фирма, за мониторинг на критичната инфраструктура на 
страната. 

Договорите с характер на ЧФИ обикновено имат комплексен и сложен 
характер, като включват дейности на различни участници. При това публичния 
сектор следва да плати за предложените услуги от бизнеса в рамките на предвидения в 
договора срок. 

Очевидна е необходимостта от активизиране и засилване на инструментариума 
на ПЧП и на неговата основна форма – ЧФИ. В този контекст представлява интерес 
оценката на резултатите на ЧФИ за обществения сектор във Великобритания до 2003 г. 
Резултатите сочат /3/, че 89 % от проектите се изпълняват навреме или по – рано, в 
рамките на предвидените финансови средства, като са постигнали предварително 
заложените изисквания.  

Анализът на водещите световни тенденции в областта на сигурността и 
икономиката показва, че необходимостта от партньорство при осъществяване на 
иновационния процес непрекъснато нараства. Същевременно съвременните БЛА се 
открояват все по – убедително като роботизирани иновационни продукти с висока 
възвръщаемост на вложените в тях финансови средства. Това в значителна степен 
предопределя успеха от участието им в мащабни капиталоемки проекти от национален 
и международен мащаб, включително и за мониторинг от въздуха на обекти от 
критичната инфраструктура на страната. 
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Abstract: We present the results of numerical modeling of the basic characteristics of the combustion 
chamber of gun-powder rocket engine. The results are compared to engine „РНДСИ 5-К“. 
 
Keywords: simulation, “SolidWorks“,aviation bomb. 
 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Точното изчисляване на тягата на барутния двигател на авиационните средства 

за поразяване играе важна роля за точното решаване на задачата на прицелване при 
използване на различни средства за поразяване [5,6]. Реактивният двигател е 
предназначен за създаване на сила на тягата.[1,2]. Основна съставяща се явява 
реактивната сила, образувана при изтичане на газовете от двигателя през соплото. Ще 
разгледаме принципа за създаване на реактивна сила. Реактивната сила се явява 
резултатна сила от налягането на газа. В съответствие с трите закона на Нютон на 
изтичащия газ действа сила Рдв, равна по величина на реактивната сила, но по 
направление в противоположна посока ( Рдв = – Рр)[3,4,7]. Под действието на тази сила 
се изменя количеството движение на газа. В камерата на двигателя газът е неподвижен. 
При това количественото движението на газа е равно на нула. На изхода на соплото 
газът изтича с голяма скорост W. Количеството движение на масата на газовете m 
изтича  за 1s oт соплото е равна на m.w. Величината на реактивната сила може да се 
запише [1]: 
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(1)   Pр = m.w  
 
Втората съставяща на силата на тягата е разликата между наляганията на изхода 

на соплото и налягането Ph на атмосферата: 
 
(2)   Pст = ( Pв – Ph ).Sв,  
 
където:  S- площ на входното сечене на соплото. 
Като цяло силата на тягата се определя от израза: 
 
(3)   P = Pp + Pст = m.w +( Pв – Ph ).Sb  
 
Скоростта на горене на повърхността на горене в дълбочина на твърдото гориво 

се нарича скорост на горене U. Скоростта на горене се определя от състава, а също така 
зависи от налягането на продуктите на горене и началната температура на заряда Т. 
Скоростта на горене може да се определи по формулата: 

 
(4)   U = B.Pn ,  
 
където:  n - показател на горенето, величина която зависи от свойството на 

горивото; 
               в- коефициент, величината на който се определя от състава и началната 

температура на заряда. 
 
 
2. ИЗЛОЖЕНИЕ 
 
Във връзка със сложната геометрия на БРД за аналитично изследване на 

характеристиките на функционалността на механизма е целесъобразно използването на 
съвременни CAD/CAE системи. 3D  графичната параметрична компютърна система 
“SolidWorks“ и интегрирания в нея пакет за инженерни изследвания “COSMOSWorks”. 

 

 
Фигура1. Конструктивна схема 

на БРД: 
1–сборка инициатор; 
      2 – сборка соплова кутия 

 
Фигура 2. Конструктивна схема на сборка 

соплова кутия 

 
Методиката на проектиране на БРД е дадена на фиг.3: 
 Създава се пространствен параметричен модел на БРД, определят се 

граничните отклонения на функционалните размери; избира се материал за елементите 
на барутно-ракетния двигател и се задават неговите характеристики.  

 В основа на разработения обемен модел на БРД се създава изчислителен 
геометричен модел явяващ се 1/z симетрична част от него, при което съществено  
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Създаване на 3D модел с отчитане на 
симетрията 

 

Топлопроводимост 
 

Геометричен модел 
на детайла/сглобената единица 

 
 
 
 
 

Изчислителен модел 

  
    

Дискретизация- построяване на 
крайно - елементната мрежа 

 

Пресмятане на модела 
 

Анализ на получените резултати 
 

Резултати от анализа-определяне 
на основните характеристики на 

БРД 
 

Създаване на 3D модели на елементи и 
сглобената единица БРД 

 

Определяне на граничните отклонения 
на функционалните размери 

 

Избор на материал и задаване на 
неговите характеристики 

 

Общи параметри 
 

Локален контрол на мрежата 
 
 

Други настройки  
 

Избор на алгоритъм за решаване на 
системните уравнения 

 

Топлопроводимост 
 

Точност на изчислението 
 

Грешки 
 

Налягане 
 

Температура и скорост 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Фигура 3. Методика за проектиране на БРД 
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. намалява размерността на решаваните задачи, а също с цел намаляване на 
размерността и увеличаване на точността. 

 Избира се алгоритъм за решаване ( в “COSMOS Works”  са вградени три 
алгоритъма за решаване на системите линейни уравнения). За дадения тип задачи е 
необходимо предварително изчисляване на налягането в горивната камера. 

Двигателите на твърдото гориво имат склонност към аномално горене в oбластта 
на ниските налягания и за това е необходимо да се определи работно налягане 
превъзхождащо няколко пъти Pmin. То се определя по експериментален път. За 
повечето двигатели от колоиден тип Pmin  е в  границите: Рmin=1,5 ÷ 3,5 МРа. 

За определяне на минималното налягане в горивната  
камера се използва уравнение 1, което има вид: 

 
(5)   k min. ≥ 1,15 . Pmin  
 
Минималното налягане необходимо за устойчиво горене на барута е 

Pmin=3,03MPa. 
 
(6)   Pk min. ≥ 1,15 . Pmin  
 
Максималното налягане, което се развива в камерата се определя от уравнение 

1  и има вида: 
 

(7)   Рk max = Рk  min  .  
 
където :   q –температурен коефициент; 

          n –показател на горенето 
 

(8)   Рk max = 3,381. = 13 Мpa 
Първоначално са проведени числени симулации БРД при следните стойности на 

основните параметри на  РНДСИ-5К:  
минимално налягане в сопловия блок -3 Мpa,  
максимално налягане в сопловия блок – 13 Мpa,  
температура на продуктите на горене- Тк=24000 К. 
Резултатите от числения експеримент са дадени (фиг.4,5,6). 
На фигура 4 е представена зависимостта на БРД от температурата в горивната 

камера. 

 
 

Фигура 4.Зависимост от температура в горивна камера на БРД. 
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На фигура 5 е представена зависимостта на БРД от налягането в горивната 
камера. 
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Фигура 5.Зависимост т налягане в горинвната камера на БРД 

 
На фигура 6 е представена зависимостта на БРД от скоростта на горене в 

горивната камера. 
 

  
 

Фигура 6. Зависимост от скорост на горене в горивна камера на БРД 
 
 
 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 
1. Разработената методика за проектиране позволява симулиране на работата на  

БРД, при различни режими. 
2. Разработените параметрични крайноелементни модели на конструкцията на 

БРД дават възможност за изследване и анализ на динамичните характеристики и 
оптимизиране на геометрията, с цел стабилизиране на системата. 
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Abstract:  In the aircraft weapon aiming systems (AWAS) the ballistic elements of the trajectory of the 
munitions are determined by solving a differential equation for the  variation of its mass center. In 
particular, when solving equations of aiming when firing, the ballistic elements of the unguided 
rockets are determined by solving equations of the variation of the mass center of the unguided 
munitions in an angled coordinate system. A point of interest would be to determine the conditions of 
firing for which the ballistic elements could be found through analytical formulas. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
В авиационните прицелни системи (АПС) балистичните елементи на траекторията на 
авиационните средства за поразяване се определят чрез решаване на диференциалните 
уравнения за движение на масовият им център. В частност при решаване на задачата на 
прицелване при стрелба, балистичните елементи на неуправляемите авиационни ракети 
(НАР) се определят чрез решаване на уравнения за движение на масовия център на НАР 
в косоъгълна координатна система. Интерес представлява да се определят условията на 
стрелбата за които балистичните елементи могат да се измислят чрез аналитични 
формули.  
 
2. ИЗЛОЖЕНИЕ 
При сравнително не големи далечини на стрелбатраекторията на НАР имат малко 
отклонение от линнията на изстрелване ( оста 0ξ). 
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Във връзка с това може да приемем,че приблизително пълната скорост на ракетата е 
равна на проекцията на оста 0 ξ , т.е v ≈ U. 
Приемайки по този начин, че плътността на въздуха и температурата, ηс на 
траекторията не се изменя и е равна съответно на плътността на въздуха в точката от 
която излиза ракетата от цевта при височина H, т.е H(y)=H(H), и температура на 
повърхноста на земята ТN0, и отчитайки, че тягата е P= u'|𝑚|= -u’m. Ситемата от 
уравнения за движение на масовия център на НАР в косоъгълна координатна система е: 
 = −𝑢 −𝑐 𝑣 𝑐 ; 

(1)      = ; = 𝑣; = 𝑄 ; 

Системата уравнения (1) може да бъдевкарана по отделно като се почне от първото 
уравнение. 
Приблизителния метод за решеване на системата от уравнения (1)се използват 
предложени от Феликс .Р. Гантмахер и Л. М Левин формули.  
 

За намиране на отношението между двете скорости на активния участък се използва 
уравнение: 
         (2)                                               𝑄 = 𝑔(𝑡 − 𝑡д)(𝑣 − 𝑣 ) ln(𝑣 /𝑣 )                       

Понежението на активния участък се изразява с формулата: 

         (3)               ƞк = ( д) ( к ) ln − +             

Дистанция на активния учатък: 
         (4)     𝐷 (𝑣 − 𝑣 )(𝑡 − 𝑡д)/2(1.5) 

 

 
Фиг.1. Елементите на траекторията на ракетата в края активния и пасивния участък 

Пълното понижение на ракетата ƞc=АС (фиг. 1) в точката на среща с целта се е сума от 
понижението ƞk на активния участък,понижението ƞ = ВЕ породено от въртенето на 
вектора на скороста в положение то V01 в положението Vk и пониежние ƞп =EC 
напасивнияучастък;      
          (5)                                      Ƞc=ƞ2+ƞ2+ƞп 
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При стрелба на не големи дистанции: 
          (6)                                   Ƞ2=DпQk 

Понижението ƞП се определя от следното уравнение: 
          (7)                                  Ƞп=gD2

пgƞ(εHDп,vk)/2v2
k 

Определя се скоростта на ракетата vc и времето tп на пасивния участък се определят: 

          (8)                                   Vc=vкgU(CHDп, vк);Tп=(Dn / vk)gt(CHDn, vк)    

Пълното време на движение на ракетата tc: 

              (9)                                   tc=tk+tп=tk+(Dп/vk) gt(cHDп,vк)       

При решаването на някои практичестки задачи могат да се използват приблизителни 
аналитични формули за определяне на елементите на неуправляеми авиационни ракети 
(НАР). В този случай се приема, че:  
Vk на ракетата се определя от сумата на V1 и Vmax = u’ln(m0/mk).  Изчислена при 
допускане, че на ракетата действа самата тягата на двигателя. Понижението ηk активния 
участък е малко и може да не се отчита. 
Закона за измерването на коефициента на челното съпротивлението 𝑐 з(𝑀)  на 
пасивния участък има за постоянна величина, съответстваща на числото М , определяно 
по скороста Vk, скороста на звука на височината на стрелбата H. Последното допускане 
означава, че ηп , времето tп  , ъгъла 𝜔п , λc , скороста Vc в края на пасивния участък могат 
да бъдат представени с приблизтелните формули [2]: 

       (10)                                      ηc=( ∗ ) (e2kc H– 2kCHD-1) ; 

       (11)                                       tc= ( ∗ ) (ekc
H

D-1)                   

       (12)                                       𝜔п = пп( ) [𝑒 п(2𝑘𝑐 𝐷п − 1) + 1] 
       (13)                                       𝑣 = 𝑣 𝑒 п − 𝑔𝑡 sin 𝜆  

       (14)                                       λc=ε-ωп 

Пълното понижение ηc се определя с аналитичната формула: 
        (15)                 𝜂 = 𝐷п𝑄 + ( ) 𝑒 п − 2𝑘𝑐 𝐷п − 1  

Като Dп = D –Dk където D е пълната дистанция на стрелбата. Далечината на активния 
участък Dk се изчислява по формула: 
       (16)                Dk=

( )*tk 

За разчет на елементите на траекторията Qk в края на активния участък се използва 
формула : 
       (17)                tc=tk+ (𝑒𝑘𝑐𝐻𝐷п − 1) 

Предложените формули в качеството си на балистически характеристики на 
неуправляемите авиационни ракети се използват преведения балистичен коефициент: 
        (18)                CH=CkH(H) 

Скоростта на срещата на неуправляемите авиационни ракети (НАР) с целта се определя 
от формулата: 
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        (19)                𝑣 = 𝑣 𝑒 п − 𝑔𝑡 sin 𝜆  

Където: 
        (20)                                       λC=εп-ωп 

        (21)                                       𝑡𝑔 𝜀п = (𝐷 𝑠𝑖𝑛 𝜀 − 𝐷 sin 𝜆 ) (𝐷 cos 𝜀 − 𝐷 cos 𝜆 )⁄  

        (22)                𝜔п = пп(  ) [𝑒 п(2𝑘𝑐 𝐷п − 1) + 1] 
εп  е ъгъла на място на целта по отношение на края на активния участък. 
.ωп - ъгъла между вектора Vc и линията целта. 
С помощта на форм. (5), (8) и (9) [1, 3] са изчислени понижението ηснар, времето Тснар, 
скоростта Vcнар и далечината Dр на неуправляемата авиационна ракета С-25 при 
следните условия: скорости на самолета - V= 250 m/s; височина на стрелбата - Н=200 – 
1200 m; ъгъл на пикиране ‘- λ=-200 (табл. 1). 
 

Таблица 1 Балистични елементи на НАР 
 

C-25, V=250 m/s, λ =-200 
 H=400, m 600 800 1000 
Dнар, m 1097,176 1622,262 2134,107 2632,762 
ηcнар, m 27,983 51,175 79,574 113,180 
Tcнар, s 2,022 2,781 3,574 4,399 
Vcнар, m/s 715,534 664,268 618,077 576,744 

 
За същите условия на стрелба с помощта на аналитичните формули (12) - (14) са 
определени ηснар1, Тснар1, за далечина Dcнар на стрелбата посочена в табл. 2. 
 

Таблица 2 Балистични елементи изчислени с помощта на аналитичните 
формули 

 

C-25, V=250 m/s, λ =-200 
 H=400, m 600 800 1000 
ηcнар1, m 26,868 50,709 82,038 121,622 
Tcнар1, s 2,179 2,957 3,793 4,687 
Vcнар1, m/s 715,534 664,268 618,077 576,744 
Δηcнар 1,115 0,465 -2,464 -8,442 

 
 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
За разрешени дистанции на стрелба 1000 m ≤ Dр ≤ 2134 m, разликата Δηcнар е в 
границите от -2,5 m до 0.4 m. За тези дистанции на стрелба са приложими аналитичните 
формули за определяне на понижението и времето на полета на НАР.  
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Abstract: Solving equations of external ballistics for the movement of artillery shells that do 
not require a high degree of accuracy. In this case analytical formulas are used which are derived 
from the analytical solving of equations of movement in an transversal coordinate system. Solving 
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accuracy. In this case analytical formulas are used which are derived from the analytical solving of 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
Решаването на някои задачи от външната балистика на артелерийски снаряд не 

изискват висока точност. В този случай се използват аналетичните формули получени 
получени на базата на аналитичното решаване на уравненията за движение в 
късоъгълна кординатна система.  

За решаване на балистичната задача се използват уравнения за движение на 
снаряда (куршума) в косоъгълна координатна система Оξсηс (фиг. 1).  
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Фиг. 1.  Елементи на движение на снаряда в косоъгълна координатна система 

 
Тази система е неподвижна, началото О се намира в точката на излитане на 

снаряда от цевта, следователно на височина Н над Земята. Оста Оξс е насочена по 
линията на стрелбата, а оста Оηс – вертикално надолу. Векторът на скоростта v  на 
снаряда в косоъгълната координатна система има следния вид: 

(1)   0
c

0
c WUWUv   . 

 
Пълната система от скаларни уравнения за движение е [3]: 
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От фиг.1 е видно, че: 
у=Н+ξсsinλ01-ηс, 

01
2 sinQ2Q1Uv   . 

 
Уравненията (2) се интегрират при следните начални условия: ξс=0, Uξ(0)=v01, 

Q(0)=0, ηс(0)=0, t(0)=0. 
Професор Д. А. Вентцел е предложил метод за опростено решаване на 

уравненията (2) с помощта на дву- и три-параметрични таблици на балистичните 
функции.  

При използване на дву-параметричните таблици се използват следните изрази за 
определяне на трите основни елемента (vc, ηc, tc) за точката на срещане с целта [1]: 
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където сН=сН(Н) е приведен балистичен коефициент. 
 

 
Фиг. 2 Схема за определяне на ъгъла на прицелване 

От фиг. 2 следва: 
 

.cossin ц
c

c
п 


   

 
За малки далечини на стрелбата .D,sin cпп    Тогава: 
 

                                                       .cos
D ц

c
п    

 
Замествайки ηс се получава: 
 

(4)                     .cos)V,Dc(g
V2
gD

ц01H2
01

п    

 
Методическите грешки получаващи се при горното решение е следствие на не 

отчитането на: изменението на плътността на въздуха по траекторията, влиянието на 
ускорението на силата на тежестта върху скоростта и времето на движение. Освен това 
значенията на елементите на траекторията не зависят от ъгъла на място на целта εц 

За далечини D<1500 m  и |εц|<300 този метод дава добра точност при изчисляване 
на елементите на траекторията. 

С цел повишаване на точността при определяне на елементите на траекторията в 
голям диапазон на условията на стрелбата се използват три-параметричните таблици, 
при които се отчитат изменението на плътността на въздуха по траекторията, скоростта 
на звука и скоростта на снаряда. 
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При извеждане на аналетичните формули за определяне на балистичните 
елементи на авиационен артелерийски снаряд се използва допусканията които е 
направил Венцел при съставянето на две параметричните таблици. Приема се, че 
коефициента на силата ма челно съпротивление Cx϶(М)=const=Cx϶ и v≈U то 
дефиренциалното уравнение за определяне на скоростта на снаряда приема вида. 

                               (5)                     dv/d(cHξ)=-kv 

където: 𝑘 = 𝑐 ϶. 

Интегрирайки уравнението (1) при начални условия cHξ=0, v(0)=v01се получава: 

       (6)   𝑣 = 𝑣  𝑒  

Интегрирайки уравнението: 

       (7)    𝑄 = 𝑒 − 1 . 

Аналогично се определя понижението на снаряда: 

                               (8)                        ƞ = ( ) (𝑒 − 2𝑘𝑐 𝜉 − 1) 

 

Времето t на полета на снаряда се определя от аналетична формула [4]: 

       (9)                         𝑡  𝑒 − 1 . 
В точката на срещането на снаряда с целта се определя от ξ=ξC, като за малки 

дистанции на на стрелбата се приема, че ξc≈D. 

Използвайки това, то формулите : (6),(8) и (9) приемат вида: 

 

      𝑄 = 𝑒 − 1 ; 

                             (10)                          ηC=( ∗  (e2kc H – 2kcH D-1) 

  tc= ( ∗ )  (e
kc

H
D

-1)               

Ъгъл λc позволяват да се уточни формулата за скоростта vc внасяйки корекция от 
влианието на ускорението на силата на тежестта.  

                                 (11)                         𝑣 = 𝑣 𝑒 − 𝑔𝑡 𝑠𝑖𝑛𝜆 ; 
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С помощта на две-параметричните таблици на Вентцел[1, 2] са изчислени 
понижението ηснар, времето Тснар, скоростта Vcнар и далечината Dрза d=30 mm 
артилерийски снаряд ОФЗ при следните условия: скорости на самолета - V= 250 m/s; 
височина на стрелбата - Н=200 – 1200 m; ъгъл на пикиране ‘- λ=-200 (табл. 1). 

 
Таблица 1. Балистични елементи две-параметричните таблици 

d=30 mm, V=250 m/s, λ =-200 
 H=400, m 600 800 1000 
Dнар, m 1150,798 1710,622 2257,449 2789,645 
ηcнар, m 6.754 15.966 29.803 48.726 
Tcнар, s 1.214 1.897 2.632 3.416 
Vcнар, m/s 858.411 775.027 702.811 638.647 

 

 
За същите условия на стрелба с помощта на аналитичните формули (12) - (14) са 

определени ηснар1, Тснар1, за далечина Dcнар на стрелбата посочена в табл. 2. 
 

Таблица 2. Балистични елементи изчислени с помощта на аналитичните формули 
d=30 mm, V=250 m/s, λ =-200 

 H=400, m 600 800 1000 
ηcнар, m 7,424 17,404 32,885 54,706 
Tcнар, s 1,25 1,993 2,822 3,742 
Vcнар, m/s 798,957 691,117 593,871 510,827 

Δηcнар, m 0,67 1,438 3,082 5,98 

 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
За разрешени дистанции на стрелба 1150 m ≤ Dр ≤ 2790 m, разликата Δηcнар е в 

границите от 0,67 m до 5,98 m. За тези дистанции на стрелба са приложими 
аналитичните формули за определяне на понижението и времето на полета на d=30 mm 
артилерийски снаряд ОФЗ.  
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Навигационните комплекси (НК), са основни подсистеми на 

пилотажнонавигацаонните комплекси на съвременните бойни въздухоплавателни 
средства. Те осигуряват автоматичен и автоматизиран полет към целта, което 
разтоварват екипажите от непосредствените им действия по пилотиране и 
самолетоводене. При тези условия функциите на екипажа стават главно операторски 
[2]. Това позволява пилота да съсредоточи вниманието си към конкретното изпълнение 
на поставената бойна задача, да отдели време за оглеждане на въздушното 
пространство с цел откриване на въздушния противник или заповяданите наземни 
(надводни) цели. По този начин се увеличава вероятността за успешно изпълнение на 
бомбопускане и стрелба по противника [1]. Горепосоченото се потвърждава от опита 
при бомбардировките над София, когато бомбардировачите В-17 „Flying Fortress” 
поставят началото на бойната си дейност в българското небе [7]. 
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Точността на определяне на координатите на летателен апарат зависи от 
точността на определяне на пътната скорост. Навигационният комплекс е изграден от 
подсистеми, които работят на различен физичен принцип и определят пътната скорост 
по различен способ. Навигационният комплекс на летателен апарат използват три 
основни способа за определяне на пътната скорост: 

-  аеродинамичен; 

-  доплеров; 

-  инерциален. 

В доклада ще бъдат разгледани точностите на аеродинамичния и доплеровия 
способ за определяне на пътната скорост и ще бъдат сравнени точностите на 
определяне на мястото на въздухоплавателното средство. 

 
2. МОДЕЛ НА ГРЕШКАТА НА АЕРОДИНАМИЧЕН СПОСОБ ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЪТНАТА СКОРОСТ 
 
При аеродинамичния способ, изчисляването на пътя става като се използват 

съставните на въздушната скорост за определяне на пътната скорост. Определяне на 
координатите на центъра на масата на въздухоплавателното средство по този способ се 
извършва чрез измерване на въздушната скорост, курса на самолета и навигационните 
елементи на вятъра. Векторът на пътната скорост, определящ преместването на 
летателния апарат относно земната повърхност, е сума от векторите на въздушната 
скорост и вектора на скоростта на вятъра [5].  

За да се определи грешката на аеродинамичния способ се определят грешката на 
параметрите S и S ,Z , Z , където Z и Z  е страничното отклонение и скоростта на това 
изменение, S и S  е надлъжната координата и скоростта на изменението ѝ. В етапно 
ориентирана ортодромична координатна система уравненията за въздушно изчисляване 
на пътя са [4]: 

 �̇� = 𝑉 𝑠𝑖𝑛 𝜓 + 𝑈 ; 
(3) �̇� = 𝑉 𝑐𝑜𝑠 𝜓 + 𝑈 , 

 
където:   – курс на летателния апарат; V - скорост на летателния апарат; zU  - скорост 
на вятъра по оста Z; sU  - скорост на вятъра по оста S. 

Модела на  грешките на аеродинамичния способ e представен с уравнения (4)  
[4]:  

 𝛥�̇� = 𝑉𝛥𝜓 + 𝛥𝑈 ;      Δ𝑍(𝑡 ) = 𝛥𝑍(𝑡 ); 
 

(4)      𝛥�̇� = 𝛥𝑉 + 𝛥𝑈 ;          Δ𝑆(𝑡 ) = 𝛥𝑆(𝑡 ); 𝛥�̇� = 𝛥𝜓 + 𝜔′ 𝑑𝑡;     Δ𝜓(𝑡 ) = 𝛥𝜓 (𝑡 ). 
 
Формулите за определяне на дисперсията на грешките по оста Х (Dz) и оста У 

(Ds) на навигационната координатна система са [4]: 
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𝐷 (𝑡) = 𝜎 (𝑡 ) + 𝑉
⎩⎪⎪
⎨⎪
⎪⎧ 𝜎 (0)(𝑡 − 𝑡 ) + 𝜎 (0)4 (𝑡 − 𝑡 ) +

+ 𝜎𝛼 ⎣⎢⎢
⎢⎢⎡𝛼 43 𝑡 − 2𝑡 𝑡 + 23 𝑡 −−𝛼 (𝑡 − 𝑡 ) ++2𝛼 (𝑡 − 𝑡 )(𝑒 − 𝑒 ) ++2 1 − 𝑒 ( ) ⎦⎥⎥

⎥⎥⎤
⎭⎪⎪
⎬⎪
⎪⎫ + 

+𝜎 (𝑡 )(𝑡 − 𝑡 ) + 𝜎𝛽 2 𝛽(𝑡 − 𝑡 ) + 𝑒 ( ) − 1 − 1 − 𝑒 ( )  ; 
(5)   𝐷 (𝑡) = 𝜎 (𝑡 ) + 𝜎 (𝑡 − 𝑡 ) + 𝜎 (𝑡 − 𝑡 )+ 𝜎𝛽 2 𝛽(𝑡 − 𝑡 ) − 𝑒 ( ) − 1 – 1 − 𝑒 ( ) . 
 
В табл. 1 са дадени стойностите на средноквадратичното отклонение (СКО) (σ, 

2σ и 3σ) на грешките и СКО на радиалната грешка (3σr),  при определяне на  точността 
на точките от пътната линия на летателен апарат (ЛА) през 100 km, с използване на 
аеродинамичния способ за определяне на пътната скорост.  

 
Таблица 1 

 
D 

[km] 
σy [м] σx [м] 2σy [м] 2σx [м] 3σy [м] 3σx [м] 3σr [м] 

100 1427,2749 1230,3328 2849,9394 2430,9759 4272,6038 3631,6190 5614,8161 

200 3902,3335 2462,6232 7788,1902 4872,0551 11674,0470 7281,4871 13772,3609 

300 7796,9761 3706,5580 15550,6035 7333,3455 23304,2309 10960,1330 25770,5646 

400 13261,2168 4960,9308 26436,5780 9809,2436 39611,9392 14657,5564 42258,9069 

 
 
3. МОДЕЛ НА ГРЕШКАТА НА ДОПЛЕРОВ СПОСОБ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ 

НА ПЪТНАТА СКОРОСТ 
 
При доплеровия метод за определяне на пътната скорост се измерват проекциите 

на пътната скорост по надлъжната и напречна ос на самолета. След това те се 
преобразуват в проекции на пътната скорост по осите на навигационната координатна 
система. Пътните скорости се измерват с помощта на доплеров измерител на скоростта 
а курсът на самолета се взема от курсовата система [6]. 

Пълните грешки при измерване на навигационните параметри от курсовата 
система (КС) и доплеров измерител на скоростта и ъгъла на отнасяне (ДИСО) са [4]: 

 𝜔 = 𝜔(𝑡 ) + 𝜔 
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𝜓 = 𝛥𝜓 + 𝜔𝑑 𝑡 

(6) 𝛥ЪО = 𝛥ЪО(𝑡 ) + 𝛥ЪО 𝛥𝑊 = 𝛥𝑊 + 𝛥𝑊 

където: където ОЪW ˆ,ˆ,ˆ,ˆ0    са систематични грешки на навигационните 
датчици на КС и ДИСО. Тези грешки са постоянни за дадения участък на изчисление и 
се характеризират със съответните СКО – )(ˆ  ),(ˆ  ),(ˆ ),(ˆ 00000

tttt ЪОW   ; 

– ОЪW ~,~,~   са случайни грешки на същите датчици. 
Грешките на търсените параметри S и Z S, , Z  се намират чрез системата 

диференциални уравнения, свързващи грешките на тези параметри с грешките на 
датчиците за навигационна информация [4]: 

 
  𝛥�̇� = 𝛥𝑊 𝑠𝑖𝑛( 𝜓 + ЪО) + 𝛥𝜓𝑊 𝑐𝑜𝑠( 𝜓 + ЪО) + 𝛥ЪО𝑊 𝑐𝑜𝑠( 𝜓 +

ЪО); 
(7) 𝛥�̇� = 𝛥𝑊 𝑐𝑜𝑠( 𝜓 + ЪО) − 𝛥𝜓𝑊 𝑠𝑖𝑛( 𝜓 + ЪО) − 𝛥ЪО𝑊 𝑠𝑖𝑛( 𝜓 + ЪО); 𝛥�̇� = 𝜔. 
 
Формулите за определяне на дисперсията на грешките по оста Х (Dz) и оста У 

(Ds) на навигационната координатна система са [4]: 
 

         𝐷 (𝑡) = 𝜎 + 𝜎 𝑊 𝑡 + 𝜎ЪО𝑊 𝑡 𝐹 (𝜈ЪО, 𝛼ЪО𝑡) + +𝜎 𝑊 𝐹 (𝜈 , 𝛼 𝑡);  
(8) 𝐷 (𝑡) = 𝜎 + 𝜎 𝑡 𝐹 (𝜈 , 𝛼 𝑡), 
 
В табл. 2 са дадени стойностите, на СКО (σ, 2σ и 3σ) на грешките и СКО на 

радиалната грешка (3σr) при определяне на точността на точките от пътната линия на 
ЛА, по осите на етапно ориентираната ортодромична координатна система през 100 km, 
с използване на доплеровия способ за определяне на пътната скорост.  

 
Таблица 2 

 
D 

[km] 
σy 

[м] 

σx 
[м] 

2
σy [м] 

2
σx [м] 

3
σy [м] 

3
σx [м] 

3σ
r [м] 

100 824,
1751 

176,
6750 

163
9,1518 

3
49,7237 

2
454,1285 

5
22,7723 

2509
,3265 

200 3137
,6117 

245,
3128 

625
4,9109 

4
87,4041 

9
372,2100 

7
29,4953 

9400
,6229 

300 7028
,5603 

301,
9250 

139
95,6881 

6
00,2479 

2
0962,8158 

8
98,5708 

2098
2,0733 

400 1252
9,4659 

355,
5660 

249
24,2995 

7
00,0411 

3
7319,1331 

1
044,5162 

3733
3,9468 
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4. ОПРЕДЕЛШНЕ НА ОТНОСИТЕЛНАТА ТОЧНОСТ НА 
АЕРОДИНАМИЧЕН И ДОПЛЕРОВ СПОСОБ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЪТНАТА 
СКОРОСТ 

 
В резултат от математическото моделиране се извършва сравнителен анализ на 

точността на определяне на положението на летателен апарат по аеродинамичния и 
доплеровия способ на определяне на пътната скорост. Техните разлики са: 

 ∆𝜎у = 𝜎усвс − 𝜎 доп  ∆𝜎х = 𝜎хсвс − 𝜎хдоп ∆2𝜎у = 2𝜎усвс − 2𝜎удоп 
(13)                                      ∆2𝜎х = 2𝜎хсвс − 2𝜎хдоп ∆3𝜎у = 3𝜎усвс − 3𝜎удоп ∆3𝜎х = 3𝜎хсвс − 3𝜎хдоп ∆3𝜎 = 3𝜎 свс − 3𝜎 доп . 
 
В табл. 3 са дадени стойностите, на разликите на СКО (∆σ, ∆2σ, ∆3σ и ∆3σr) на 

грешките при определяне на точността на точките от пътната линия на ЛА, по осите на 
етапно ориентираната ортодромична координатна система през 100 km, с използване на 
аеродинамичния и доплеровия способ за определяне на пътната скорост. 

 
Таблица 3 

 
D 

[km] 
∆σy [м] ∆σx [м] ∆2σy [м] ∆2σx [м] ∆3σy [м] ∆3σx [м] ∆3σr [м] 

100 603,0998 1053,658 1210,788 2081,252 1818,475 3108,847 3105,49 
200 764,7218 2217,31 1533,279 4384,651 2301,837 6551,992 4371,738 
300 768,4158 3404,633 1554,915 6733,098 2341,415 10061,56 4788,491 
400 731,7509 4605,365 1512,279 9109,203 2292,806 13613,04 4924,96 

 
Относителното процентно намаляване на грешката (т. е. относителното 

процентно увеличаване на точността) при използване на доплеров способ спрямо 
аеродинамичен способ се определя от изразите: 

 𝜎у% = 𝜎усвс − 𝜎 доп𝜎усвс 100 𝜎х% = 𝜎хсвс − 𝜎хдоп𝜎хсвс 100 2𝜎у% = 2𝜎усвс − 2𝜎удоп2𝜎усвс 100 

(14) 2𝜎х% = 2𝜎хсвс − 2𝜎хдоп2𝜎хсвс 100 
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 3𝜎у% = 3𝜎усвс − 3𝜎удоп3𝜎усвс 100 3𝜎х% = 3𝜎хсвс − 3𝜎хдоп3𝜎хсвс 100 3𝜎 % = 3𝜎 свс − 3𝜎 доп3𝜎 свс 100. 
 
В таблица 4 са показани тези стойности за разглежданите условия на полета. 
 

Таблица 4 
 

D 

[km
 

σy% σx% 2σy% 2σx% 3σy% 3σx% 3σr% 

100 
42,25534 85,64006 42,48468 85,61386 42,56129 85,60498 55,30884 

200 19,59653 90,03856 19,68723 89,99592 19,71756 89,98151 31,74284 
300 9,855305 91,8543 9,999068 91,81481 10,04717 91,80146 18,58124 
400 

5,517977 92,83268 5,720402 92,86345 5,788169 92,87387 11,65425 
 
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
1. При разбег и след излитане до набор на височина H=200m (прибиране на 

механизацията) е удачно да се използва аеродинамичния способ за определяне на 
пътната скорост. 

2. След прибиране на механизацията и установяване на скорост над 
еволютивната е удачно да се използва доплеровия способ. 

3. При еволюция на летателния апарат с наклон и тангаж по-големи от 30° е 
удачно да се използва аеродинамичния способ. 

4. При дистанции над 400 km точността на самолетоводене и при двата способа е 
съпоставима. 

5. При недостиг на навигационна информация в напречния канал на ДИСО, 
може да се използват стойностите за σx от аеродинамичния способ умножени по 
съответен коефициент, за съответната дистанция.  
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Грешката на бойното използване на авиационните бомби се определя от 

грешката на решаване на задачата на прицелване и грешката на техническото 
разсейване. 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. 

 
2. ИЗЛОЖЕНИЕ 
 
Характеристиката на точността на бойното използване е основна за комплекса на 

авиационното въоръжение (КАВ), определяща ефективността на КАВ на етапа за 
поразяване на целите. Важно свойство на авиационната прицелна система (АПС), 
явяваща се като част от КАВ и определяща нейната бойна ефективност, е точността на 
решаване на задачата на прицелване [3]. 

Причините за отклонение на точката на падане на бомбата от целта могат да се 
групират по следния начин: 
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Към първата група се отнасят грешките в измерванията на физическите 
величини участащи в решаване на задачата на прицелване. Информационната система 
се състои от датчици за измерване на параметрите на движение на летателния апарат, 
целта, височината на полета и др., с помощта на които се получава информацията 
необходима за решаване на задачата за срещане на бомбата с целта. Измерваните 
параметри се определят с грешки поради което бомбата не попада в целта. За 
повишаване на точността и надежността на информацията се използват различни 
методи като усъвършенстване на конструкцията и технологията на производство на 
съществуващите устройства и създаване на устройства на нови физически принципи. 
Например, получаване на еднородна информация от няколко датчика имащи различна 
физическа природа с последващо обработване на тази информация от изчислително 
устройство. Обединяването на няколко технически устройства в комплексно 
измерително устройство представлява комплексиране на техническите устройства и 
имащи по голями възможности от автономно изпозлваните такива. 

Втората група причини за разсейването са инструменталните. Инструменталните 
грешки са следствие неточностите в изготвянето на различните подсистеми и елементи 
на КАВ и измерването на техните характеристики под действието на външните условия 
(грешки в изчисленията по формулите представляващи математическото описване на 
задачата на прицелване). 

Траекторията на авиационните бомби е балистична и за попадане на бомбата в 
целта, трябва да се изчисли точно. Уравненията описващи движението на бомбата и 
решавани от изчислителното устройство на АПС, се различават от уравненията, които 
точно описват попадението на бомбата в целта. Работните уравнения решавани от 
изчислителното устройство притежават различни упростявания и допускания, грешки 
при апроксимацията на физическите закономерности. Освен това, в работните 
формули, факторите оказващи второстепенно влияние на точността на бомбопускане 
или не се отчитат или се отчитат с голвми неточности. Тези причини водят до грешки 
на бомбопускането и се явават методически грешки. 

Пълната система диференциални уравнения на движението на авиационната 
бомба се състои от дванадесет уравнения (по три уравнения във всяка подсистема): 
динамични уравнения на движението на центъра на масата, кинематични уравнения на 
движението на центъра на масата, динамични уравнения на движението около центъра 
на масата, кинематични уравнения на движението около центъра на масата. На 
практика пълната система от уравнения се изпозва само при летателни апарати от пето 
поколение и при някои от четвърто (4++). Причините за не прилагането на пълната 
система от уравнения са: по сложна система от уравнения изисква по голям обем на 
запомнящите устройства и повече време за изчисляване, съществува проблем с 
определяне на пълната система от характеристики, осигуряващи пълния математически 
модел (за задаване на всички аеродинамични свойства на бомбите е необходимо знание 
на няколко десетки функционални зависимости на аеродинамичните коефициенти от 
различни параметри). 

Във всички АПС на останалите летателни апарати уравненията на движението се 
опростяват. Преминава се към опростена система от уравнения, предполагайки, че оста 
на бомбата съвпада с допирателната към траекторията. 

За решаване на задачата на прицелване е необходимо да се определят 
аеродинамичните коефициенти. Аеродинамичните характеристики могат да се 
определят чрез методите на физическото и математическото моделиране или чрез 
полеви изпитания (балистичен метод и метод на външно траекторни измервания при 
лететелен експеримент). 

За определяне на аеродинамичните характеристики се използва и 
математическото моделиране. Основно предимство на метода спрямо горните методи, е 
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че при точно разработени математически модел и програма, могат да се използват 
многократно за различни варианти на компановачната схема на бомбата, което 
осигурява оперативно решаване на задачи по определяне на аеродинамичните 
характеристики. Тъй като математическият модел е идеализирано описание на 
физическия процес, то степента на качественото съответствие на резултатите може да 
се извърши чрез сравняването им с данните от полевите изпитания. 
 При изпълнение на бомбопускането, летецът се стреми да съвмести прицелните 
мрежи. Това се изпълнява с грешка (грешка на насочването), което води до грешка в 
бомбопускането.  

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, разлика в 
началните скорости на залпово пуснатите бомби, наличие на зона на смутен поток 
около самолета [2]. Въздушния поток в околността на самолета съществено се 
различава от идеализирания. Разликата е следствие различието на аеродинамичните 
форми на самолета с авиационни бомби и без тях. При обтичането на такива системи се 
появяват изкривявания на въздушния поток, завихряния, скокове на уплътнения и 
разреждания. 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. При наличие под крилото на гредови държател с авиационна 
бомба (АБ), 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. За оценяване на условията за отделяне на различни 
авиационни бомби от самолета при външно окачване е необходимо да се разгледат 
физическите условия, в които се намира бомбата и качествената картина на обтичането. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 
В зависимост от времето на действие, всички причини предизвикващи 

отклонение на точката на падане от целта, се разделят на причини за прицелното и 
техническото разсейване. Причините за прицелното разсейване действат до началото на 
отделянето на бомбата от летателния апарат, а тези за техническот разсейване  в 
процеса и след отделянето на бомбата. 

Повишаване на точността на бомбопускане се осъществява в: разработване на 
точно математическо описание на задачата на прицелване, разработване на методи и 
алгоритми за управление на летателния апарат и КАВ при прицелване, разработване на 
методи и алгоритми за комплексна обраборка на прицелно навигационната информация 
за фазовите координати на летателния апарат и оръжието. 

За намаляване на техническото разсейване се разработва технология за отчитане 
на индивидуалните характеристики на коефициента на съпротивление, реалната маса 
чрез радиочестотна идентификация на бомбите и метод за отчитане на 
характеристиките на аеродинамичната интерференция в балистичните характеристики. 
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Abstract: Mathematical modeling is used to synthesize the target system. This system consists of the 
aircraft, the target system and the pilot. Determine the optimal values of the target system parameters. 
 
Keywords: aim, mathematical modeling, bombing accuracy, bomb scattering 
 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
На фиг. 1 е показан модела на процеса на прицелване състоящ се от модел на 

движението на самолета, модел на летеца, модел на прицелната система . 
 
 

Модел на 
самолета 

Модел на 
летеца 

Модел на 
прицелната 

система 

 
Фиг. 1. Структурна схема на модела на процеса на прицелване при бомбопускане 
 
Моделът на самолета се приема за нелинеен, тъй като прицелните маньоври са 

нестационарни движения.  
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Моделът на летеца управлява движението на самолета така, че да се извършва 
насочване към целта до пускането на бомбата. Грешката в определяне на параметъра 
сигнализиращ за момента на пускане на бомбата  трябва да бъде минимална.  

Структурата на АПС зависи от използвания метод за решаване на задачата на 
прицелване при бомбопускане. Авиационната прицелна система след захващането на 
целта работи в режим на следене и измерване на параметрите на движение на целта.  

Моделирането на сложни системи в много случаи е единствено средство за 
изследване на тяхната ефективност, тъй като анализът и оценяването на такива системи 
не може да се извърши с лабораторни, натурални експерименти или с аналитични 
методи. Моделирането дава възможност за изследвания и имитация на особеностите на 
функционирането на системата при всякакви възможни условия. 

 
2. ИЗЛОЖЕНИЕ 
 
За изследване на предложената АПС се използва метода на математическото 

моделиране при „блоков” принцип на създаване на моделите, т.е. системата се 
разчленява на функционално свързани между себе си блокове, всеки от който 
изпълнява определена задача. В този случай всеки блок се моделира отделно, при това 
входящата информация за всеки блок се явява изходна такава за другите блокове. 
Изследваната прицелна система е динамична система, при това нелинейна и 
нестационарна. Структурата на системата е известна и на оптимизация подлежат само 
нейните параметри.  

В описаната АПС е необходимо да се определят числовите характеристики на 
зависимостите [5]: ; Ω1=Ω1(β1сти−β1ст); Ω2=Ω2(ε1сти−ε1ст). Характерът на 
зависимостта на ъгловата скорост  от параметъра за сигнализация р е даден в [5]. 
Ъгълът ε1ст винаги се стреми към граничната стойност или към стойност съответстваща 
на р=0. При това максималната ъглова скорост на линията на визиране е ограничена. За 
различни визирни системи максималната ъглова скорост има различни стойности. При 
известна максимална ъглова скорост трябва да се определи оптималния ъгъл на наклона 
на зависимостта . Величините Ω1, Ω2 се определят като монотонни функции 
на разликите β1сти−β1ст; ε1сти−ε1ст, приемайки стойност нула едновременно със 
стойностите на разликите. Тези функции са линейни с ограничена зона на линейност. 
Корекцията автоматично се изпълнява до тогава, до като двете разлики приемат нули. 
Стойностите на разликите се ограничават от зоната на обзора на конкретната визирна 
система. По такъв начин, при известни гранични стойности на разликите β1сти−β1ст; 
ε1сти−ε1ст, трябва да се определи оптималния ъгъл на наклона на зависимостите Ω1 и Ω2. 

Необходимо е да се извърши параметрична оптимизация на прицелната система 
при зададена структура. Оптимизацията на параметрите на системата при зададена 
структура е частен случай на синтез на оптимална система. При избраната структура на 
прицелната система за определяне на оптималните стойности на нейните параметри ще 
се намери зависимостта на приетия критерий за качество от параметрите на системата. 
За синтеза на прицелната система се използва математическото моделиране.  

Моделира се системата състояща се от самолета, прицелната система и летеца, 
като движението на самолета се управлява от летеца така, че да се извършва насочване 
към целта до момента на пускане на бомбата. Грешката в определянето на параметъра 
за сигнализация трябва да бъде минимална за момента на пускане. При тази грешка се 
определят оптималните стойности на параметрите на прицелната система.  

Всяко отклонение на фактическия сигнал от необходимия предизвиква загуба на 
качество, което се оценява от функция на загубите l(Y, Yи), където Y е изходния сигнал 

)p(fст1 

ст1

)p(fст1 



 

306 

на реалната система, а Yи – изходния сигнал на идеалната система. Математическото 
очакване на функцията на загубите дава средните загуби (средния риск), т.е:  

. 

При избиране на критерия за качество се взема в предвид характера на 
решаваните задачи и диапазона от условия на бойно използване на проектираната 
прицелна система. В общия случай оптимизирането на системата ще се извършва на 
основата на условието за осигуряване на екстремална стойност на средния риск: 

. 

За критерий за качество се избира втория начален момент на грешката на 
системата (средния квадрат на грешката): 

. 

Тогава за средния квадрат на грешката е валиден израза: 

 

Многократно повтаряйки експериментите и наблюдавайки изходните 
променливи на изследвана система, може чрез методите на математическата статистика 
да се обработят резултатите от наблюденията и да се получат търсените вероятностни 
характеристики [1]. Приетия метод на статистическите изпитания на динамичните 
модели позволява да се изследват нелинейни динамични системи независимо от 
степента на тяхната сложност. За тази цел се извършва математическо описване на 
работата на прицелната система [3,4]. За използване на метода на статистическите 
изпитания е необходимо да се моделира движението на самолета управлявано от 
летеца. На входа на модела на летеца постъпват сигналите на разсъгласуване β1−β1т; 
ε1−ε1т. Получените сигнали на разсъгласуване се наблюдават от летеца и в зависимост 
от величините на тези сигнали, чрез кормилата на самолета се стреми да отстрани 
разсъгласуването.  

 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 
Предложеният метод за изследване на процеса на прицелване позволява да се 

определят точността на решаване на задачата на прицелване и точността на 
попаденията при бомбопускане с неуправляеми авиационни бомби. 
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Анотация: Предложени са понятия за класификация на бойните самолети в 

зависимост от летателно-техническите характеристики и тяхното въоръжение. 
 
Anotation:  Concepts are proposed for the classification of combat aircraft according to the 

flying technical characteristics and their armament. 
 

Нарасналото значение на авиацията и ВВС върху хода и изхода на въоръжената 
борба се проявява особено ярко през 90-те години на ХХ век, когато след завоюване на 
превъзходство във въздуха, в различни военни конфликти се използват високоточни 
средства за поразяване с голям обсег на действие (Ирак, Чечня, Югославия). 

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, 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. Посочените системи 
осигуряват значително нарастване на бойната ефективност на авиацията – по някои 
оценки повече от два пъти. 

Оценявайки военните конфликти през последното десетилетие на ХХ век, следва 
да се отбележи, че те не се развиват съгласно традиционните принципи на въоръжената 
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борба и форми на военни (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. 

Потвърждава се тезата на редица международни експерти за водещата роля на 
авиацията и ВВС в съвременните военни конфликти, които в повечето случаи са със 
средна и ниска интензивност. 

Определящо е значението на авиационните системи (комплекси) за постигане 
целите на операциите, чието съдържание се променя. Тези системи се използват също 
така в мирно време и при криза, поради новите функции на авиацията и ВВС. 

В края на Втората световна война водещите във военно отношение държави 
обособяват ВВС във вид въоръжени сили. В структурата и потенциала на войските 
започват революционни промени под влияние на приемане на въоръжение на ядреното 
оръжие, въвеждането на реактивните двигатели, на ракетната техника с различно 
предназначение, а през 50-те години на ХХ век – и на постиженията на научно-
техническия прогрес. Това оказва решаващо влияние върху средствата за водене на 
война, подготовката на кадри, организацията на въоръжените сили (ВС) и върху 
способите за военни (бойни) действия. 

В периода на Студената война под влияние на научно-техническата революция, 
средствата за въоръжена борба  -  както конвенционални, така и носителите на ядрено 
оръжие, придобиват нови бойни качества – повишено поразяващо действие, 
маневреност, управляемост. Това оказва решаващо влияние върху действията на 
сухопътните войски (СВ), ВВС и военноморските сили (ВМС), променя формите и 
способите за военни действия. 

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. 

Многообразието и комплексността на АСП в значителна степен определят 
високите бойни възможности на авиационните комплекси, както и тяхната 
многоцелевост. Съвременните АСП до четвърто поколение включително, хармонично 
съчетават различни типове управляеми и неуправляеми средства за поразяване на 
наземни (морски) цели, управляеми ракети “въздух-въздух” с различна далечина на 
пуск и артилерийско въоръжение. Сумарно това са десетки варианти на бойно 
зареждане, които се използват във всякакви условия на времето и денонощието. Редица 
съвременни бойни самолети при изпълнение на една атака използват последователно 
два - три типа АСП. 
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Универсалността на въздействие по сфери на използване е специфично свойство 
на авиационните комплекси, което е в основата на решаването на главната задача на 
ВВС – борбата за завоюване и удържане на превъзходство във въздуха. Известно е, че 
тази задача се решава чрез поразяване на самолетите, вертолетите и безпилотните 
летателни апарати (БЛА) на противника на земята и във въздуха. 

С навлизането на високоточните оръжия (ВТО) и боеприпаси в авиацията, нови 
измерения добива и бойното свойство – висока точност на попаденията. За редица 
съвременни АСП, включително на въоръжение и в българските ВВС, вероятното 
отклонение е няколко метра [3]. В най-развитите в авиационно отношение държави, 
точността на поразяване на стационарни цели с ракети от класа “въздух-повърхност” с 
лазерна система за насочване достига 0.5 m. В САЩ са приети на въоръжение 
авиационни боеприпаси от ново поколение – JDAM, JASSM и JSOW, осигуряващи 
високоточни удари нощем, в сложни метеорологични условия и на голямо отдалечение 
от целите. Тази точност дава предимство на авиацията при нанасяне на удари по 
точкови и малоразмерни обекти, дори в градски условия. 

Свойствата на авиационните комплекси предопределят високите им бойни 
възможности в различни условия на тактическата и навигационна обстановка. 
Същевременно реализирането на тези свойства значително оскъпява авиационната 
техника, като стойността на многоцелевите самолети от четвърто и пето поколение 
достига 20 – 60 милиона долара, с тенденция да нараства. 

Същевременно, значителни са разходите за закупуване и поддръжка на 
авиационни ВТО. В частност, стойността на един суббоеприпас, в зависимост от 
варианта на насочване е от порядъка на 20000 – 30000 долара. За някои високоточни 
ракети от класа “въздух – повърхност” достига до няколкостотин хиляди долара. Това 
налага използването им по приоритетни силно укрепени цели, с отчитане на критерия 
“ефективност – стойност”.        

Независимо от големите разходи през последните десетилетия съществено 
нараства ролята на авиацията и ВВС. Анализът на военните конфликти през този 
период показва, че ако да края на 60-те години на ХХ век в тях доминират сухопътните 
войски, от 70-те години на изминалия век до наши дни тази роля се изпълнява от 
авиацията и ВВС. 

Значимо е мястото на авиацията и за реализиране на новите функции на ВС в 
мирно време – участие в операции за поддържане на мира. Всяка от съставните 
операции – за предотвратяване на конфликт, умиротворяване, опазване на мира, 
налагане на мир със сила, изграждане на мир и хуманитарни операции са немислими 
без участието на авиацията и ВВС. 

През 60-те години на ХХ век основните бойни самолети са целеви – т.е. за 
изтребителната авиация се създават изтребители за действия по въздушни цели, за 
ударната авиация – бомбардировачи и  изтребители-бомбардировачи, а за поддръжка на 
сухопътните войски – щурмови самолети. Поради все още ниската точност на 
бомбопускането се налага използването на максималния бомбови товар за типа 
самолет, което води до необходимостта от изтребително прикритие при всяка бойна 
задача. 
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С усъвършенстването на прицелно-навигационните комплекси става възможно 
на самолетите от ударната авиация да се подкачват ракети „въздух-въздух” за 
противодействие на изтребителите на противника. 

През 70-те години се забелязва друга тенденция – самолетите от 
разузнавателната авиация да се създават на базата на изтребители-бомбардировачи. 
Идеята е след разкриването на важни обекти на противника, да се нанася незабавен 
удар за обозначаване (поразяване) на целта (Миг-25РБ, Су-22М4, F-16R и др.).  

С появата на високоточните оръжия се променя тактиката на използване на 
авиацията и се пристъпва към създаване на нови типове самолети, както с повишени 
маневрени характеристики, така и с по-ниска радиолокационна забележимост, 
включително и по технология „Стелт”. 

Многоцелевите самолети възникват постепенно, като образуват т. нар. 
четвърто поколение. Те притежават висока маневреност, голям диапазон на скоростта, 
повишен радиус на действие, относително ниска забележимост, възможност да 
изпълняват различни бойни задачи. Освен че могат да нанасят ефективни удари по 
земна цел, те са в състояние да водят маневрен въздушен бой с изтребителите на 
противника, да изпълняват въздушно разузнаване. В зависимост от конструктивните 
особености, оборудването на такива самолети е на модулен принцип. Най-често при 
изпълнение на задачи по въздушно разузнаване се подкачват специални контейнери с 
оптикоелектронни и инфрачервени сензори, а така също и за радиолокационно 
наблюдение. Типичен представител на това поколение самолети е F/A-18E/F Super 
Hornet (фиг.1). 

 

 
 

   Фигура. 1. F/A-18E/F Super Hornet 

Създаден преди три десетилетия и преминал няколко модернизации, в 
съвременния F/A-18E/F са реализирани няколко нови технологии като единната 
система за нашлемна индикация и целеуказване (JHCMS), многофункционалната 
система за разпределение на информацията (MIDS), авангардната контейнерна FLIR - 
система (ATFLIR) и разузнавателната контейнерна система SHARP. 
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Същевременно самолетът разполага с изключително мощни сензори и цифрово 
оборудване за предаване на данните – важен елемент от единната мрежова система за 
водене на бойни действия на ВВС на САЩ. В конструкцията са приложени редица 
нововъведения за намаляване на ефективната отразяваща повърхност (ЕОП). Военните 
специалисти считат, че благодарение на комплекс от мерки за намаляване на радарната 
забележимост и въвеждане на нови средства за самозащита, живучестта на F/A-18E/F е 
пет пъти по-висока от тази на предшественика му. ЕОП е намалена благодарение на 
прилагането на материали, поглъщащи електромагнитните вълни. 

Радарът AN/APG-73, с който е снабден самолета, има подобрена далечина на 
откриване и разделителна способност и когато се ползва за разузнаване, има режим на 
синтезирана апертура (осигурява обзор на повърхността с висока разделителна 
способност).   

F/A-18E/F притежава изключително разнообразие от управляемо оръжие за 
действие по наземни и морски цели. При задачи като изтребител, самолетът носи до 12 
ракети AIM-120 и две AIM-9X, плюс подтелен резервоар. При удари по наземни цели 
обикновено носи три допълнителни резервоара, което оставя за оръжие още девет 
възела. Примерен боен товар са две ракети за борба с радари AGM-88, бомба със 
спътниково насочване GBU-31JDM, бомба с лазерно насочване GBU-24 и две ракети за 
самозащита AIM-9). Максималната маса на бойния товар достига 8493 kg. 

Авангардната система за целеуказване ASQ-228 ATFLIR (фиг.2) включва 
инфрачервен сензор за преден обзор, устройства за захващане на осветени с лазер и ИЧ 
лъчи точки и лазерен целеуказател. Основното предимство на ASQ-228 е в неговата 
увеличена далечина на действие, което дава възможност за използване на максималните 
възможности на управляемите бомби GBU-24 и GBU-31JDM. 

 

 

Фигура.2. ATFLIR система на F/A-18E 

За разузнаване самолетът използва специализирания контейнер SHARP. 
Предназначен е за действие от средни и големи височини, той е снабден с 
електрооптични и инфрачервени сензори, които също записват и информацията, 
получавана от радара при работа в режим на синтезирана апертура. Сензорите 
осигуряват далечина на обзор до 85 km (фиг. 3). 
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Новост в F/A-18E/F е единната нашлемна система за целеуказване и индикация. 
Разработена е така, че се базира на магнитно устройство за регистриране завъртането 
главата на пилота. Синхронно със завъртането на главата се завъртат антената на 
радара, главите за самонасочване на ракетите (както на „въздух-въздух”, така и на 
„въздух-земя”), сензорите на контейнера за целеуказване. 

                       
 
                                      Фигура. 3. Контейнер SHARP 
 
Така при цели, разположени под 900 спрямо надлъжната ос на самолета, 

високоманеврените ракети AIM-9X могат да се пускат и да поразяват всяка цел, която 
пилотът може да открие. 

По този начин се елиминира нуждата стрелящият (до трето поколение)  самолет 
да маневрира, за да попадне целта в полето на обзор на ГСН на ракетата, което прави 
Super Hornet по-ефективен (фиг.4). При това в двуместния вариант пилотът в първа 
кабина може да насочва ракети „въздух-въздух”, а в същото време от втората кабина да 
се насочват ракети „въздух-повърхност”. 

 

          

               Фигура.4. Едновременен удар по въздушна и наземна цел 
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Многоцелевите самолети до пето поколение имат различни възможности както в 
тактикотехническите характеристики, така и в прицелно навигационно отношение [1]. 
Всеки един е в състояние да поразява както наземни, така и въздушни цели. 
Изтребителите обаче по-добре поразяват въздушните цели и по-неточно наземните и 
морски цели. Изтребителите бомбардировачи и щурмовите самолети нанасят точни 
удари по наземните цели и по-слаби възможности имат при действие по въздушни 
цели. Това се дължи на прицелно-навигационните им системи. Освен това обикновено 
всички имат целево въоръжение в зависимост от задачите. Многоцелевите самолети F-
5, F-15Е, F-16С, F-111, "Торнадо", "Мираж-2000N", "Мираж-III", МиГ-29, Су-22, Су-24, 
Су-30 и др.) са с летателно-тактически характеристики, прицелно-навигационно 
оборудване и въоръжение, което осигурява възможност за поразяване на наземни 
(морски) и на въздушни цели. 

Многоцелевият самолет F/A-18E/F се доближава до така наречените  
многофункционални самолети. Такива самолети са от 5+ или 6-то поколение. При тях 
прицелната система е достатъчно ефективна за стрелба както по въздушна, така и по 
наземна (морска) цел, използвайки следяща система за повишаване точността при 
бомбопускане [3]. Освен това за бомбопускане се въоръжават с управляеми авиационни 
бомби, с които постигат точно поразяване на целите и имат достатъчно свободни точки 
за допълнително въоръжение с ракети „въздух-въздух” и „въздух-повърхност”. Такива 
самолети например са Су-37 и F-22 „Raptor” (фиг. 5). 

              

                                       Фигура. 5. F-22 „Raptor” 

В началния етап на използване на управляеми авиационни бомби се  налага да се 
извършва подсвет на целите. Така в Ирак през 1991г. са изпратени десетки командоси с 
преносими лазерни установки да правят подсвет на целите и по отразения лъч УАБ 
попада точно в целта. В бойните действия срещу С Р Югославия през 1999г. подсвет 
вече се извършва с БЛА. 

За разлика от боеприпасите от предишните поколения, в които се използват 
лазерни или телевизионни системи за управление, изискващи участието на летеца или 
на щурман-оператора, авиационните бомби с GPS - насочване се пускат от самолета без 
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лазерно осветяване на обекта (фиг.6). След откачването боеприпасът действа 
автономно, самостоятелно коригира траекторията си на полета до целта, което 
осигурява висока точност на насочването, дори при неподходящи метеорологични 
условия (СМУ), а самолета остава извън зоната за поразяване от обектовата система за 
ПВО. 

През 2005 г. в Афганистан авиационно управляемо оръжие с GPS-насочване за 
първи път е използвано за поддръжка на сухопътните войски. Няколко такива 
боеприпаси са използвани за поразяване на зенитни установки по време на 
интервенцията в Косово през 1999 г и при осигуряване на зоната, забранена за полети в 
Ирак през 2003г. 

При многофункционалните самолети освен това се усъвършенстват системите за 
навигация, като се постига по-голяма автономност [4].  

 

 
 

Фигура.6. Насочване на УАБ с GPS система от сателит 

Многоцелевите самолети също постоянно се усъвършенстват, появяват се 
образци, доближаващи се до многофункционалните. Самолетите от пето поколение са 
именно такива, за които модулите не се прилагат (F-35, Су-37). Тяхното въоръжение е 
достатъчно ефективно както по въздушни, така и по земни цели. Специалистите са 
убедени, че многофункционалните самолети (МФС) няма да нанасят удари по площни 
цели. Ще се разчита на скрит подход, независимо от времето, внезапен удар по 
конкретна разузната цел с ВТО, без излишни жертви, при това извън зоната за 
поразяване от ПВО. Нашлемната индикация, както и тази на челното стъкло, постоянно  
информират пилота не само за целта, но и за релефа, особено нощем, както е при F-35  
(фиг. 7).  

В последните години в практиката навлязоха високоточни оръжия и оръжия на 
нови физически принципи. Видимо тези оръжия в близките няколко години по 



 

316 

същество ще обезсмислят ядреното оръжие. Системите нови оръжия съчетават средства 
за разузнаване, управление и поразяване. 

                       

                    Фигура.7. F-35 с индикация за релефа нощем 

Военните специалисти считат, че при създаването на авиационно въоръжение 
трябва да се реализират принципно нови бойни свойства, а именно: 

-Възможност за използване през цялото денонощие, при всякаква 
метеорологична обстановка и в условия на силни смущения; 

-Многоканалност и автономност; 
-Висока точност на насочването и избирателност на целите; 
-Поразяване на въздушни, земни и надводни цели без влизане в зоната за 

поразяване на ПВО на противника; 
-Универсалност по отношение на носителите, условията за бойно използване и 

поразяваните цели. 
Като най-динамичен фактор за развитието на тактиката на авиацията се 

очертават новите многофункционални самолети с техните бойни свойства, които във 
водещите в научно-техническо отношение авиационни държави се превръщат в бойни 
авиационни комплекси. 

Съществен фактор за развитие на тактиката на авиацията са и управленските 
технологии за вземане на решение по използване на новите авиационни системи и 
средства за поразяване.  
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Анотация: Направен е анализ на случаи, в които са използвани безпилотни 

летателни апарати за терористични цели и са разгледани проблемите в борбата с 
тях. 

 
Annotation: An analysis has been made of cases where unmanned aerial vehicles have been 

used for terrorist purposes and the problems of combating them have been addressed. 
 
От края на ХХ век авиационните комплекси с безпилотни летателни апарати 

(БЛА) са едни от най - перспективните, динамично развиващи се системи с военно и 
гражданско предназначение. 

Развитието на технологиите в самолетостроенето и най-вече на електрониката 
доведе до създаването на БЛА с различно предназначение. Засега в бойните действия 
най-често се използват такива за наблюдение и водене на въздушно разузнаване, за 
радиоелектронно противодействие, за лазерен подсвет на целите, за коригиране огъня 
на артилерията, за ретранслиране на сигналите и др.  

Опитът от войните в Залива и на Балканите показа изключителните 
възможности, разкриващи се при масовото използване на безпилотните летателни 
апарати на всички нива - стратегическо, оперативно и тактическо. Това дава тласък за 
ускорена разработка на програмите както за въздушно разузнаване, така и за поразяване 
на наземни и въздушни цели. На съвременния етап нарасна броят на страните в света, 
които разработват и произвеждат повече от 1000 типа БЛА. На въоръжение в армиите 
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на над 50 държави се намират повече от 190 типа апарати, предназначени за изпълнение 
на задачи по въздушно разузнаване, за подсвет на целите, както и за поразяване на 
обекти с ракети „въздух-повърхност” и „въздух-въздух”. Първите успешни опити в 
Йемен по унищожаване дейци на „Ал Кайда” с БЛА „Предейтър” през 2002 г [3], 
(тогава въоръжен с две ракети „Хелфайер), допринасят до  бързото му развитие и сега 
въоръжението му включва 14 ракети или УАБ (фиг.1). 

Най-интензивно развитие на БЛА се наблюдава в САЩ, където е съсредоточено 
75% от цялото производство в света. От 2010 г. до сега там  ежегодно се отделят по 3 
млрд. долара за производство и нови разработки с двойно предназначение. Като най-
перспективни направления се считат тези в интерес на транспортната и 
селскостопанската авиация, за охраната на обекти, за регулиране на транспортния 
поток в големите градове и др. 

 

    
 

                                       Фигура.1. БЛА „Предейтър” 
 
В същото време специалистите за борба с тероризма отчитат проявен интерес от 

някои групировки  по използване на БЛА за терористични цели. Вниманието им е 
привлечено от някои способности на БЛА като: 

- възможност за атака по цели, до които може да се стигне само по въздуха; 
- възможност за провеждане на широкомащабна атака с химическо или 

биологическо оръжие и постигане на много жертви там, където има голямо струпване 
на хора на открито – концерти, футболни мачове и др. Пример - през 1998 г. над Сан 
Диего се разработва вариант за разпиляване на 2 кг плутоний - 239 и 50 г. цезий - 137. В 
резултат на моделирането се стига до извода, че повече от 12000 души могат да получат 
различни дози радиоактивно облъчване, а при около 1000 от тях то ще бъде 
смъртоносно. Заразената площ достига 6-8 км2. 

- възможност за скрита подготовка и избор на площадка за старт (вертолет). 
- възможност за постигане максимална далечина и точност на терористичния акт 

от мястото на пуск. 
- ниската ефективност на средствата за ПВО в борбата с БЛА. Съществен фактор 

в борбата е и „стойност - ефективност” (1 ЗУР на комплекса „Патриот” струва 3.5 млн. 
долара). 



 

320 

- относително икономическа ефективност на БЛА в сравнение с пилотираните 
ЛА и подготовката за терористичен акт. 

- постигане на силен психологически ефект от сплашване на населението. 
Доскоро не  беше известно да са използвани БЛА от терористи, но сътрудникът 

на ЦРУ Виктор Мизел наброява 43 случая в които 14 различни терористични групи са 
планирали такива действия. 

През 1995 г. японската терористична организация, заляла със зарин токийското 
метро, планирала да използва БЛА вертолетен тип, но вертолетът се е разбил при 
изпитанията. 

През  2001 г. Осама бин Ладен е разглеждал възможността за покушение срещу 
Джордж  Буш с БЛА като е направил опит за сдобиване с БЛА „RQ-8A” (фиг.2) и 
„Скай-Ларк” (фиг.3). 

 

                      
 
                                              Фигура.2. БЛА „RQ-8A” 
Характерен е случаят през 2002 г., когато пакистанска организация закупува 200 

бр. радиоуправляеми авиомодели от ФРГ за детски градини, но нито един от тях не 
стига до децата.  

 

 
                                              Фигура.3. БЛА „Скай Ларк” 
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Специалистите, анализирайки възможните пътища за достъп до БЛА от 

терористични организации, стигат до следните изводи: 
- снабдяване със серийно произведени и експериментални БЛА с военно 

предназначение; 
- снабдяване със серийно произведени и експериментални БЛА с гражданско 

предназначение; 
- комерчески достъпни технологии по създаване на БЛА; 
- серийно произведени радиоуправляеми авиомодели и „дронове” в открита 

продажба. 
Дейци на Ал Кайда са възнамерявали да проведат атаки по пътнически самолети 

с БЛА (проявен е интерес към разработените БЛА за въздушен бой, въоръжени с ракети 
„въздух-въздух”).  

Също така Ал Кайда са разработвали варианти по заразяване определени райони 
със „сибирска язва”, използвайки за тази цел БЛА. 

Моделирането на атака със „сибирска язва” показва, че  ако над град с население 
от 11 милиона бъдат разпилени от нея само 900 грама, ще бъдат заразени около 1.5 млн. 
души. Счита се че и при най-ефективните мерки за ликвидиране на последствията, 
броят  на загиналите хора няма да бъде по-малко от 123 000. 

Очевидно е, че интересът към БЛА нараства както за въоръжените сили на 
развитите страни, така и за изпълнение на терористични действия. Опитът за 
покушение срещу президента на Венецуела пред 17000 военнослужещи, използвайки 
БЛА с взривно вещество, при което са ранени седем души, показва, че и в бъдеще могат 
да се очакват подобни нападения. 

Водещи военни експерти считат, че през следващото десетилетие на този век и в 
перспектива тези системи и средства ще доминират спрямо пилотируемите авиационни 
системи в целия спектър от задачи, включително и за удари по наземни и въздушни 
цели. 

Създаването на БЛА по върхови технологии, включително и невидими по 
програма „Стелт”, предизвика разработване на съвременни средства за 
противодействие. В борбата за радиоелектронно противодействие през 2011 г. в Иран е 
демонстрирано принудително кацане на БЛА RQ -170, произведен от фирма Lockheed 
Martin. В Сирия и в Ирак успешно е въздействано върху системата за управление на 
бойни БЛА, при което е провалена тяхната мисия. Разработват се нови системи за борба 
с БЛА. В Ирак от американския контингент е използвано ръчното устройство DRONE 
DEFENDER, което унищожава боен БЛА от дистанция 400-500 метра. Устройството 
чрез насочена енергия нарушава управлението му и GPS,  включително предизвиквайки 
и детонация на боеприпасите, които носи БЛА. 

В Сирия през 2017г. джихадистите използват 13 бойни БЛА за нападение срещу 
руските бази, като от тях 3 бр. са принудени да кацнат, 4 са сбити от зенитния ракетно-
артилерийски комплекс (ЗРАК) „Панцир-С” (фиг. 4), а на 6 от тях е въздействано със 
системи за РЕБ. 

Разработваните системи за противодействие на БЛА печелят все повече доверие. 
С цел оценка нивото на технологиите, Агенцията по снижение на заплахите към 
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министерството на отбраната на САЩ в началото на 2017 г. провежда конкурс, който е 
спечелен от ръчната система за борба с БЛА SKYWALL - 100. Системата е разработена 
от британската фирма Open Works Engineering  с далечина на действие 100 m. 

Пусковата установка изстрелва мрежа, която покрива БЛА и с помощта на 
парашут го спуска на земята.   

 

                            
 
                                              Фигура.4. ЗРАК „Панцир-С” 
 
Фирмата разработва автоматизирана система SKYWALL - 300 с по-голям обхват 

и снаряд с мрежа  SP40 - ER, който може да лови подозрителни БЛА на дистанция до 1 
km. 

Все пак повечето системи за противодействие на БЛА са ефективни за такива, 
летящи на малки и средни височини. По примера на  тактиката, използвана от 
пилотируемата авиация в борбата й с ПВО, се наблюдава развитие на височинните 
БЛА. Съчетавайки обаче конструкция по технология „Стелт” с полети на големи 
височини, борбата с такива БЛА на този етап трудно може да бъде ефективна. 

Изводи: 
* Използването на БЛА за терористични цели е по силите и възможностите на 

отделни групировки; 
* Най-голяма опасност представлява употребата на ОМП посредством БЛА. 
* Терористичен акт може да се извърши с радиоуправляем авиомодел, достъпен 

за закупуване без ограничения. 
* Необходимо е създаването на ефективни средства за противодействие, както и 

по-голям контрол за полетите на т. нар. „дронове”, тъй като заради нерегламентираното 
им използване  напоследък се затварят и международни летища. 

За отбелязване е, че системите за ПВО не са ефективни в борбата срещу БЛА. 
Ниската отразяваща повърхност на БЛА ги прави почти невидими за РЛС, но дори и да 
има пълен контрол относно техния полет, има редица фактори, които трябва да се 
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вземат предвид. На първо място използването  на ЗУР срещу БЛА може да доведе до 
поразяване на самолет с пътници, оказал се в този район, тъй като той ще се окаже „по-
ярка” цел. Подобен случай има през 2001 г, когато украински ЗРК С-200 вместо 
мишена поразява руски самолет Ту-154 над Черно море. В Ирак през 2003 г 
американски ЗРК „Пейтриът” сваля два самолета на коалиционните сили, погрешно 
приети за крилати ракети на противника. 

Съществен фактор е и цената на средствата за поразяване на БЛА. Цената на 
една ЗУР от ЗРК  „Пейтриът”, както и на С-300 е около 3.5 млн. долара, при което една 
ракета вероятно няма да е достатъчна. 

Очевидно за борба с терористични действия, използващи БЛА, най-ефективни 
засега са превантивните усилия за предотвратяване на атака, още на етапа на нейната 
подготовка. Необходими са по-строги регламенти по използването както на БЛА за 
селското стопанство, така и на тези за спортни и развлекателни цели. 

 
 
 
ЛИТЕРАТУРА: 
1.„Угроза терроризма с использованием беспилотных летательных 
аппаратов”, Московский физико-технический институт-2004г; 
2. Зарубежное военное обозрение, №10/2002г; 
3. Безпилотни летателни апарати - състояние и перспективи, ВИ- 2009г, 
Каремов,С.Н, Димитров,Р.Д 



ГОДИШНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 
ФАКУЛТЕТ „АВИАЦИОНЕН“ 11-12 АПРИЛ 2019 г. 

ГР. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ 

 
 

 

324 
 

 
 

HYBRID WARFARE - THE OLD WARFARE WITH “NEW 
WEAPONS” 

 
 

DANIEL STEFANESCU, LAURIAN GERMAN, CRISTIAN ENE 
stefanesco_d@yahoo.com, lauriang@gmail.com, bvcristiene@yahoo.com  

HENRI COANDA AIR FORCE ACADEMY, BRASOV, ROMANIA 
 

Abstract: Over time, the war has been a set of military actions carried out by two or 
more adverse parties, aiming at the conquest of a territory and/or the supremacy of power. 
The war, this “necessary evil” without which we would not be able to cherish peace, has gone 
through a series of evolutionary stages, reaching nowadays the fifth generation. The 
emergence of new forms of combat, new military technologies has led to in-depth 
introspection and rapid adaptation of military doctrines and operational concepts to what is 
happening next to us. Therefore, we are talking about the “hybrid war”, a heterogeneous form 
of symmetry and asymmetry, of classic and unconventional, in which the techniques used have 
an immediate effect on the psyche of public opinion. The current European and international 
context, in particular, portrays a threatened world at every step of the way, in which stability 
and security become obsolete. Moreover, the NATO-EU cooperation needs to be enforced by 
new measures in order to combat hybrid threats, through an unambiguous and accelerated 
relationship. 
 

Keywords: perpetual war, information predominance, subversive instruments, conflict 
symmetry, hybrid threats. 

 
 

1. INTRODUCTION 
The beginning of the third millennium has highlighted unanticipated mutations, with 

varying effects ranging from the individual level to the level of state and non-state actors. The 
present appears to be a real conglomerate of opportunities, evolution, globalisation and 
threats, all of which functioned in an unimaginable interplay until the end of the last century, 
which was difficult to be acknowledged by citizens, social groups, state institutions included. 
The processes involved in the functioning of a state have evolved, requiring the identification 
of public policies adapted to the current realities, which ensure the well-being of the citizen.  

The great powers, applying the “chaos theory”1 globally, under the camouflage of a so-
called “order in disorder”, aim at strengthening hegemony in their areas of influence, but 
especially expanding it. 

 

                                                
1 Văduva G., Ştiinţa militară. Rolul ştiinţei militare în managementul mediului de securitate şi apărare în 
procesul de modernizare a societăţii (university class), Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti, 
2011, p. 11, retrieved on 18 February 2019, at http://iss.ucdc.ro/studii-pdf/Stiinta% 20militara.pdf. 
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About war – generalities 
 
The current international climate is described by: many ethnic and religious disputes, 

serious economic deficiencies, poverty, fundamentalist/extremist propaganda, cross-border 
disagreements that generate tensions between non-state actors/actors, a widespread expansion 
of organised crime. 

This universal instability of the world generates the “perpetual war”, defined by General 
Mihail Orzeaţă as the permanent confrontation “between individuals, between communities 
(states, alliances, religious, ethnic, professional entities etc.), between individuals and 
communities etc., to impose their interests on multiple levels: power, influence, territories and 
(human, material and financial) resources”2. 

The new types of conflicts over the past decades have highlighted the need for 
rethinking and reorganising military structures, as well as permanently adapting techniques 
and warfighting tactics in order to meet the current battlefield requirements. 

The war is considered by the political scientists and military specialists as the most 
spectacular and complex social phenomenon produced by human society, with a major 
destructive effect, in which all the factors of social life participate, influencing the evolution 
of human society, from the dawn of time. 

The conflicts that have taken place over the past decades have been carried out without 
respecting the principles of the classic warfare, the combatants not being tens and hundreds of 
kilometres away from the contact lines/trenches; thus, “invisible” combatants appeared (for 
example, the Russia-Ukraine conflict in 2014, the wars in Afghanistan) or combatants with no 
signs of belonging to any state (Crimea, 2014). 

Military specialists have shown that, regardless of their size, waging wars involves 
material, financial and, above all, huge human resources. World War II statistics show that it 
was the biggest war in history in terms of material, financial and human resources 
consumption. In total, 61 countries participated, with 1,7 billion people, representing 3/4 of 
the world’s total population at that time3. 

Throughout history, we can talk about first generation warfare (based on numerous 
troops – World War I), second generation warfare (based on the great fire power, in which the 
development and use of armour and aircraft in combat had a decisive effect on the fate of the 
war – World War II), third generation warfare (based on the principle of manoeuvre, supported 
by technological power and, implicitly, by the speed it provides), fourth generation warfare 
(corresponding to the age of information – their weapons are political, economic, social, 
cultural and military ones)4. 

 
Hybrid warfare – the old warfare with “new weapons” 

The wars of this last generation take place in a climate of insecurity, with the use of 
direct and indirect effects for “achieving” the desired goals. This type of war eliminates the 
centre/centres of gravity, but not human losses, especially among civilians. 

The principles guiding the new type of warfare are: information predominance (the 
achievement of information supremacy capable of suppressing any action by surprise from a 
third party and ensuring a non-conflictual strategic environment), technological dominance, 
                                                
2 [2] Orzeaţă M., Războiul continuu, Editura Militară, Bucureşti, 2011, p. 31. 
3 [3] *** Bilanţul cutremurător al celui de-al Doilea Război Mondial (1939-1945), Cer şi pământ românesc, 
retrieved on 04.02.2019 at https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2015/04/23/bilantul-cutremurator-al-
celui-de-al-doilea-razboi-mondial-1939-1945/. 
4 [4] Nicolae Jingăroiu, Războiul din generaţia a patra în Forţele Terestre, nr. 1 din 2009, Military Theory 
Bulletin published by the Land Forces Staff, retrieved on 23.03.2019 at 
http://www.revista.forter.ro/2009_1_t/02-tgl/04.htm.  
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conflict symmetry (the parties involved in the conflict have similar means, policies, doctrines 
and strategies), dissymmetry (the tendency of each of the possible belligerents to achieve a net 
superiority in term of forces, means, actions, policies and strategies that enables them to meet 
the set goal and purpose, with the least amount of losses and expenses) and asymmetry. 

The characteristics of the Fourth Generation Warfare are: 
- use of social interconnections; 
- dependence on the technical field; 
- a longer period of time; 
- the absence of time and/or space boundaries; 
- the existence of minor differences between peace and war, tactics and strategy, 

civilians and military men, order and disorder. 
Many military experts believe that the war of the future will consist of conflicts in 

which the convergence of methods and means of the opponents, materialized in multimodal 
wars, conceptually called “hybrid warfare”, will be combined; they concentrate the lethality of 
the state-type conflict with the fanatic and prolonged fervour of irregular warfare. The term 
hybrid refers to both the organisation and the means used by potential opponents. In the 
hybrid warfare, opponents (states, state-supported or independent movements) will exploit 
access to modern military capabilities and support insurgent, terrorist and crime movements, 
as well as the intervention of states that can combine high-tech military capabilities with 
terrorist actions and cyber operations against financial targets5. 

“Hybrid warfare” is an undeclared confrontation between states where the military 
component is not explicitly assumed, it is by no means singular, and it usually occurs in the 
last phase of the conflict, when other means have been exhausted: economic, political, 
diplomatic, financial, information etc. ones. 

Hybrid warfare involves the exploitation of military weaknesses and, above all, non-
military (societal) weaknesses that the aggressor seeks to harness: ethnic and religious 
tensions, weak and corrupt institutions, economic or energy dependence etc. Based on these 
weaknesses, hybrid warfare involves various actions, ranging from terrorism to media 
propaganda, through irregular and unrealistic military actions. 

The adversary developing hybrid actions uses open, concealed, conventional or 
unconventional means, regular or irregular ones, and exploits all the dimensions of the 
confrontation to combat the superiority of his opponent in the conventional warfare. 

NATO defines “hybrid war” as a confrontation in which hostile actions are executed as 
part of a flexible strategy with long-term goals, the military force representing only a small 
part in this regard6. 

Hybrid warfare is “a combination of symmetrical and asymmetrical armed conflicts in 
which intervention forces carry out traditional military operations against military forces and 
enemy targets while simultaneously acting decisively to gain control of the local population in 
the theatre of military actions, through stability operations”7. 

In his paper, “Hybrid vs. Compound War”, Lieutenant Colonel Bill (William) Nemeth 
described the hybrid warfare as a “contemporary form of guerrilla fight” that “uses both 
modern technology and modern mobilisation methods”8. 

                                                
5 Ibid, p. 30. 
6 *** Ce este „războiul hibrid” dus de Rusia in Ucraina si cum a fost el pregătit de zece ani sub ochii permisivi 
ai Occidentului, 1 September 2014, retrieved on 09.05.2015 at http://www.hotnews.ro/stiri-international-
18014446-este-razboiul-hibrid-dus-rusia-ucraina-cum-fost-pregatit-zece-ani-sub-ochii-permisivi-
occidentului.htm. 
7 John J. McCuen, USA, Retired, Hybrid Wars, Military Review, March-April 2008, United States Army 
Combined Arms Center, Fort Leavenworth, Kansas, pp. 107-108. 
8 Bill (William) Nemeth, Hybrid vs. Compound War, in Armed Forces Journal, 1 October 2009, retrieved on 
23.04.2018 at http://www.armedforcesjournal.com/hybrid-vs-compound-war/. 
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In his book, “The Accidental Guerrilla – Fighting Small Wars in the Midst of a Big 
War”, David Kilcullen said that hybrid warfare was the best explanation for modern conflicts, 
but pointed out that it included a combination of irregular warfare, civil war, insurgency and 
terrorism9. 

Frank Hoffman, in the “Conflict in the 21st Century. The Emergence of hybrid wars” 
(2007), defines hybrid war as a concept describing a military operational approach that 
underlines the impressive adaptability of opponents – non-state actors, who innovatively 
prepare and use various capabilities and methods, both military ones (the use of force), and 
non-military ones (irregular tactics, terrorist acts etc.) to achieve synergic effects in the 
physical and psychological dimensions of the conflict in the main battle space. As a 
consequence, future conflicts cannot be classified as conventional or irregular because the 
most capable opponents will seek to combine a multitude of abilities and capabilities into a 
complex typological mix based largely on the ambiguity of the approaches. The challenge will 
come not from only a state, but from states or groups of states that choose, from the whole 
arsenal at their disposal, technologies and tactics that are suited strategically to their own 
geography and cultures10. 

Valery Gerasimov, Chief of the General Staff of the Armed Forces of Russia, said in an 
article published in the Russian Defense Journal, VPK, in February 2013, that “we have seen 
a tendency toward blurring the lines between the states of war and peace. The focus of 
applied methods of conflict has altered in the direction of the broad use of political, economic, 
informational, humanitarian and other nonmilitary measures – applied in coordination with 
the protest potential of the population”11. 

The ways of fighting hybrid wars are varied and include conventional capabilities, 
irregular formations and tactics, terrorist actions, and crime disorder.  

These actions will be carried out in such a way as to obtain a synergic effect at one or all 
levels of war. Thus, those who carry hybrid wars “seek victory by the fusion of irregular 
tactics and the most lethal means available in order to attack and attain their political 
objectives”12. 

Hybrid war involves the use of special forces, irregular armed forces and, more rarely, 
in the last phase of the conflict, regular armed forces, in conventional and unconventional 
actions, with the support of the local population after they have exhausted diplomatic, 
propaganda actions or cyberattacks (Figure 1). 

 

                                                
9 David Kilcullen, The Accidental Guerrilla – Fighting Small Wars in the Midst of a Big One, Oxford University 
Press, 2009. 
10Valerică Cruceru, Despre conceptul de război hibrid în gândirea militară americană, in Buletinul Universităţii 
Naţionale de Apărare “Carol I”, Bucureşti, 2014, p. 30, apud Frank G. Hoffman, Conflict in the 21st Century: 
The Rise of Hybrid Wars, Potomac Institute for Policy Studies, Arlington – Virginia, December 2007, p. 27. 
11 Ibid. 
12 Frank G. Hoffman, op. cit., p. 29. 
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Figure 1: Hybrid warfare components13 

 
 Scholar E. Mahda points out that “... a hybrid war is a confrontation between states 
where one of these states tries to subordinate the other through various means: economic, 
informational, historical memory. That is, it is a war in which military action is not a priority 
but merely a catalyst”14. 
 In C.S. Chivvis’s opinion, hybrid warfare refers to the use by Russia of a diverse range 
of subversive instruments, many of which are non-military. Moscow acts in keeping with its 
nationalist interests, using hybrid war to divide and weaken NATO, to undermine pro-Western 
governments, to create pretexts for war, to annex territories and to secure access to the 
economic European space in its own terms15.  
  

CONCLUSION AND ACKNOWLEDGEMENT 
 The European Union was forced to adopt policies to combat hybrid threats, especially 
those coming from the Russian Federation, namely the “Common Framework for Combating 
Hybrid Threats” (European Commission 2016 – Common Framework) presented by the 
European Commission before the Parliament in April 2016 and whose implementation was 
assessed in July 2017. 
 Due to the complexity of hybrid threats, including military, paramilitary and civilian 
components, it is required a body capable of seeing the constituent elements of the threat in 
the three areas, in an integrated and intelligible way, knowing the real-time three areas and 
implementing countermeasures in all three areas. 
 States, regardless of size and power, learn from each other: they study each other, 
become familiar with each other, constantly “borrowing” knowledge on potential opponents, 
and where they cannot do that, they fill the gaps through analysis. 
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Abstract: The engines of military aircraft, as well as other aircrafts, emit a wide range of infrared 
rays. The main reason for this emission is the hot gases flowing out of the nozzles of the engines. On 
the other hand, the anti-aircraft rocket contains a highly sensitive electronic head, which detects the 
sources of infrared rays. Different methods exist to help decrease vehicles tracking by reducing the 
infrared emissions. To measure the effectiveness of the emission suppression, special device with a 
high-sensitivity infrared sensor is built. This sensor is the instrument S9295. He consists of a 
measuring photodiode with a wide spectral range and a high sensitivity precision operational 
amplifier with a field-effect transistors at the entrance. The device includes also a TE-cooler and a 
thermistor for temperature control so the photodiode can be cooled for more stable operation and 
lowering the noise. All the components are built as а single package placed on a low current leakage 
sapphire plate.  The package itself is enclosed in airtight container. 
 
Keywords: photodiodes, infrared rays 
 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Двигателите на военни самолети, както и други летателни апарати емитират 
широк спектър от инфрачервени лъчи. Основна причина за тази емисия са горещите 
газове изтичащи от соплата на двигателите. От друга страна зенитните ракети съдържат 
високо чувствителна електронна глава, която засича източниците на инфрачервени 
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лъчи. За противодействие на такъв вид проследяване  се вземат редица мерки за 
намаляване на инфрачервените излъчвания. Ефективността на едно такова техническо 
решение, обаче може да се измери само с прецизен фотометър. Последните 
високотехнологични разработки в областта на фотодиодите ги прави силно 
конкурентни по-отношение на важни технически характеристики спрямо останалите 
сензори. Такъв е приборът S9295, който е усъвършенстван вариант на S8785, 
производство на фирмата Hamamatsu.[1] Той съдържа измерителен фотодиод с висока 
чувствителност, който се използва като сензор за първично преобразуване на 
светлината в електричен сигнал както и прецизен операционен усилвател с полеви 
транзистори на входа за неговото усилване. Високата чувствителност в инфрачервената 
област на прибора S9295 го превръща в много подходящ сензор за измерване  на 
подобни сигнали.   

2. ПРИБОР ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА МНОГО СЛАБИ СВЕТЛИНИИ ПОТОЦИ 
В ИНФРАЧЕРВЕНАТА ОБЛАСТ. 

 
Схемата на прибора S9295 е показана на фиг. 1. 

 

 
 

Фиг. 1 Схема на прибора S9295. 

Освен фотодиод и усилвател приборът съдържа и резистор Rf = 10 GΩ, 
термистор за измерване на температурата и електронен охладител за поддържане на 
температура от -25 °C. Всичко това е изградено върху един чип със сапфирена 
подложка, която е с много голямо съпротивление и за това токовете на утечка са 
практически равни на нула. 

Чипът S9295 има следните по-важни параметри: 
-   Голяма активна площ във вид на прозорче с размери 10 х 10 мм. 
-  Силициев фотодиод, който е оптимизиран за прецизна фотометрия от 

ултравиолетовия до близкия инфрачервен диапазон и по-точно от 190 до 1100 
nm. 
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-  Компактен херметизиран корпус със сапфирен прозорец. 
- Вграден прецизен операционен усилвател с много голямо входно 

съпротивление и FET транзистори на входа. 
- Много високо усилване обезпечено от вградения високоомен резистор Rf 

= 10 GΩ, включен в обратната връзка на операционния усилвател. 
- Ниско ниво на шум. 
- Високоефективно охлаждане вградено на самия чип с температурна 

разлика от 50 °C. 
- Вграден термистор с висока стабилност. 

Тези параметри гарантират, че могат да бъдат измерени потоци светлина с много 
слаба интензивност.  

3. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ НА ПРИБОРА S9295. 
 

Основното предназначение на прибора е измерване на светлинни потоци, 
предимно в инфрачервената област с много ниска амплитуда. Това се постига 
благодарение на високата му чувствителност, която е -5.1 V/nW. За да покажем какво 
означава тази чувствителност на практика, ще направим едно сравнение между 
фотодиодния прибор S9295 от една страна и един фотоелектронен умножител (ФЕУ), 
прибор който е лидер в това отношение.  

За целта можем да пресметнем, какво е изходното напрежение при 
предположение, че на фотокатода на ФЕУ попадне един фотон. В режим на броене на 
фотони единичния фотоелектрон, който се емитира от фотокатода има заряд q= 1.6*10-

19 [C]. Ако усилването на електронния фотоумножител е μ  = 5*106 , тогава анодния 
изходен заряд се дава от: 

 
(1)                 ][108105][106.1 13619 CCqQ     
 
Ако широчината на изходния импулс на изхода на фотоелектронния умножител 

е t=10 ns тогава за пика на изходния ток IP се получава: 
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Ако товарното съпротивление или входния импеданс на прилежащия усилвател 
е 50 Ω , то изходния импулс има пиково напрежение : 
 

     (3)               ][4][50][80][][ mvAZAIpVo    

Импулсния усилвател след изхода на ФЕУ има усилване от 36 dB или 63 пъти. 
  

    (4)                 VmVmVVout 252.0][25263][4   
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От характеристиките на фотодиода виждаме, че той има чувствителност от 5.1 V 
/nW, включително вградения операционен усилвател и вградения високоомен резистор. 

Енергията, която пренася един фотон е : 
 

(5)             ev
nm

smsJhcE 22.2
555

)/10998.2().10626.6( 834








 

 
Или в джаули получаваме: 
 
(6)                ][1056.3][10602.122.2 1919 JJeVE    

Ако предположим теоретично, че времето на действие на фотона е същото както 
на ФЕУ, т.е. 10 nS, то за мощността получаваме: 
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а за изходното напрежение се получава: 
 

(8)                ][182.0
][

][1.5][0356.0 V
nW
VnWVout   

Тези изчисления показват, че доколкото стойностите 0.252V форм.(4) и 0.182V 
форм. (8) кореспондират една с друга, то по отношение на регистрация и усилване на 
слабите светлинни сигнали специализираните измерителни фотодиоди все повече 
настигат характеристиките на ФЕУ. Фотодиодите обаче работят само в аналогов 
режим, което в случая не е от значение. Голямото предимство на фотодиода е, че той е 
смного малки габарити, захранва се с ниско напрежение, има вграден охладител и е 
много по-надежден. 

Фотодиодите са прибори, които преобразуват директно попадналата светлина в 
техния p–n преход в електрическа енергия под формата на електрически ток. Много 
важно e да се знае, че генерирания ток е правопропорционален на количеството 
светлина попаднала върху p-n преходa. 

Генерирания от фотодиода ток показан на фиг. 1, минава през резистора Rf , 
преобразува се в напрежение и се усилва от операционния усилвател. Той е с много 
високо входно съпротивление, гарантирано от полевите транзистори на входа, така че 
консумацията на ток практически е равна на нула. В самия чип има вграден 
термоохладител, който ефективно може да намали температурата с 50 ºC и тя да 
достигне до -25 ºC, при ефективна температура на околната среда +25 ºC. При тези 
ниски температури на охлаждане токът на тъмно силно намалява. Наличието на 
термистор върху самия чип, дава възможност да се измери температурата на 
фотодиода. Ако има разлика между текущата температура на фотодиода и зададената, 
автоматично се включва терморегулатора, който охлажда чипа до необходимата 
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температура. Това на практика означава, че ако се зададе работна температура от -25 ºC 
тя може да се поддържа автоматично до +25 ºC на околната среда. 
 

4. ПО-ВАЖНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ОПТИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
НА ПРИБОРА S9295 [1]. 

4.1 Максимални характеристики. Те са показани в таблица 1. 
 

Табл. 1 Максимални характеристики на прибора S9295 
 

 

4.2 Типични характеристики. Характеристиките при Vcc=±15V, RL = 1MΩ са 
показани в таблица 2. 

 
Табл. 2 Типични характеристики на прибора S9295. 
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4.3 Спектрална характеристика.Спектралната характеристика на прибора е 
показана на фиг. 2. От нея се вижда, че чувствителността на фотодиода е в диапазона от 
200 до 1100 nm, като пика е на 960 nm. 

 

 

 
Фиг. 2 Спектрална характеристика на прибора S9295 

 
4.4. Механична конструкция на прибора S9295. Механичната конструкция е 

показана на фиг. 3 
 

 
 

Фиг. 3 Механична конструкция на прибора S9295. 
 

5. ЕЛЕКТРИЧЕСКА СХЕМА НА ФОТОМЕТЪРА. 
 
Електрическата схема на фотометъра е показана на фиг. 4.  
Освен прибора S9295, който е показан с пунктир на чертежа, фотометърът 

съдържа още няколко усилвателя. Изходния сигнал от прибора се усилва допълнително 
от инвертиращ операционен усилвател ИОУ, показан на фиг. 4. Този усилвател трябва 
да бъде с високо входно съпротивление, защото той представлява товар за полезния 
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сигнал. Според техническите изисквания неговата стойност трябва да е по-голяма от 1 
MΩ.  

Термисторът Term е включен в мостова схема, където се изработва сигнал на 
грешката между зададената и текущата температура. Този сигнал се усилва от 
диференциален усилвател ДОУ и се подава към нискочестотен драйвер НЧД. 

 

 
 

Фиг.4 Електрическата схема на фотометъра. 
 

Мощния диференциален усилвател ДОУ и се подава към нискочестотен драйвер 
НЧД. Мощния НЧД подава достатъчно силен ток от порядъка на 0.8[А] за да работи 
термо охладителя в режим на охлаждане или затопляне в зависимост от околната 
температура и най-вече от температурата на чипа S9295. Най-често тази температура се 
поддържа на стойност -25º C, за да се получи максимално ниска величина на тока на 
тъмно. При тези ниски стойността на температурата тока на тъмно е от порядъка на 
няколко пикоампера. Тъй като минималния полезен сигнал е от порядъка на 10 
наноампера, това осигурява много добро съотношение между сигнал и шум 

 
6. ИЗВОД. 
 
От разгледаните характеристики става ясно, че съвременните фотодиоди 

специализирани за измервателни приложения на слаби сигнали са силно конкурентни 
на фотоелектронните умножители, които традиционно се използват. Те притежават 
висока чувствителност, широка спектрална характеристика, много добра линейност, 
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нисък ток на тъмно, висока квантова ефективност, непретенциозно захранване и не на 
последно място здрав корпус и устойчивост към механични натоварвания. 

Към слабостите могат да се причислят сравнително ниското бързодействие на 
измерителните фотодиоди, по-малка ефективност в режим с броене на фотони, както и 
други по-маловажни характеристики. 

Една от областите, където фотодиодите с интегриран операционен усилвател 
имат предимство е за откриване и регистрация на слаби излъчвания в широк светлинен 
диапазон. 
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Abstract: A design of an electronic circuit for a stable current source is substantiated. Different 
measures are implemented to improve the stability of the current source against changes of the load, 
electrical supply and the ambient temperature. Results of some simulations are shown to prove the 
efficiency of the implemented approaches.  
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
В много от съвременните решения за осветяване, както на жилищни, офисни и 

други работни помещения , така на открити пространства, се използва LED осветление. 
Това се дължи на високата ефективност и разнообразните спектрални характеристики 
на такива осветителни устройства. В същото време се засилва и интереса към 
изследването и търсенето на начини за подобряване работата и ефективността на LED 
осветителните уреди[1, 3]. 

LED осветителният модул е този, който в един осветителен уред излъчва 
светлина със зададен интензитет и спектрален профил. Тези модули по същество са 
индивидуални LED елементи, свързани по смесени схеми (последователно – 
паралелни), захранвани от източник на ток, построен по икономична схема. 
Съществуват изследвания и реализирани стендове за провеждане на изследвания 
поведението на LED модули, при различни условия [2]. Възможно доразвиване на така 
описания и конструиран от този автор стенд, чрез разширяване на възможностите, а 
като резултат и достоверността на получените резултати от изследванията на LED 
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модули чрез стенда, е в него да бъде вграден регулируем и устойчив източник на 
стабилен ток (ИСТ). 

 
2. ИДЕЙНО ИЗГРАЖДАНЕ НА ИСТОЧНИК НА СТАБИЛЕН ТОК 
 
Стабилността на изходния ток на ИСТ има следните аспекти: при промени в 

товара; при промени в захранващото напрежение; при промени в температурата на 
околната среда; срещу стареене на елементите. Към всеки от тях може да се подхожда с 
индивидуални мерки, а някои имат комбинирано въздействие върху повече аспекти.  

 
2.1 Стабилност на изходния ток при промени в товара. Изходът на източника 

на стабилен ток ИСТ0 се построява чрез регулиращ елемент РЕ, управляван с 
напрежение UУ или ток IУ , последователно на който е свързан товар RL. Този клон се 
захранва от общото захранващо напрежение E0 на схемата – Фигура 1. 

 

    
 
Фигура 1. Товар и регулиращ елемент с изходни характеристики на елемента. 
 
Съображение, свързано с безопасността при работата с такъв уред, е поне една 

от изходните клеми да е свързана към маса (точка с нулев потенциал на напрежението).  
Регулиращият елемент РЕ и товарът RL разпределят захранващото напрежение 

E0 помежду си и всяка промяна в стойността на товара RL, при константен ток ICT , ще 
предизвиква съответната промяна на пада на напрежение UРЕ върху регулиращия 
елемент, а той трябва да запазва тока през себе си ICT стабилен. Такова поведение имат 
изходните характеристики на биполярен транзистор, за напрежения UCE>UCEsat , при 
фиксиран базов ток: Ic=f(Uce)Ib=const, като колкото по-полегата е тази характеристика, 
толкова по-голямо е изходното динамично съпротивление на транзистора ΔUCE/ΔIC, и 
следователно, толкова по-независим ще бъде токът ICT от промените в товара. По този 
начин РЕ e източник на ток, управляван с ток. Изходните характеристики на полевите 
MOS транзистори имат подобни свойства – много високо динамично съпротивление, 
надясно от параболата на насищането, в така наречената пентодна област – Фигура 1. 

Решението с биполярен транзистор в ролята на регулиращ елемент е добро по 
отношение на промените в товара, поради по-ниските минимални статични 
съпротивления на биполярните транзистори, спрямо полевите. Но по отношение на 
промяната на другите дестабилизиращи фактори – температура на околната среда и 
захранващо напрежение, се стига до проблема да се регулира и стабилизира един 
източник на еталонна величина, чрез управлението му с друг източник на еталонна 
величина от същия тип, който също трябва да се стабилизира срещу същите, и много 
вероятно, действащи в същата посока дестабилизиращи фактори. Търсенето в случая 
може да се насочи към генератори на ток, управлявани с напрежение. За да се получи 
това, а и за да се осигури независимост на процесите в управлението на ИСТ0 и 
промените в изходната му верига, като изходен елемент може да се използва биполярен 
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транзистор с изолиран гейт IGBT, използвани за комутацията и управлението на големи 
токове с нищожни мощности.  

Използването на високите изходни динамични съпротивления на биполярни или 
полеви транзистори за осигуряване на стабилност на тока при промяна в товара е и част 
от решението за стабилизиране при промени на захранващото напрежение E0. 
 

2.2 Стабилност на изходния ток при промени на захранващото напрежение. 
За регулиране на стабилния ток ICT  в зададени граници управляващото напрежение UУ 
се снема с помощта на потенциометър от източник на еталонно напрежение UЕ1, което 
се получава от захранващото напрежение E0 чрез последователно свързани баластен 
резистор и обратно свързан ценеров диод (стабилитрон), който има в областта на 
пробива много малко динамично съпротивление. Така големи промени на 
захранващото напрежения E0 водят до големи промени в пада на напрежение върху 
баластния резистор, но до малки изменения в напрежението върху ценеровия диод UЕ. 
Независимостта на еталонното напрежение UЕ от захранващото напрежение E0 може 
значително да се повиши ако се стабилизира тока през стабилитрона. Това се постига 
като вместо баластен резистор се използва източник на стабилен ток ИСТ1 – Фигура 2. 

 

   
 

Фигура 2. Захранване на стабилитрон чрез източник на стабилен ток. 
 
Отново, източник на стабилен ток ИСТ1 се построява, като се използват 

изходните характеристики на биполярен или полеви MOS транзистор. Токът от този 
източник, подобно на този в изхода на  схемата, се задава чрез източник на еталонно 
напрежение UЕ2, с разликата, че регулиране не е нужно. Този източник на еталонно 
напрежение UЕ2, изграден на основата на стабилитрон, се осигурява допълнително 
срещу промени в захранващо напрежение, като вместо резистор, последователно на 
ценеровия диод се включи ИСТ2. Токът на последния се определя от последователна 
група ценеров диод – резистор, а още по-добре ценеров диод – източник на стабилен 
ток ИСТ3. Логично следва въпрос, дали е разумно в стремежа да се осигури максимална 
нечувствителност към промени в захранващото напрежение, тази поредица да стане 
твърде голяма. Както е добре известно, колкото по-сложно е едно устройство, толкова 
опасността от повреда, поради непредвидени дефекти в многобройните детайли и 
връзките между тях, е по-голяма. Естествено този въпрос може лесно да се реши, като 
стабилитронът в последното стъпало се захранва просто от баластен резистор. Кое 
поред ще бъде това стъпало може да определи конструкторът, само след комплексна 
оценка на конкретните изискванията за надеждност и стабилност – Фигура 3. 

 

 
Фигура 3. Последователно свързани стъпала за еталонен ток и напрежение. 
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По-елегантно решение се получава чрез взаимното осигуряване между източник 
на стабилен ток, изискващ еталонно напрежение за устойчивост, от една страна, и от 
друга – източник на еталонно напрежение, изискващ стабилен ток за устойчивост. 
Взаимното осигуряване е между две съседни стъпала, с което схемата се затваря, 
вместо да се развива в последователен вид с неопределена дължина – Фигура 4. 

 

 
 
Фигура 4. Две взаимно осигуряващи се стъпала DZ1/ИСТ1 – DZ2/ИСТ2. 
 
Реализацията на взаимно осигуряващи се стъпала с биполярни транзистори 

(BJT), обаче, изисква стартираща схема. Без нея, при първоначално включване на 
генератора на стабилен ток, и двата транзистора Т1 и Т2 са запушени, ток през 
ценеровите диоди не тече и върху тях напрежение не се отлага, т.е Ube1= Ube2=0, което 
от своя страна продължава да поддържа транзисторите непроводящи. Стартиращата 
схема, възможен вариант на която е показан на Фигура 5, при включване захранването 
Е0 на схемата, чрез транзистора Тstart създава за кратко време обходен път на тока на 
стабилизация на ценеровия диод DZ2, покрай запушения транзистор Т2. Появата на 
еталонно напрежение UЕ2 върху изводите на DZ2 отпушва транзистора Т1, той подава 
ток на стабилизация към ценеровия диод DZ1, на изводите на този диод  се появява 
еталонно напрежение UЕ1, което от своя страна отпушва транзистора T2, и така цикълът 
се затваря. След като кондензаторът Cstart се зареди през резистора Rstart транзисторът 
Тstart се запушва, с което се изключва и не влияе повече на работата на схемата. В 
схемата, представена на Фигура 5 са включени и емитерните резистори Rе0, Rе1 и Rе2, 
които освен за задаване на необходимото преднапрежение на транзисторите Ube, служат 
и като отрицателна обратна връзка (ООВ) по ток, с което се подобрява устойчивостта 
на параметрите на схемата при промени в температурата на околната среда. 

 

  
 
Фигура 5. Взаимно осигуряващи се стъпала с BJT и стартираща схема. 
 
Работоспособност на взаимно осигуряващите се стъпала при първоначално 

включване може да се постигне и без допълнителна стартираща схема, ако двете 
стъпала се изградят с полеви MOS транзистори със собствен канал. Известно е, че тези 
транзистори имат проводимост на канала и без да има приложено напрежение между 
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гейта и сорса. Освен това ИСТ, реализиран с полеви транзистор вече е устройство от 
типа генератор на ток, управляван с напрежение и, както бе споменато по-горе, това 
прави мерките срещу дестабилизиращите фактори по-ефективни. 
 

 
 
Фигура 6. Взаимно осигуряващи се стъпала с полеви транзистори със собствен канал. 

 
Токът IDS през транзисторите Т1 и Т2 в пентодна област се определя с израза [5]: 

  
 (1)   IDS = 0,5µnCox W L-1 (UGS -UT )2 (1+λUDS ). 
 
Значението на елементите от горния израз е: UT – прагово напрежение на 

полевия транзистор; µn – ефективна подвижност на основните токоносители; Cox – 
специфичен капацитет на входната верига. В литературата и при моделирането на 
работата на полеви транзистори µnCox често се задава като обобщен параметър KP, 
измерван в A/V2. W и L са ширина и дължина на канала на полевия транзистор.  λ е 
параметър, отразяващ модулацията на дължината на канала и се измерва в V-1. 

Тъй като ценеровите и лавинните пробиви са източници на шум, като при 
захранване на стабилитроните през генератори на ток, ефективната стойност на 
шумовото напрежение може да достигне до няколко стотин микроволта [4], паралелно 
на  DZ1  и DZ2 са включени кондензатори C1 и C2. Така този шум се отвежда от 
високоомните входове на полевите транзистори.  
 

2.3 Стабилност на изходния ток при промени в температурата на околната 
среда. Температурните условията, в които работи стендът за изследване на LED модули 
[2] са доста тежки, поради отделяната от тези модули и прилежаща им електроника 
топлина. В реални условия на експлоатация LED модулите са зад разсейващи, често, в 
допълнение, и зад декоративни плафони, блокиращи естествената конвекция на въздух. 
Освен това са в механичен и топлинен контакт с токоизправители и импулсни 
стабилизатори на ток. Изследването на LED модулите в стенд, при такива условия, 
прави резултатите и изводите достоверни и приложими. За другите елементи на стенда, 
обаче, които не са обект на изследвания, а средства за провеждане то им – датчици на 
физични величини, източници на еталонни стойности и др., трябва да се осигури 
независимост на параметрите от температурната агресивност на средата. Това може да 
стане чрез схемни решения и термостатиране на критичните елементи. 
 Някои от схемните решения вече бяха приложени при изграждане на схемата: 
резистор Rе0 в емитера на транзистор Т0, и Rs1 и Rs2, в сорса, съответно, на T1 и T2. 
 Друга мярка за осигуряване на температурна устойчивост е подбор на типа на 
стабилитроните, като се отчита температурния коефициент на напрежението на 
стабилизация TKUCT = ΔUCT/ UCTΔt [%/ºC]. Видът на преобладаващия пробив определя 
знака и стойността на температурния коефициент на напрежението на стабилизация.  
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 Стабилитрони с напрежение на стабилизация UCT>5,6 V са с положителен 
TKUCT, тъй като при тях преобладават ефекта от лавинен пробив. [4, 6] Компенсиране 
на температурния дрейф на напрежението на стабилизация на тези стабилитрони става 
чрез последователно включване на обикновен диод в права посока, който при такова 
включване има отрицателен температурен коефициент. Така общия TKU на двата диода 
е близък до неутрален. Стабилитрони с напрежение на стабилизация UCT<5,6 V са с 
отрицателен TKUCT, понеже при тях доминира ефекта от цнеров пробив. [4, 6] 
 Ценеровите диоди с напрежение на стабилизация UCT≈5,6 V са с неутрален 
TKUCT, защото около това напрежение на стабилизация лавинен и ценеров пробиви 
влияят еднакво и температурните коефициенти взаимно се компенсират. Ако при 
проектирането и конструирането на взаимно осигуряващите се стъпала се използват 
стабилитрони с UCT≈5,6 V и преднапрежението на транзистори T1 и T2 се осигури с 
изчисляване на сорсовите резистори Rs1 и Rs2, то схемата би имала значителна 
температурна стабилност. Повишаване на температурната стабилността на токовете ICT1 
и ICT2 може да се постигне като се задълбочи ООВ по ток, чрез увеличаване стойностите 
на съпротивлението на резистори Rs1 и Rs2.Това изисква по-високо напрежение на 
стабилизация UCT от стабилитроните, и в този случай неутралност на TKUCT може да се 
осигури чрез последователното включване на ценерови диоди с нулев температурен 
дрейф на напрежението на стабилизация (UCT=5,6 V). 

 Теремостатирането е поддържане на постоянна температура около 
критични  елементи на апаратурата, с което се елиминира влиянието на промените на 
температурата във външната среда. Един подход е в термостатираните обеми да се 
поддържа работна температура t0 по-висока от максималната възможна температура на 
околната среда te,max. Този подход е удобен и икономичен, тъй като за термостатирането 
на обема се изисква само един тип термо-уредба – в случая отоплителна. Като 
недостатък може да се посочи значително по-бързото стареене на елементите, 
поставени в условията на работа при постоянно висока температура. Поддържането на 
температури в термостартирания обем по-ниски от максимално възможната на 
околната среда, например t0=30ºC, изисква прилагането на два типа термо-уредби – 
отоплителна и охладителна. Охладителните уредби от компресорно-изпарителен вид са 
ефективни при охлаждането, но са сложни, с големи размери, скъпи са и са трудни за 
поддръжка. Не толкова ефективно, но по-икономично като цена и размер, и в резултат 
значително по-удобно за приложение в електронни устройства, е охлаждането с 
помощта на елементи на Пелтие. Тези термоелектрически модули (ТЕМ), при 
приложено напрежение на изводите, поддържат температурна разлика между двете си 
плочи. Интензивното отвеждане в околната среда на топлината от топлата плоча, с 
помощта на вентилатор, ще охлажда другата, която конструктивно и термично е част от 
термостатирания обем. Още по-интересно е, че при смяна на поляритета на изводите на 
елемента на Пелтие, топлата и студената плочи разменят местата си. Така с помощта на 
X-мост (H-bridge) електронен ключ, управляван със сигнали с широчинно–импулсна 
модулация може да се поддържа температурата на критичните елементи от схемата, 
затворени в термостатиран  обем – Фигура 7. 

 

 
 

Фигура 7. Термоелектрически модул, управляван чрез електронен ключ и Х-мост. 
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3. СИМУЛАЦИИ И РЕЗУЛТАТИ. 
 
Работата на схемата е симулирана на софтуер EveryCircuit Premium ver. 2.16 за 

Android. Симулираната схема осигурява стабилен ток на изхода си, който може да се 
регулира в границите ICT0=0÷335 mA, като при средно положение на потенциометъра за 
регулиране на тока ICT0=50 mA. Така се покрива захранването на широк диапазон от 
познати LED модули за осветление. Номиналното захранване на схемата е E0= 300 V, 
каквото е на изхода на изправител , изправящ директно мрежовото напрежение – 
стандартна реализация в LED осветителните уреди. Моделите на полевите транзистори 
T1 и T2 са с параметри, като следва: ширина на канала W=1 μm; дължина на канала 
L=200 nm; KP=118 μA/V2; прагово напрежение UT=430 mV; параметър на модулация 
дължината на канала λ=60 mV-1. Моделът на изходния транзистор T0 е с коефициент на 
усилване по ток β=100 нискоомни области на емитера, базата и колектора. Нормалният 
режим на работа е симулиран при товар от RL=500 Ω – Фигура 8. 

 

 
 
Фигура 8. Екран от симулацията на схемата при номинални стойности. 

 
Стабилността на изходния ток ICT0 при промени в товара RL е изследвана чрез 

промени в товара с ± 98% от номиналния (от 10 Ω до 990 Ω) – Фигура 9. На екранната 
снимка от софтуера за симулация се вижда, че токът през товара не се променя. 

 

    
 

Фигура 9. Екран от симулацията на схемата при промени в товара RL. 
 
Стабилността на изходния ток при промени в захранващото напрежение E0 е 

показана чрез промени в последното ± 33% (от 200 V до 400 V) – Фигура 10. От 
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показаните резултати се вижда, че промени в захранващото напрежение Е0 от порядъка 
на 65%, водят до промени в изходния ток ICT0 от порядъка на 0,2%. 

 

 
 

Фигура 10. Екран от симулацията при промени в захранващото напрежение Е0. 
 

 
4. ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
 
При симулациите предложеното схемно решение за източник на стабилен ток 

показва висока стабилност на зададения ток, при драстични промени в товара и 
захранващото напрежение. Следователно  физическата му реализация може да се 
използва в стенд за изследване LED модули на осветителни уреди, с цел разширяване 
възможностите на стенда и повишаване достоверността на получените резултати. 

Макар и теоретично обосновани, мерките за осигуряване стабилност на 
изходния ток при промени в температурата на околната среда и при стареене на 
елементите не могат да бъдат софтуерно симулирани. За доказване на тяхната 
ефективност е необходимо изследване на физическата реализация на схемата, в реални 
условия и за по-дълъг период от време. Това може да стане съвместно с 
продължаващите изследвания на LED модули в конструирания за целта стенд. 
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Abstract: A procedure for MEMS accelerometers static calibration is presented in the paper. A 
genetic algorithm is used iteratively in the procedure. Simulations of calibration with different 
conditions are done and results are analyzed. A high accuracy of estimation of accelerometer 
parameters is indicated by the obtained results. 
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1. INTRODUCTION 
MEMS inertial sensors are used in various applications, such as dynamic location of 

objects [2], determination of patterns of human movement [5], control of fast steering mirrors 
[13]. Applying of different methods for accelerometer calibration allow to use such sensors on 
unmanned aerial vehicles for image and maps registration [6,9,10]. 

The first step to improve the accuracy of an MEMS accelerometer is to do static 
calibration. During this calibration, the deterministic (systematic) errors are reduced. The two 
biggest deterministic errors are the accelerometer biases and the errors of scale factors 
[11,14,15]. Different authors present varieties of ways for MEMS accelerometers static 
calibration [1,7,12]. Some methods require additional special equipment and the perfect 
orientations of accelerometer have to be known [1,7,14,16]. Often the ways that do not require 
any special equipment are more useful [4,8,11]. The most of calibration methods minimize a 
fitness function. Many calibration algorithms include linearization of the fitness function 
[1,4,8]. Thus to estimate deterministic accelerometers errors different known minimization 
methods can be used. Sometimes these algorithms demonstrate sensitivity to presence of 
random errors in measurements. There are studies of different minimization algorithms 
without fitness function linearization [11,15,16]. 

In the paper a study of opportunities to use genetic algorithm for static accelerometers 
calibration is presented. A mathematical model for simulation of accelerometer measurements 
is used. The results for different number of accelerometer orientations and different 
parameters of genetic algorithm are obtained. One hundred calibrations for each set of the 
accelerometer position number and the values of algorithm parameters are simulated. The 
mean and standard deviation of estimation errors for every parameter set are obtained.  

 
2. PROCEDURE OF ACCELEROMETER CALIBRATION  
A model of accelerometer measurement with 6 parameters is sufficient for many 

applications [4, 8]. Such mathematical model of accelerometer with digital output is given by: 
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(1)  
𝑎𝑎𝑎 = 𝑆 0 00 𝑆 00 0 𝑆 𝑔𝑔𝑔 + 𝑏𝑏𝑏 + 𝑛𝑛𝑛 , 

where: 𝑎 , 𝑎 , 𝑎  are the measured accelerations on each axis; 𝑆 , 𝑆 , 𝑆  are scale factors on 
each axis; 𝑔 , 𝑔 , 𝑔  are components of gravitational acceleration on each axis; 𝑏 , 𝑏 , 𝑏  are 
biases on each axis; 𝑛 , 𝑛 , 𝑛  are the random measurement errors on each axis, which are 
assumed to be white Gaussian noises. 

The matrix form of equation (1) is: 
(2)  𝐚 = 𝐒(𝐠 + 𝐛) + 𝒏. 
In order to exclude random errors averaging in time of each measurement is used:  
(3)  𝐚 = 𝐒(𝐠 + 𝐛). 

where 𝐚 is vector of averaging accelerations on each axis. 
It is easy to obtain vector of gravitational acceleration from equation (3): 
(4)  𝐠 = 𝐒 ∗ 𝐚 − 𝐛. 
In the most of the modern digital MEMS accelerometers the output data are not in 

m/s2, but in units of g, because they use the module of gravitational acceleration as a 
normalizing constant and then the equation (4) become: 

(5)  𝐠 = 𝐒 ∗ 𝐚 − 𝐛 . 
In equation (5) the normalized acceleration vectors 𝐠 , 𝐚  and normalized bias vector 𝐛  are measured in units of g. The norm of gravitational acceleration vector is 1 and 

consequently the equation (5) become: 
(6)  1 = ‖𝐒 ∗ 𝐚 − 𝐛 ‖. 
The equation (6) is a base for definition of the fitness function. The accelerometer is 

placed in significantly different positions and the averaged measurements are recorded. As the 
unknown parameters of accelerometer are 6 at least 6 different positions of accelerometer are 
needed. The fitness function is obtained using equation (6): 

(7)  𝑓 𝛌 = ∑ (1 − ‖𝐒 ∗ 𝐚 − 𝐛 ‖) . 
where: 𝛌 = 𝑆 , 𝑆 , 𝑆 , 𝑏 , 𝑏 , 𝑏  is the vector of the evaluated parameters; 𝐚  are the vectors 
of averaged measurements in each accelerometer position; N is the number of positions. 

In order to find the vector 𝛌 that minimize the fitness function (7) a genetic algorithm 
is used. The basic parameters of the genetic algorithm are: 

 the initial population is random with a uniform distribution; 
 only a set of lower and upper bounds on the variables are defined, without any 

other constraints; 
 the number of individuals in the current generation that survive to the next 

generation, called elite children – 2; 
 the fraction of the population at the next generation, not including elite children, 

that are children of parents from the previous generation – 0.8; 
 the fraction of the smaller of the two subpopulations of individuals that migrate 

from one to another subpopulation is 0.2; 
 the mutation children are formed by adding a random number taken from a 

Gaussian distribution with mean 0, to each of their parents; 
 crossover function creates a random binary vector and selects the genes where 

the vector is a 1 from the first parent, and the genes where the vector is a 0 from 
the second parent, and combines the genes to form the child; 

 the algorithm stops if the average relative change in the best fitness function 
value over 50 generations is less than or equal to 10-10 or the number of 
generations reaches 150; 

 the population size (the number of individuals in each generation) is 100 or 200. 
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The output of the genetic algorithm is this vector of parameters from the last 
generation for which the fitness function is minimal. Since the parameters found by the 
genetic algorithm are random variables, the mean values from the application of the algorithm 
M times for the same input data are taken as estimates of these parameters. In order to 
improve the accuracy of estimating parameters the evaluation consists of 3 iterative steps.  

At the first step, the genetic algorithm is applied M times for the set of input data and 
thus M vectors 𝛌  of parameters are obtained. The vector of the mean values 𝛌  and the vector 
of the standard deviation 𝛔𝝀  are calculated. 

At the second step, new values for lower (𝛌  𝑚𝑖𝑛) and upper (𝛌  𝑚𝑎𝑥) bounds for the 
parameters are calculated, using the results from the first step: 

(8)  𝛌  𝑚𝑖𝑛 = 𝛌 − 5𝛔𝝀 ;  𝛌  𝑚𝑎𝑥 = 𝛌 + 5𝛔𝝀 . 
The genetic algorithm is applied M times for the set of the same input data and thus 

new M vectors 𝛌  of parameters are obtained. The vector of the mean values 𝛌  and the vector 
of the standard deviation 𝛔𝝀  are calculated. 

At the third step, new values for lower (𝛌  𝑚𝑖𝑛) and upper (𝛌  𝑚𝑎𝑥) bounds for the 
parameters are calculated, using the results from the second step: 

(9)  𝛌  𝑚𝑖𝑛 = 𝛌 − 10𝛔𝝀 ;  𝛌  𝑚𝑎𝑥 = 𝛌 + 10𝛔𝝀 . 
The genetic algorithm is applied M times for the set of the same input data and thus 

new M vectors 𝛌  of parameters are obtained. The vector of the mean values 𝛌  is calculated 
and this is the vector of estimated parameters. 

 
2. RESULTS  
The simulation of accelerometer calibration consists of three major stages – simulation 

of a set of accelerometer positions, simulation of the measurements in each position, applying 
of the iterative procedure described above.  

Тhe simulation of а set of accelerometer positions is done by Euler rotations about 
each axis [3]. In each position, there is rotation only about one of the axes and the other two 
are in the initial position. Thus, the total number of the positions in the set is sum of the 
number (Nx, Ny, Nz) of rotations about each axis. The rotation angles are generated evenly on 
each axis. After generation of the positions random rotations about each of the axes are added 
in all positions. The values of random rotations are with a uniform distribution in the range 
from -5 to 5 degrees. The initial position for the rotations about x and y-axes is 𝑔 = 0, 𝑔 =0, 𝑔 = 1 and 𝑔 = 0, 𝑔 = 1, 𝑔 = 0  for the rotations about z-axis. 

To simulate the measurements the biases and scale factors on each axis are generated 
with uniform distribution in the range respectively from -15g to 15g and from -0.14 to 0.14. 
Then the averaged measurements are obtained, using equation (3). At the end, random values 
with Gaussian distribution are added to each simulated measurement to simulate the random 
errors after averaging in time.  

One hundred simulations for each number of accelerometer positions are done to 
examine estimation errors. Different random rotations, biases and scale factors are generated 
in each simulation. The vector of estimation errors Δ𝛌 = Δ𝑆 , Δ𝑆 , Δ𝑆 , Δ𝑏 , Δ𝑏 , Δ𝑏  is 
obtained for each simulation: 

(10)  Δ𝛌 = 𝝀 − 𝝀. 
where: 𝛌 = 𝑆 , 𝑆 , 𝑆 , 𝑏 , 𝑏 , 𝑏  is the vector of true parameters; 𝝀 is the vector of estimated 
parameters. 

The overall bias estimation errors are also calculated: 

(11)  Δ𝑏 = 𝑏 − 𝑏 + 𝑏 − 𝑏 + 𝑏 − 𝑏 . 
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The results of simulation for sets of 6 accelerometer positions, population size 200 and 
averaging of the outputs of 20 genetic algorithms in each step are shown on Fig. 1 and Fig. 2. 

 
Figure 1. Evaluation errors of scale factors for Nx=4, Ny=2, Nz=0, M=20 and Population size 200. 

 

 
Figure 2. Evaluation errors of biases for Nx=4, Ny=2, Nz=0, M=20 and Population size 200. 
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The results of simulation for sets of 22 accelerometer positions, population size 200 
and averaging of the outputs of 20 genetic algorithms in each step are shown on Fig. 3 and 
Fig. 4. 

 
Figure 3. Evaluation errors of scale factors forNx=12, Ny=10, Nz=0, M=20 and Population size 200. 

 

 
Figure 4. Evaluation errors of biases for Nx=12, Ny=10, Nz=0, M=20 and Population size 200. 
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It is seen from the figures that estimates of parameters converge to their true values. 
Moreover, there is convergence even after first iteration of the proposed procedure, but the 
fluctuations of errors are greater than for the second and third iterations. The results show that 
the fluctuations of errors are smaller when larger number of accelerometer positions is used. 

To examine accuracy of estimates mean values and standard deviations (STD) of 
errors are calculated. Тhe results for some of the cases are shown in Tables 1 through 5. 

 
Table 1. Mean and STD of errors for Nx=4, Ny=2, Nz=0, M=20 and Population size 200. 

    ΔSx ΔSy ΔSz Δbx [g] Δby [g] Δbz [g] Δb [g] 
Iteration 

1 
Mean -5.18E-05 -4.24E-05 -4.33E-05 -4.48E-05 -4.55E-05 -4.81E-05 1.26E-04 
STD 6.71E-05 7.08E-05 6.82E-05 6.41E-05 6.72E-05 6.26E-05 5.37E-05 

Iteration 
2 

Mean -5.85E-06 -1.19E-05 -4.66E-06 -7.41E-06 -9.51E-06 -7.02E-06 5.78E-05 
STD 3.71E-05 3.93E-05 4.18E-05 3.59E-05 3.83E-05 3.21E-05 2.47E-05 

Iteration 
3 

Mean -1.61E-06 -6.09E-06 -3.54E-07 -3.18E-06 -4.81E-06 -2.23E-06 5.59E-05 
STD 3.59E-05 3.73E-05 4.18E-05 3.53E-05 3.81E-05 3.10E-05 2.33E-05 

 
 

Table 2. Mean and STD of errors for Nx=8, Ny=6, Nz=0, M=20 and Population size 200. 
    ΔSx ΔSy ΔSz Δbx [g] Δby [g] Δbz [g] Δb [g] 
Iteration 

1 
Mean -3.12E-05 -2.83E-05 -1.88E-05 -4.66E-05 -3.48E-05 -4.63E-05 9.96E-05 
STD 5.16E-05 5.48E-05 5.01E-05 5.13E-05 4.00E-05 4.22E-05 3.97E-05 

Iteration 
2 

Mean -6.04E-06 -6.06E-06 -7.34E-06 -1.00E-05 -4.90E-06 -4.04E-06 4.15E-05 
STD 3.15E-05 3.42E-05 2.98E-05 2.57E-05 3.36E-05 1.80E-05 2.26E-05 

Iteration 
3 

Mean -1.99E-06 -2.61E-06 -4.17E-06 -6.34E-06 1.99E-06 1.17E-07 3.77E-05 
STD 3.12E-05 3.44E-05 2.83E-05 2.49E-05 2.65E-05 1.72E-05 1.52E-05 

 
 

Table 3. Mean and STD of errors for Nx=8, Ny=6, Nz=4, M=20 and Population size 200. 
    ΔSx ΔSy ΔSz Δbx [g] Δby [g] Δbz [g] Δb [g] 
Iteration 

1 
Mean -2.12E-05 -2.00E-05 -1.15E-05 -3.62E-05 -4.45E-05 -2.88E-05 9.01E-05 
STD 5.29E-05 4.88E-05 5.01E-05 4.40E-05 4.33E-05 4.45E-05 4.19E-05 

Iteration 
2 

Mean -7.57E-06 -2.46E-06 -2.57E-06 -5.78E-06 -8.98E-06 -4.00E-06 9.01E-05 
STD 3.17E-05 2.83E-05 2.90E-05 2.16E-05 2.73E-05 2.19E-05 4.19E-05 

Iteration 
3 

Mean -4.02E-06 6.94E-07 1.32E-06 -4.50E-07 -5.58E-06 1.07E-07 3.29E-05 
STD 3.00E-05 2.86E-05 2.82E-05 2.02E-05 2.03E-05 2.13E-05 1.45E-05 

 
Table 4. Mean and STD of errors for Nx=12, Ny=10, Nz=0, M=20 and Population size 200. 

    ΔSx ΔSy ΔSz Δbx [g] Δby [g] Δbz [g] Δb [g] 
Iteration 

1 
Mean -2.53E-05 -2.98E-05 -1.68E-05 -2.90E-05 -2.73E-05 -3.23E-05 7.49E-05 
STD 5.24E-05 5.17E-05 4.86E-05 4.37E-05 3.92E-05 3.22E-05 3.83E-05 

Iteration 
2 

Mean -5.69E-06 -9.27E-06 -5.49E-06 -7.42E-06 -4.69E-06 -5.60E-06 3.05E-05 
STD 2.47E-05 2.85E-05 2.37E-05 2.07E-05 1.90E-05 1.48E-05 1.33E-05 

Iteration 
3 

Mean -1.11E-06 -5.06E-06 -2.16E-06 -2.56E-06 6.92E-07 -2.31E-06 2.76E-05 
STD 2.42E-05 2.66E-05 2.26E-05 2.00E-05 1.81E-05 1.32E-05 1.19E-05 
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Table 5. Mean and STD of errors for Nx=12, Ny=10, Nz=8, M=30 and Population size 200. 
    ΔSx ΔSy ΔSz Δbx [g] Δby [g] Δbz [g] Δb [g] 
Iteration 

1 
Mean -1.46E-05 -2.19E-05 -1.82E-05 -2.81E-05 -2.14E-05 -2.66E-05 6.25E-05 
STD 3.55E-05 3.35E-05 3.77E-05 3.09E-05 2.48E-05 3.08E-05 2.36E-05 

Iteration 
2 

Mean -5.06E-06 -7.83E-06 -5.06E-06 -5.36E-06 -4.04E-06 -6.31E-06 2.80E-05 
STD 2.10E-05 2.02E-05 2.09E-05 1.84E-05 1.60E-05 1.55E-05 1.14E-05 

Iteration 
3 

Mean -5.57E-07 -3.97E-06 -1.04E-06 -5.57E-07 6.36E-07 -1.46E-06 2.61E-05 
STD 2.09E-05 1.95E-05 2.07E-05 1.83E-05 1.64E-05 1.49E-05 1.19E-05 

 
The results show that for each case there is some improvement in accuracy of 

estimates. The improvement is much larger between first and second iteration than between 
second and third iteration. Nevertheless, it is better to use 3 iterations because then estimates 
are less biased than after the second iteration. 

The study indicates that the greater the number of the accelerometer positions, the 
smaller the errors of the estimates. It is seen from the tables that the improvement is not so 
large for more than 14 positions (Nx=8, Ny=6, Nz=0) and consequently there isn't need to use 
bigger number of positions. For most of applications, it will be enough to use only 6 
accelerometer positions.  

The studies with population size 100 and averaging of 30 outputs of genetic algorithm 
on each step were done. The results showed that increasing of the number of averaged outputs 
from 20 to 30 did not lead to significant decreasing in mean values and standard deviations of 
the estimation errors. In the same time, decreasing of population size to 100 led to significant 
increasing of error fluctuations and to larger standard deviations of errors. Therefore, it is 
advisable to use population size equal to 100. 

 
3. CONCLUSIONS 
A fitness function for genetic algorithm is defined in the paper. Applying of the 

proposed procedure for MEMS accelerometer static calibration shows high accuracy of the 
parameters estimation. The convergence of the estimates to the true values of parameters on 
each step of the procedure is very good. 

The detailed studies shows that even using 6 accelerometer positions a good estimates 
could be found by applying of the proposed procedure. Increasing of the number of 
accelerometer positions above 14 is purposeless.  

The double iterative application of genetic algorithm provide very good estimation, but 
it is better and advisable to use triple iterative application of genetic algorithm. The population 
size of 200 in genetic algorithm is large enough.  
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Abstract: Recently the topics of Cyber security and machine learning are gaining a lot of 

attention and a lot of independent and government researchers are focusing on either or both 
topics. This work will present the current state of the art systems and technologies utilizing 
machine learning in the cyber security domain. 
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1. INTRODUCTION 
 
Cyber security is an important area in which machine learning is becoming 

increasingly significant. Many machine learning algorithms such as convolutional neural 
networks, LSTM and others were applied to cyber security problems. It is important to 
note that machine learning in cyber security is far more than merely applying established 
machine learning methods to data sets of cyber entities. Cyber security involves machine 
learning challenges that require elegant methodological and theoretical handling. Such 
challenges are of interest to people with passion for machine learning, without necessarily 
requiring cyber domain expertise or prior knowledge. The machine learning community is 
usually unaware of these challenges. This work presents some of the existing cyber 
security problems, the challenges in front of the machine learning methods and some of 
the existing systems that in some way overcome these problems.  

In [12] the authors present the idea how to deal with cyber security problems when 
first respondents are non-domain experts. In law enforcement agencies throughout the 
world, there is a growing backlog of unimaged, unprocessed and unanalyzed digital 
devices. The sheer volume of cases requiring digital forensic processing extends far 
beyond digitally executed crimes such as phishing, online sharing of illicit content, online 
credit card fraud, etc., to “traditional” crimes such as murder, stalking, financial fraud, etc. 
The volume of data to be analyzed per case is continuously growing and there is a limited 
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supply of trained personnel capable of the expert, court-admissible, reproducible analysis 
that digital forensic processing requires. Artificial Intelligence (AI) combined with 
automation of digital evidence processing at appropriate stages of an investigation has 
significant potential to aid digital investigators. AI can expedite the investigative process 
and ultimately reduce case backlog while avoiding bias and prejudice. 

The concept of UAVs and methods of securing the communication to them is 
discussed in [4,5,6].  Modern UAVs make use of Artificial Neural Networks (ANN) to 
provide the best possible solutions for different types of tasks, such as: 

 Route planning 
 Securing communication 
 Adaptive use of wireless system resources for best service reliability 
 Real-time multimedia streaming 

The current problems and challenges are discussed in [2]. One of the biggest issues 
and challenges is malware detection and classification. Malware is a program or a file that 
is harmful to a computer system. As part of the arms race, the attacker tries to avoid 
detection. Some evasion techniques are polymorphism, impersonation, compression and 
obfuscation. For example, in malware coloring the attacker slightly change the malware, 
leading to polymorphism. Another serious threat are software vulnerabilities through bugs 
or bad coding practices [6]. Thousands of security vulnerabilities are discovered in 
production software each year, either reported publicly to the Common Vulnerabilities and 
Exposures database or discovered internally in proprietary code. Vulnerabilities often 
manifest themselves in subtle ways that are not obvious to code reviewers or the 
developers themselves. With the wealth of open source code available for analysis, there is 
an opportunity to learn the patterns of bugs that can lead to security vulnerabilities directly 
from data. DARPA made a step further with the introduction of the Cyber Grand 
Challenge in 2016 [9]. The purpose is the creation of an autonomous system for both 
attack and defense from cyber threats. Two of the finalists [3, 14] introduced the concept 
of Cyber Reasoning Systems. Both are able in real time to detect attacks to a vulnerable 
executable file that exist inside their file systems. At the same time, they analyze the files 
and autonomously patch them to prevent vulnerability attacks. While doing this, they also 
scan the competitors for vulnerabilities and attack them. The creators of Mechanical Phish 
[14] released their work to the public as open source and is currently available to anyone.  

 
2. CYBER SECURITY PROBLEMS AND CHALLENGES 
 
Since many threat intelligence repositories are based on signatures of the malware 

(e.g., SHA1, MD5), a slight modification enables to a signature-based detection. Current 
detection systems use one or combination of various algorithms [2]: 

 Naïve Bayes Classifier 
 SVM (Support Vector Machine) 
 Random Forest 
 Deep Neural Networks (DNN) 
 Convolutional Neural Networks (CNN) 
 Long Short-Term Memory Networks (LSTM) 
Another challenge is the malware labeling and classification. Historically, malware 

classification was based on signatures and domain experts. However, domain experts are 
limited in the number of cases they analyze, and signatures lead to labeling errors. The 
large number of malware and their population rapid growth make the problem even more 
severe.  
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Identification of malicious hosts is yet another challenge the cyber security experts 
are facing. The same malicious operator will tend to use hosts with the same services on 
them, since they are used for the same need. Having a similarity function among hosts in 
the Internet, it will enable us to deduce on one host using similar hosts. If assumed that 
there are two hosts that use the same exact version of MySQL, PHP and many other 
products, it is unlikely to be coincidence and if there is threat intelligence on malicious 
activity of one host, then it is likely the other host belongs to the same operator and is used 
for malicious activity too.  

Another problem is the attacker’s movement throughout the victim network. 
Usually the attack is started from a point that is far from the final target. Therefor the 
attacker should learn the victim network and travel to the final destination through it. This 
phase is called lateral movement. One of the techniques used for exploration is stealth port 
scanning – the attacker gathers information which services are running on the network in 
order to perform more efficient exploitation tasks. Another technique is binding and 
reverse shell.  This technique is used by the attacker to get a hold over the target computer, 
gaining remote interactive command shell (command prompt). This can be used as part of 
the advancement plan to the final target of the attack. 

If looked from developer’s perspective, there are a bit different challenges that a 
software developer is facing [7,10]. In the field of information theory, Shannon Entropy is 
the expected amount of information contained in a message, and it is given by the formula 
in Equation 1 below. When calculating the entropy of a string, p(xi) is the proportion of 
the string consisting of the i-th distinct character. In this study, entropy was used not only 
as a trivial feature, but also for calculating the “information gain" for each feature. A 
feature’s information gain is the amount by which classification based strictly on that 
feature decreases the entropy associated with sample classes. 

 
(1)   − 𝑝(𝑥 ) log 𝑝(𝑥 )  
 
An important data structure for storing highly redundant text is called the “suffix 

tree". Research has shown that suffix trees can be used to classify emails as ham or spam, 
so in this study, we attempt to use suffix trees to classify functions as non-vulnerable or 
vulnerable. 

Figure 7 Example of suffix tree 
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Sometimes, an attacker can give a vulnerable program a malicious input that 

corrupts the program’s function call stack. In the simplest case, the attacker can inject a 
shellcode (code for spawning a root shell) into the stack and execute it by overwriting the 
return address in the vulnerable function’s stack frame. This type of attack is called 
“buffer overflow” and usually is considered as critical vulnerability. 

An integer overflow occurs when a mathematical operation attempts to assign an 
integer a larger value than it can represent. If the integer being targeted is responsible for a 
security-sensitive aspect of the program (like memory buffer allocation size), this can 
indirectly facilitate other memory corruption attacks, such as the buffer overflow. 

A format string vulnerability is when an attacker can inject a malicious format 
string to gain unauthorized access to memory contents. For example, if the C code has a 
line that says “printf(str1)” and the attacker has control over str1, the attacker can inject a 
long series of “%x”s into str1 in order to get a hex dump of the memory. 

 
3. MACHINE LEARNING METHODS AND EXISTING SYSTEMS 
 
A lot of work has been done in the last few years regarding the use of machine 

learning algorithms for vulnerability discovery, malware detection and code flaws 
findings. One of the most difficult challenges that security researchers face is the lack 
labeled data. There is also the moment that there is no standard labeling for malware 
families, thus all researchers use their own labeling mechanism, which is incompatible 
with the others. The authors in [1] propose a new system which does automated malware 
analysis and classification. Their system consists of two main modules: AutoMal and 
MaLabel. AutoMal provides tools to collect low granularity behavioral artifacts that 
characterize malware usage of the file system, memory, network, and registry, and does 
that by running malware samples in virtualized environments. On the other hand, MaLabel 
uses those artifacts to create representative features, use them for building classifiers 
trained by manually vetted training samples, and use those classifiers to classify malware 
samples into families similar in behavior. AutoMal also enables unsupervised learning, by 
implementing multiple clustering algorithms for samples grouping. The authors claim 
MaLabel achieves a precision of 99.5% and recall of 99.6% for certain families' 
classification, and more than 98% of precision and recall for unsupervised clustering.  

 

Figure 8 AutoMal flow diagram 
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In figures 2 and 3 are shown AutoMal and MaLabel’s flow diagrams. AutoMal 

flow diagram show multiple sources of malware samples, a controller used for assigning 
samples from the priority queue to virtual machines, and a backend storage system used 
by the controller to log in behavior artifacts. Artifacts collected using AutoMal are fed into 
MaLabel and used to extract features. Labels are assigned using experts, as well as AV 
census, while features selection is done for each algorithm to achieve highest 
performance. Resulting labels from the learning algorithm are used to train future runs of 
the algorithm on newly fed testing data. 

In [11] is proposed a bit different method for malware classification. The workflow 
they use is shown in Figure 4. 

 
The architecture of the proposed neural network is shown in Figure 5. 

Figure 9 MaLabel flow diagram 

Figure 10 Overview of Malware Classification System 

Figure 11 Deep Neural Network architecture 
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The automatic detection of software vulnerabilities is an important research 
problem. However, existing solutions to this problem rely on human experts to define 
features and often miss many vulnerabilities (i.e., incurring high false negative rate). The 
authors of [13] initiate the study of using deep learning-based vulnerability detection to 
relieve human experts from the tedious and subjective task of manually defining features. 
Since deep learning is motivated to deal with problems that are very different from the 
problem of vulnerability detection, some guiding principles are needed for applying deep 
learning to vulnerability detection. In particular, knowledge is needed to find 
representations of software programs that are suitable for deep learning. For this purpose, 
the authors propose using code gadgets to represent programs and then transform them 
into vectors, where a code gadget is a number of (not necessarily consecutive) lines of 
code that are semantically related to each other. This leads to the design and 
implementation of a deep learning-based vulnerability detection system, called 
Vulnerability Deep Pecker (VulDeePecker). A high-level architecture of the proposed 

system is shown on Figure 6. 
In her thesis [8], the author reviews different types of machine learning algorithms 

for feature extraction and classification. The machine learning classification scheme is 
shown in Figure 7. 

As part of the Cyber Grand Challenge (CGC) organized by DARPA [3,9,14] the 
contestants were charged with creating a fully autonomous Cyber Reasoning Systems 
(CRS).  These systems combine various tools, techniques and expert knowledge to create 
fully autonomous systems that perform automated vulnerability detection, exploit 
generation and software patching in binary software without human intervention. In this 
competition competing systems play an “attack-defend” style of Capture the Flag (CTF). 
CTF is “a head-to-head, networked competition” where participants are to detect, patch 
and exploit software defects. The architecture of the complete CRS – Mechanical Phish is 
shown in Figure 8.  Though there are still many open problems that need to be addressed 
in order for Cyber reasoning systems to be able to reason about real-world complex 
applications, the current state of the art systems prove that it is very possible to build 

Figure 12 Overview of VulDeePecker: the learning phase generates vulnerability patterns, and the 
detection phase uses these vulnerability patterns to determine whether a target program is vulnerable 

or not and if so, the locations of the vulnerabilities (i.e., the corresponding code gadgets). 
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automated systems that can perform automated vulnerability detection, exploit generation 
and software patching in binary software without human intervention. 

 

 
4. CONCLUSION 
 
In the recent years there is a high rise of using machine learning methods for 

software vulnerability and malware detection. There is still a lot of room for improvement 
of the existing algorithms and more and more researchers are focusing their skills and 
knowledge towards that area. The DARPA’s CGC show that though very fragile, it is 
possible to create a fully autonomous CRS to protect critical data and infrastructure. In the 
years to come this advancement will continue and eventually will grow mature enough to 
be implemented worldwide. 

  

Figure 13 Machine learning classification scheme 

Figure 8 The architecture of Mechanical Phish 
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Abstract: The presented report explores the possibility of creating a rectilinear motion using 
permanent magnets arranged according to the model of the magnetic motor of George Soukup. Two 
options for creating unbalanced force have been investigated - attraction and repulsion. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
Развитието на човешката цивилизация винаги се е основавало на усвояването и 

използването на различни видове енергия. До преди около 250 години това е била 
топлината, преобразувана в налягане на водната пара. Със създаването на парните 
машини, и тяхното усъвършенстване, е настъпил един от периодите с най-бурно 
развитие на човечеството в близкото минало. Следващия голям скок е бил при 
усвояването на електричеството. Съществуването на съвременната цивилизация би 
било немислимо без електрическата енергия. В момента тя е най-използваната енергия 
благодарение на лесното генериране, пренасяне и преобразуване в други видове 
енергии (топлинна, светлинна и др.). 

Магнитната енергия също е широко използвана в различни устройства. За 
разлика от електричеството, тя е била позната на учените в древността. Тогава е 
започнала развитието си теорията на магнетизма. С усъвършенстването на науката в 
днешно време може да се създават много мощни постоянни магнити направени от 
сплав на неодим, желязо и бор – Nd2Fe14B - неодимовите магнити. Неодимови магнити 
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се използват там, където са необходими малки, но мощни магнити – в компютърните 
твърди дискове, в слушалки и високоговорители и в магнитни детски играчки. Намират 
голямо приложение в различните БЛА, като с тяхна помощ се създават малки, леки и 
мощни безчеткови електро двигатели (brushless motor)[1]. 

От друга страна постоянния магнит може да се приеме като източник на 
свободна енергия. Неудобното при използването на постоянни магнити, е че имат два 
полюса и създаването на устройства използващи енергията им среща известни 
трудности. Въпреки това при подходяща подредба на магнитите може да се предизвика 
създаването на въртящ момент, който да преодолява съпротивителния момент от 
триене и реакцията на отблъскване или привличане от цялата магнитна система.[2,3,5,6] 

 
2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ЧАСТ 
В днешно време има много примери за магнитни двигатели, които използват 

постоянни магнити за създаването на въртящ момент. Моделът, който предлага Георг 
Сукуп [4] използва подредени във формата на „V” и поставени цилиндрична основа. 
При поставяне на постоянен магнит, напречно над цилиндъра, се създава въртящ 
момент. 

Постановка на експеримента 
Целта на експеримента е да се установи дали се създава небалансирана сила на 

отблъскване или привличане, ако подредените на „V” се разположат в равнина. За 
създаването на правите N-O и S-O са използвани кръгли неодимови магнити с 
геометрични размери d=5mm и h=2mm, със сила на прилепване към желязна 
повърхнина 0,4 kg. Магнита АВ е съставен от 6 неодимови магнита с размери d=5mm и 
h=5mm, със сила на прилепване към желязна повърхнина 0,8 kg. Основата, върху която 
са подредени магнитите е правоъгълник с размери 50х200 mm. 

Извършени са следните опити: 
-първи опит – магнитите по правата N-O са подредени със северния си край на 

горе, а по правата S-O с южния. Магнита поставен върху така образуваната буква „V” е 
ориентиран така, че неговия южен полюс е над северните полюси на магнитите от 
равнината, а северния му полюс е над южните полюси на долните магнити (фиг. 1). 
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Фигура 1. Привличане на постоянен магнит АВ 
 
Резултатът от проведения експеримент е следният: силата FSП e по-голяма от 

силата FSО и съответно силата FNП e по-голяма от силата FNО, т.е. магнитите от страната 
NA, и съответно SВ, привличат магнита АВ с по-голяма сила от магнитите от страната 
AO и ВО. В резултат на това магнитът АВ започва да се движи праволинейно 
ускорително, до достигане на границата SN.  

 
- втори опит: магнитите в равнината са подредени по същия начин - по правата 

N-O са подредени със северния си край на горе, а по правата S-O с южния. Магнита АВ 
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е завъртян на 180° спрямо първия опит, така неговия северен полюс е над северните 
полюси на магнитите от равнината, а южния му полюс е над южните полюси на 
долните магнити (фиг. 2). 
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Фигура 2. Отблъскване на постоянен магнит АВ 
 
Резултатът от втория експеримент е следният: силата FSS e по-голяма от силата 

FSО и съответно силата FNN e по-голяма от силата FNО., аналогично на гореописания опит. 
Силата на отблъскване от страната NВ, и съответно SА, е по-голяма от силата на 
отблъскване създавана от магнитите от страната АО и ВО. В резултат на това магнитът 
АВ започва да се движи праволинейно ускорително, до достигане на границата в т.О. 

 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИЗВОДИ 
В резултат на проведените опити може да се направят следните изводи: 
1. Освен въртящ момент, посочената от Георг Сукуп подредба на постоянни 

магнити може да създаде и праволинейно постъпателно движение. 
2. Скоростта, до която достига магнита АВ при експеримента е много малка, 

като това се дължи на малката сила на използваните магнити. 
3. Използването на изпълнителни или задвижващи устройства, съставени само от 

постоянни магнити, в БЛА би повишило тяхната надеждност многократно. 
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Abstract: The analytical fault diagnosis techniques of sensors and actuators used by the lateral and 
longltudinal controllers of the aircraft have been developed for several decades. Many of those 
techniques are based on the use of the results of modem control theory. This is natural, because it is 
known that fault diagnosis process in control systems is considered as a part of general control 
process. In organization of fault diagnosis of control systems, the use of the concepts and methods of 
modem control theory including concepts of state space, modeling, controllability, observability, 
estimation, identification, and filtering is very efficient. 
 
Keywords: failure detection and isolation (FDI), redundant measurements, flight parameter 
 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
Съвременният подход към синтеза на интегрирани бордови и наземни 

информационни системи предвижда комплексиране на първичните измерители и 
обработка на техните сигнали с използване на методите на оптималното оценяване. 
Високата надежност в тъкъв комплекс се гарантира само при ефективен контрол и 
защита от откази. За решаване на такива задачи се използват не само традиционни 
методи свързани с резервиране на датчиците, но и нови основани на допълнителните 
аналитични съотношения присъщи на оптималното оценяване.  

Информационни потоци. Единият тип информация се съдържа в потока от 
входно- изходни данни, който отразява текущото поведение на обекта. Това е всъщност 
достъпната информация за обекта (наблюденията) в съответните моменти от време. 
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Другият тип информация е описанието на обекта. Това е математическият модел 
описващ с определена точност поведението на обекта. 

Неопределеност в данните. Тази неопределеност се дължи на факта, че 
математическият модел е описание на изследваната система, а това описание поради 
различни причини е приблизително - процесите в природата са нелинейни, 
нестационарни, подложени са на различни външни влияния и т.н. Познаването на 
статистическите и детерминираните компоненти на тази неопределеност определя 
границите на номиналните процеси и възможностите за откриване на повреди [5].  

Системите с понижена чувствителност към повреди (СПЧП) (Fault Tolerant 
Control) са широк клас динамични системи [1]. Обикновено СПЧП включва подсистема 
да откриване на отказа и уточняване на вида на повредите (FDI control) и подсистема за 
пренастройване на регулатора на надлъжното движение както е показано на фиг. 1. 
 

 

 

 

 
 
 

а) Обща схема на системата за 
откриване на откази 

б) FDI схема за управление на надлъжното 
движение 

 
Фиг. 1. Схема на информационните потоци и мястото на системата за откриване и 

локализация. 
 

Означенията на Фиг. 1 се отнасят до обособените функционални групи 
описващи динамиката на обекта, сензорите и изпълнителнителните устройства, 
системата за управление на надлъжното движение [3]. 

 
2. МЕТОДИ ЗА ДИАГНОСТИКА НА ИЗМЕРВАТЕЛНИЯ КОМПЛЕКС 
 
2.1 Методи за защитата от откази.  
Контрола на измервателната част на надлъжния канал от алгоритмична гледна 

точка е многоетапен процес, в които се открояват следните основни етапи: 
- откриване на отказа; 
- локализация на датчика и типа на отказа; 
- формиране на коректиращо въздействие. 
Системите изпълняващи тези функции се обозначават според [1, 2], като FDI 

(Failure detection and isolation). 
 За решаване на задачите свързани с откриване и локализация на отказа се 

прилага следната схема. Отказите на сензорите се отчитат в уравненията на 
измерването и динамиката на обекта имат класически вид: 
 (1)  Y = Cx +  + ,        

където - , в зависимост от отказа е импулсна или степенчата функция, случаен 
процес и т.н. Очевидно влиянието на , в измерванията се проявяава в така наречения 
обновяващ се процес: 
 (2)            .yyZ 
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Методите за откриване и локализация на отказа използващи Z, могат да се 
разделят на три групи [1]. 

 Методи използващи филтри моделиращи откази.  
Тук се използват следните подходи: 
 - разширяване на вектора на състоянието с параметрите характеризиращи отказа 

и контрол на абсалютните значения или производните на тези параметри; 
 - включване на предполагаемите откази в модела на измерване и статистическа 

проверка на хипотезата за най-вероятния отказ; 
 - предварително изчисляване на реакцията на филтъра на определени типове 

откази и определяне на корелацията на тези реакции с наблюдаваните разсъгласувания 
на резултатното отклонение Z с използване на метода на правдоподобието. 

 При всички случай, както се вижда, реализацията на този подход води до 
необходимостта от реализация на филтри по един или друг начин съгласувани с 
отказите. Апартната реализация изисква паралелни изчисления на 
високопроизводителни изчислителни комплекси. 

 Методи използващи филтри чувствителни към откази, за които матрицата 
на коефицентите на усилване К се избира по тъкъв начин, че конкретните 
откази изменят Z в определени направления. Недостатък на този метод е 
свързана с това, че повишената чувствителност на филтъра към откази 
води до снижение на неговите точностни характеристики в условията на 
нормална работа. 

 Методи използващи прагов контрол или такива използващи критерия          
отнесен към процеса (2). Тези методи дават възможност използвайки 
обикновен филтър, да се открие и локализира отказа без да се определя 
неговия тип. Относителната простота и универсалност ги прави широко 
разпространени. 

Схемата на приложение на контрола е показана на фиг. 2. 
 

 

 
 

 

 
Фигура 2. Схема на модула за откриване и локализация. 

 
2.2 Модел на надлъжното движение. 
 Движението на летателния апарат може да се опише като движение на 

абсолютно твърдо тяло с шест степени на свобода. 
За точно описание на движението на твърдо тяло с шест степени на свобода се 

използват уравненията на Ойлер. Те могат да се получат, от известните теореми за 
изменение на количеството на движение и за изменение на кинетичния момент. По този 
начин, свободното движение на абсолютно твърдо тяло, пълния нелинеен модел на 
движението [3,4], може да се раздели на две движения: 

• постъпателно движение на центъра на масата. 
• въртене около центъра на маса. 
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Наличието на равнина на симетрия на самолета позволява в повечето 
изследвания пространственото движение да бъде разделено на надлъжно и странично. 
Към надлъжното се отнасят движенията на самолета в симетричната му равнина при 
липса на страничен наклон и плъзгане, с неутрално положение на органите за 
странично управление (елерони и кормило за направление). В този случай изолираното 
надлъжно движение се състои от две постъпателни и едно въртеливо движение. 
Надлъжното движение се характеризира с параметрите ъгъл на атака (α), ъгъл на 
наклон на траекторията (θ), ъгъл на тангаж (ϑ), скорост на полета (V), височина (H), 
ъгъл на отклонение на кормилото за височина (δв) и лоста за управление на двигателя. 

В основата на метода е обработката на участъци от реални измервания 
регистрирани от системата ТЕСТЕР. Надлъжната динамика на движението на обекта се 
описва от система диференциални уравнения, в десните части на които вместо 
аеродинамични сили и моменти, а също силите и моментите от работата на 
двигателите, влизат съответните претоварвания и ъглови скорости измервани от 
сензорите: 
 
 
 (3) 
 
             
 

Дадената система може да се разглежда като нелинеен динамичен модел на 
движението на обекта, в които са избрани следните координати на състоянието 

],,,[ HVxT 
  и управленията  
 С помоща на бордовите сензори се измерват и регистрират както фазовите 
координати така и компонентите на вектора на управлението. Изходните сигнали на 
сензорите могат да бъдат разгледани като изходи на уравненията: 
 
 
 (4)            
 
 

където изхвх yx , - съответно входен и изходен сигнал на сензора; , - 
собствената честота и коефицент на затихване;    постоянна грешка; е(t) – гаусовски 
бял шум със зададена дисперсия 2 и К – коефицент на усилване.  

При провеждане на числените експерименти, отказите се въвеждат в случайни 
моменти от времето посредством промяна на коефицента на усилване К на сензора и 
постоянно сместване на  . При провеждане на експериментите постоянно сместване се 
въвежда в измерванията на всички сензори с изключение на височината и тангажа. 

На фиг. 3 е показано изменението на разликата от регистрираните получени от 
модела данни за динамиката на надлъжното движение ,yyZ   при наличие на 
постоянно сместване 0.02 ед. в показанията на сензора за вертикално претоварване, 
между измерванията с номера N>100. Както се вижада не е лесно визуалното откриване 
на това изместване. Останалите значения на изместването са: за скоростта - 2м/s; 
ъгълът на атака – 20; ъгловата скорост на тангажа 20/s; надлъжно и вертикално 
претоварване 0.02ед. Коефицента на усилване К, е равен на 1 за всички сензори с 
изключение на модела на датчика на ъгъла на атака, където поради естествените 
трудности в измерването, К се изменя с 50%. 
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Фиг. 3. Изменение в параметъра при наличие на отказ от типа постоянно изместване. 

 

2.3 Математически модел на филтъра. 
 Математическият модел на филтъра следва математическия модел на процеса и 
измерванията, като се допълва с допълнителни съотношения характеризиращи 
отказите. Разширената система от уравнения на обекта подлежащ на идентификация 
може да се представи в следния вид: 
 
 
 
 (5) 
             
 
 
 
 

Управленията ],,[ 1111   zyyxx
T nnu , както се вижда се променят 

също с величините на изместването. Алгоритмите за идентификация са разработени в 
[3]. Рекурентният им вид позволява прилагането им в темп с постъпващата 
измервателна информация. 
 

2.4 Резултати от експериментите 
 

 Проведените числени експерименти, дават възможност да се извърши оценка на 
откази от типа постоянни изменения в измерванията на изходите на сензорите 

onynx ,,  и коефицента на усилване на сензора на ъгъла на атака К. 
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Процеса на идентификация на параметрите на надлъжното движение е показан 
на фиг.4, 5, 6, и 7. Входните смущения са 10% от номиналните параметри. На 
графиките са изобразени и доверителните граници при вероятност 0.95. 

 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Основният извод които може да се направи e, че независимо от сходимостта на 

оценките, времето за тяхното получаване изисква приключване на преходния процес 
във филтъра. В следствие на това възникват трудности при определяне на момента на 
възникване на отказите.  

Другият недостатък е свързан с факта, че могат да бъдат открити само 
определени предварително заложени във филтъра откази. 
 При на увеличаване нивото шума в сензора                    и при 

използване на тест статистика от типа [1]  в схемата за откриване се 
увеличава прага на откриване, следователно нараства вероятността за пропускане както 
е показано на фиг.8 и 9.  
 

 
 
 

 

 
Фиг. 8. Отчитане параметрите нивото на шума в измерванията  

 

 
Фиг. 9. Промяна в прага на откриване от нивото на неопределеност в модела 
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Abstract: Modern CAD/CAM software systems are an integral part of an engineer’s line of 
work. The purpose of this paper is to present the use of CAD/CAM systems for the education 
of cadets about the working principles of small arms. The report researches the creation of a 
model for the trigger mechanism of the “Dragunov” sniper rifle while also exploring the pros 
of using 3D generated models for education of students and Cades about the working 
principles of small arms. Тhe creation of 3D printed functional model of the trigger assembly 
group is also presented in this paper.  
 
Keywords: CAD/CAM modeling, 3D printing, sniper rifle trigger mechanism 
 

1. Introduction 
Computer-aided design (CAD) involves creating computer models defined by 

geometrical parameters. These models typically appear on a computer monitor as a three-
dimensional representation of a part or a system of parts, which can be readily altered by 
changing relevant parameters. CAD systems enable designers to view objects under a wide 
variety of representations and to test these objects by simulating real-world conditions [5]. 

Computer-aided manufacturing (CAM) uses geometrical design data to control 
automated machinery. CAM systems are associated with computer numerical control (CNC) 
or direct numerical control (DNC) systems. These systems differ from older forms of 
numerical control (NC) in that geometrical data are encoded mechanically. Since both CAD 
and CAM use computer-based methods for encoding geometrical data, it is possible for the 
processes of design and manufacture to be highly integrated. Computer-aided design and 
manufacturing systems are commonly referred to as CAD/CAM [5]. 

The design of mechanisms and models of weapon systems is largely determined by 
their purpose and the capabilities they require. The existence and use of modern CAD / CAM 
systems allows the automation of processes related to the modeling and manufacturing of 
weapon system elements and mechanisms [6]. CAD / CAM systems also help to quickly and 
accurately simulate the contact parts and surfaces in the given mechanism. This greatly 
reduces the cost of a detail, and also optimizes the time it takes to - model, construct, test, 
document, manufacture, and optimize existing ones. This report highlights the advantages of 
using CAD / CAM systems for the design of weapon systems, follows the development of the 
trigger mechanism of the “Dragunov” sniper rifle system and outlines the possibilities for 
their elaboration and their use for education purposes. 
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2. Applicability of CAD / CAM / CAE systems when designing weapon system 
mechanisms 

CAD-CAM systems are probably the most significant development in the field of new 
technology related to engineering, design and drafting in all technical spheres. These systems 
find application in all branches of modern design – from machine engineering and 
microelectronics to architecture and construction building and more [5,6]. Further, in the 
paper the possible uses of CAD-CAM capabilities for calculation are presented for the 
benefits of student education: 

Strength and kinematic calculations of details using CAD systems 
Strength and kinematic calculations are usually very complex and appear to be a 

challenge for beginner students. CAD-CAM systems provide students with an easy to use 
interface and calculate automatically which is a great improvement over the old paper and 
pencil calculation methods. 
Strength and kinematic calculations for weapon details using CAD systems are performed 
automatically when certain output parameter values are set. This results in the immediate 
calculations required for the construction of multi-repeatable contact surface details such as 
the sear of the given trigger mechanism. 

Motion simulation using modules in CAD / CAM / CAE systems. 
For movements simulations the joint operation of the conjugated lever systems and 

gears is simulated which in turn allows for the movements in the trigger mechanism to be also 
simulated. From where the cadets/students can see the operational principles of the 
mechanism and make conclusions about mechanism limitations weaknesses and engineering 
solutions. 

Manufacturing technology. 
The appropriately used CAM product directly generates manufacturing mechanisms 

for NC machines from the created models. With the appropriate choice of machine tools and 
manufacturing procedures. The software also simulates the manufacturing processes and 
analyzes the finished surfaces. A CAM product like SolidWorks supports a wide variety of 
formats like (.STL), (.STEP) and (.TIF) [12]. These are one of the main file formats supported 
by modern CNC machines and 3D printers [13,14]. The printer used for the 3D printing of the 
components of the model is the Ultimaker Kura 3 Extended, which uses the (.STL) file format 
[14]. 

Modeling the elements of the trigger mechanism. 
Geometrical CAD modeling allows for the design of the elements of the trigger 

mechanism regardless of their complexity. The modeling provides us with a wide variety of 
tools and an easy interface, making modeling easy and accessible. 

 

 
Fig. 1: CAD models of the elements of the trigger mechanism of the “Dragunov” 

sniper rifle 
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3. Simulation and modeling of the elements of the trigger mechanism. 
This paper presents an example for the design and simulation of the working principles 

of the “Dragunov” sniper rifle trigger group. The steps for modeling and the sequence of their 
implementation is presented below. Each of the steps in simulation and modeling can be 
performed in more than one way, depending on the constructor's decision [1]. The trigger 
mechanism discussed in the example is a lever system with a fastening element. Its body 
consists of two parts: a body and internal elements that are attached with axes shown in Fig.2.  

 
 

Fig. 2: Firing and trigger mechanism [3]: 
1 - Firing and trigger mechanism body; 2 - trigger mechanism pin; 3 - trigger with 

rod; 4 - trigger spring; 5 - sear; 6 – auto-safety; 7 - hammer; 8 - mainspring; 9 - hammer pin; 
10 - magazine latch pin; 11 - magazine latch; 12 - magazine latch spring. 

 
The main functions of the trigger mechanisms are to release the hammer when the 

trigger is pulled, to restrict the movement of the hammer if the chamber is not properly sealed, 
to restrict the movement of the hammer when the trigger is released, to ensure safety by the 
use of a safety mechanism [3]. 

The software used for the creation and simulations of the designed product SolidWorks 
allows for the observation of mechanisms and their joint working principles in exceptional 
accessibility and precision. By choosing the cutout option in real time, it is possible to control 
different models of the mechanism individually and observe the dimensions and surfaces of 
the contact elements, thus optimally assuring their operation and purpose (Fig. 2). Some of the 
embodiments and operations that can be derived from the example described in (Fig. 2) are: 

         
 

Fig.2 Cutout of the actuating parts and surfaces of the trigger group –1: at cocked 
position, 2- when firing 

Movement of the sear under the forces of the sear spring and the auto-safety: the 
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movement of the sear under the influence of the trigger and the sear spring is critical for the 
system as the sear restricts the movement of the auto safety, which insures that the weapon 
fires only when the bolt has properly sealed the barrel. 

The contact surfaces of the safety lever trigger and trigger rod, sear, auto-safety and 
hammer: the precise design of these elements ensures the smooth operation of the individual 
mechanisms. Furthermore, the forces between the interacting surfaces of the elements are also 
simulated. 

Interactive animated real-time simulation: With the help of a virtual engine, the 
operations of the mechanism are animated and its operations visually monitored by simulating 
the operation of pulling the trigger. 

With the help of such automation products as SolidWorks the user is capable to correct 
collisions, discrepancies, mistakes and irregular sizes even during the very design of the 
mechanism, which is a huge advantage both economically and from a production point of 
view making it the perfect choice for the education filed. 

 
4. Assembling the mechanism and creation of diagrams: 
Automated modeling provides the operator with the ability to quickly and effectively 

to connect separate details in a construction making them as assembled entities with the help 
of the assembly option. 

After the creation of every individual element of the trigger group, they are assembled. 
During the assembly process, the movement of the elements is restricted as on the real life 
model. The assembly allows the user to assemble elements in real time to direct different 
elements in each axis of movement translationally (directionally) and / or rotationally (around 
their axis). The components are assembled in strict accordance with each other, making 
connections in the positioning of the individual parts of the assembled unit (Fig. 3). 

 

 
 

Fig.3: View of the assembled mechanism as a complete unit 
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Fig.4: 3D visualization of the trigger mechanism using Catia software 
 
Creating a diagram from a 3D model is achieved by generating projections based on 

three-dimensional models, accompanied by appropriate dimensions, roughness, geometric 
tolerances, technical requirements, and more. Diagrams and 3D models are interconnected 
documents, i.e. changes in the detail model or assembled unit will also change the 
corresponding diagrams. It is also possible, by changing the dimensions in the drawing, to 
change the patterns. The drawing files must always be accompanied by the appropriate model 
files. Drawings are saved in separate files with the appropriate extension, depending on the 
CAD product used. The diagram file may contain one or more diagram sheets while only one 
can be active at a time. 

 
5. 3D printing the model using a 3D printer. 
After the mechanism is created in CAD/CAM software, it is printed using a 3D printer 

(Fig.5). 

 
 

Fig.5: The initial stages of 3D printing the created models 
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Fig:6. The finished 3D printed model of the body of the trigger mechanism 
 

 
 

Fig.7: 3D printed parts for the trigger mechanism. The black material is PLA the 
white material is PVA 

 
The trigger mechanism model and all its components are 3D printed using a highly 

sophisticated 3D printer provided from the ULBS University of Sibiu, Romania. Note that the 
3D printed models are at 150% of their original size. The increase in size is very helpful, as 
the students can better understand the working principles of the bigger parts as they can see 
them more clearly. The models are printed using Ultimaker PLA material. Ultimaker PLA 
(polylactic acid) filament provides a no-hassle 3D printing experience thanks to its reliability 
and good surface quality [8]. 

The white area surrounding the model (the black colored material  Fig 7) is the support 
surface. For printing complex models such as the one presented the support is an essential part 
of the 3D printing process. The support used is the Ultimaker PVA support. PVA (polyvinyl 
alcohol) is a water-soluble support material for multi-extrusion 3D printing [9]. The PVA 
material has been proven ideal for printing complex models that require supports for large 
overhangs, deep internal cavities, and intricate geometries [9]. After the models are printed 
they are submerged in water in order for the PVA material do dissolve from the final product. 

 
6. Advantages of a 3D printed model for education needs. 
3D printing offers many advantages over traditional manufacturing technologies (for 

example CNC machining) [10]. 3D Printing is unlikely to replace many traditional 
manufacturing methods yet there are many applications where a 3D printer is able to deliver a 
design quickly, with high accuracy from a functional material presenting the user with great 
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flexibility and ease of use.  
One of the main advantages of additive manufacture is the speed at which parts can be 

produced compared to traditional manufacturing methods. Complex designs can be uploaded 
from a CAD model and printed in a few hours. The advantage of this is the rapid verification 
and development of design ideas. Employing the use of software products such as 
topsolid'cam and esprit further simplifies and eases the processes of manufacturing such 
components [10,4]. 
 Where in the past it may have taken days or even weeks to receive a prototype [10], 
additive manufacturing places a model in the hands of the designer within a few hours. While 
the more industrial additive manufacturing machines take longer to print and post-process a 
part, the ability to produce functional end parts at low to mid volumes offers a huge time-
saving advantage when compared to traditional manufacturing techniques (often the lead time 
on an injection molding die alone can be weeks) [10,4]. 

Single step manufacture 
One of the biggest concerns for a designer is how to manufacture a part as efficiently as 
possible. Most parts require a large number of manufacturing steps to be produced using 
traditional technologies. The order these steps occur affects the quality and manufacturability 
of the design [2,10]. 

Customization 
Not only does 3D printing allow more design freedom, it also allows complete 

customization of designs. Since current additive manufacturing technologies excel in building 
single parts one at a time, they are perfectly suited for one-off production [10]. 

Sustainability 
Subtractive manufacturing methods, such as CNC milling or turning, remove a 

significant amount of material from an initial block, resulting in high volumes of waste 
material. 

Additive manufacturing methods generally only use the material needed to build a 
part. Most processes use raw materials that can be recycled and re-used in more than one 
builds. As a result, additive manufacturing process produces very little waste [10]. 

Ease of access 
While additive manufacturing has been around for more than 30 years, the majority of 

growth has occurred since 2010. This has to lead to a large number of 3D printers entering the 
industry, making it significantly easier for designers to access additive manufacturing 
technology [10]. 

According to the new report, around 1,768 metal additive manufacturing systems were 
sold in 2017, compared to 983 systems in 2016, marking a huge increase of nearly 80 percent 
[11]. 

Wohlers Associates says the “dramatic” rise in metal additive manufacturing system 
installations accompanies improved process monitoring and quality assurance measures in 
metal 3D printing, but warns (or perhaps this is a good thing…) that “more work is 
ahead.”[11].  

All of above-mentioned advantages of using an additive manufacture technology over 
traditional manufacturing technology further aid to the concept of using the benefits of such 
technologies in the creation of 3D printed models for the education of students and cadets in 
the field of engineering. 

Conclusion: 
CAD/CAM technologies continue to improve, providing the user with even more tools 

and capabilities for the creation of very complex and detailed models. The simulation 
capabilities provide the users with great flexibility to test and troubleshoot the created models 
before manufacturing them which considerably reduces errors and the need for the creation of 
test models. 
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In the 3D environment, the students are able to fully understand all interactions 
between different parts of the trigger mechanism and their working principles. 3D printing 
models is easier and cheaper compared to traditional ones made from metal allowing for a 3D 
model to be manufactured for every student or cadet.  

Having a 3D printed model simplifies the learning process for cadets as it is not 
required for them to use the real trigger mechanism taken from the weapon system. Due to the 
lack of real models for every student and cadet the models can be substituted by the use of 3D 
printed ones. Furthermore, the 3D models can be disassembled instead of the real weapon 
system considerably increasing the livability of the real mechanism as it is not disassembled 
constantly. 

3D printing proves to be the ideal choice for providing student and cadets with cheap 
yet effective ways to give life to their 3D generated models. 3D printing also allows future 
engineers to complete the cycle from the idea, modeling, testing and the creation of real life 
models for education purposes. The fully functional 3D printed model created in this report 
serves to further aid this conclusion. 
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Abstract: A line following robot is microcontroller-controlled machine that can both detect 
and follow a custom-made line drawn on a surface. The line or path that the robot follows 
ordinarily is predetermined and can be visible designated by high contrasted color or 
invisible for example made by a magnetic field. Therefore, in order for the robot to be able to 
sense and follow the line it needs to be fitted with a sensor that uses an Infrared Ray (IR) 
installed at the front of the robot. The microcontroller via analog pins receives the data 
collected from the sensor bar. From that point, the microcontroller checks if the robot is 
following the line. The processor in conjunction with the software sends commands to the 
motor drivers and thus makes the robot follow the line. 
 
Keywords: Line following robot, microcontroller, dual h-bridge  
 

1. INTRODUCTION 
The line following robot is generally a self-operating mobile machine that follows a 

custom line made on a surface. The line or path can be visible with a dark color on a white 
surface. The basic operations of the line following robot are listed below. 

Determine the line position with the use of optical sensors placed at the front end of 
the robot. Most commonly  several numbers of photo-reflectors are used. With the line 
sensing capability requiring high resolution and robustness. 

Steering the robot and ensuring line tracking requires the development of a steering 
mechanism. This can be achieved by the use of feedback control loop. Using a phase 
comparison by a PID filter or another servo algorithm. 

Regulating the speed according to the track and line conditions. The speed needs to be 
reduced when on a turn or curve due to the friction of the tires and the floor. 

This kind of robot can be used for military purposes, delivery services, transportation 
systems, blind assistive applications. Furthermore, there are many line follower robots 
competitions organized by universities or industries around the world. They usually ask 
robotic teams for building a small robot with specific dimensions and weight according to the 
competition rules. The robot presented here is built for the ULBS line following robot 
competition. This paper intends to research the experiences gathered from creating the line 
follower robot. 
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2. LINE FOLLOWING ROBOT STRUCTURE 
The robot consists of the following main components: 
1. Mechanical structure – chassis. 
2. Sensor – Pololu QTR 8RC-sensor Array; 
3. Arduino Nano development board with AVR ATMega 328P  microcontroller; 
4. Motor driver, dual H bridge, L293(D); 
Power source – LiPo Battery. 
 

- Mechanical structure – chassis: 
The mechanical structure of the robot is designed to achieve great performance and to 

have high stench properties while also being light- weight. Is made of lightweight extruded 
plastic material in a shape that incorporates the placement of all the components on top. The 
design also needs to be wide enough to ensure stability in high speeds on sharp turns. The 
main layout of the chassis is shown in the figure below. The model presented below is 
designed using CAD/CAM software capabilities [1, 2, 4]. 

 
Fig. 1: The chassis of the robot 

 
The chassis is equipped with 2 wheels and a third point of support. Two wheels at both 

the back ends of the carriage and one roller wheel at the front. Both back wheels are from the 
same rubber type. The chosen layout functions on the principles of the differential 
locomotion. 

The differential drive is a two-wheeled drive system with independent actuators for 
each wheel. The name refers to the fact that the motion vector of the robot is sum of the 
independent wheel motions, something that is also true of the mechanical differential 
(however, this drive system does not use a mechanical differential). The drive wheels are 
usually placed on each side of the robot and toward the front [11]. As displayed in the picture 
below. 

 
Fig. 2: Differential locomotion layout. 
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In the picture above the large black rectangles are the drive wheels. The small white 
circle is a non-driven wheel, which forms a tripod-like support structure of the body of the 
robot. Straight-line motion is accomplished by turning the drive wheels at the same rate in the 
same direction. In-place rotation is done by turning the drive wheels at the same rate in the 
opposite direction.  Arbitrary motion paths can be implemented by dynamically modifying the 
angular velocity and/or direction of the drive wheels.  In practice, however, complexity is 
reduced by implementing motion paths as alternating sequences of straight-line translations 
and in-place rotations. The pros of this system are simplicity and that the drive wheels are 
directly connected to the motors which intern requires a motor with internal gear reduction (as 
the ones used in the project) because driving the wheel directly requires a high amount of 
torque. The cons of this layout are that is difficult to make a differential drive robot move in a 
straight line. Since the drive, wheels are independent, if they are not turning at exactly the 
same rate the robot will veer to one side.  Making the drive motors turn at the same rate is a 
challenge due to slight differences in the motors, friction differences in the drivetrains, and 
friction differences in the wheel-ground interface.  To ensure that the robot is traveling in a 
straight line, it may be necessary to adjust the motor RPM very often (many times per 
second). For this, a PWM signal is required to command the DC motors. 

- PWM 
The motors used in the project are two brushed DC motors with an attached gearhead. 

The speed of DC motors is controlled using pulse width modulation (PWM), a technique of 
rapidly pulsing the power on and off.  

The easy method to navigate the black track line is to turn ON and OFF the left or the 
right DC motor according to the sensor reading (black turn OFF and white turn ON), but 
using this method will make the LFR to move in zigzag way. By proportionally control both 
left and right DC motor speed according to the light intensity level received by the photocell 
sensor (reflected back by the black track line) we could make the LFR easily navigate this 
track. The common technique to control the motor speed efficiently is to use a pulse signal 
known as the pulse width modulation or PWM [12].  

 
Fig. 3: PWM signal with different duty cycles 

 
The percentage of time spent cycling the on/off ratio determines the speed of the 

motor, e.g. if the power is cycled at 50% (half on, half off), then the motor will spin at half the 
speed of 100% (fully on). Each pulse is so rapid that the motor appears to be continuously 
spinning with no stuttering [13]. The DC motor works over a fair range of voltage. The higher 
the input voltage more is the RPM (rotations per minute) of the motor. For example, if the 
motor works in the range of 6-12V, it will have the least RPM at 6V and maximum at 12 V. In 
terms of voltage, we can put the equation as: 

 
 RPM= K1 * V, where, K1= induced voltage constant V=voltage applied [14]. 
 
Therefore, by changing the PWM duty cycles we could change the average voltage 

across the DC motor terminals, this mean we could vary the DC motor speed just by changing 
the PWM duty cycle. Therefore, to make the LFR smoothly navigate the black track line, we 
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have to adjust the PWM duty cycle according to the IR sensor reading. The brighter light 
intensity level received by sensor (sensor is on the white surface) will result in higher PWM 
duty cycle percentage and the darker light intensity level (sensor is on the black line) received 
by photocell sensor will result in lower PWM duty cycle percentage. 

- Motors 
The DC motors are fast, continuous rotation motors – Used for anything that needs to 

spin at a high. The use of DC motors is driven by the fact that compared to other types of 
motors DC motors are easier to control, less complexity and components are used. For 
example, the two DC motors can be controlled by the use of one dual H-bridge while only one 
stepper motor requires the use of a dual H-bridge. Brushless DC motors require a more 
complicated three-phase sinusoidal form output driver. 

The motors provided for the purpose of this project are the Pololu micro motor s 1000 
PRM. 

 
Fig.4: Pololu micro motor s 1000 PRM view. 

 
This gear-motor is a miniature high-power, 6 V brushed DC motor with a 986.41:1 

metal gearbox, making it a great choice for applications requiring fine control [17]. It has a 
cross section of 10 × 12 mm, and the D-shaped gearbox output shaft is 9 mm long and 3 mm 
in diameter [17]. 

- L293B Dual H-BRIDGE 
The h-bridge is the power electronics to command the motors. For the robot project, 

we need a device that can operate both DC motors. If robot encounter a steep, corner on the 
track the microcontroller trout the bridge. The H-bridge provides us with the possibility to 
switch the polarity of the motors so they can spin in both directions so a steep turn is possible. 
Every H Bridge has two pins for controlling the motors turning motion. These two pins must 
be connected to two output digital pins from the microcontroller. In our case, the two pins to 
control the motion of one motor are input 1 and input 2. See picture below. 

 
Fig. 5: L293 D dual H-bridge 

 
If input one receives 1 logic from the MC and input two receives 0 logic the motor 

spins with full speed in one direction. If we are to reverse the polarity (input 2 receives 1 logic 
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and input one 0) the motor spins with full speed in the other direction. The same theory 
applies for the other H Bridge for controlling the other robot. Because we need variable speed 
for each motor, we must put out a PWM signal on input 1 and on input 2. 

- Layout 
The electrical circuit of some line follower robots can compare the analog signal 

received form sensors and then transmit the result to the processor in digit '0' or '1' and some 
of them send the analog signals to the processor directly and the processor ought to convert 
them to digital form. The microcontroller can process only digital signals so the analog signals 
need to be converted first. 

 
Fig 6: Line follower block diagram. 

 
Sensor: The robot uses Infrared Ray sensors to find the path and direction; Infrared 

Ray sensors contain a match infrared transmitter and infrared receiver pair. White surfaces 
generally reflect well, but while black surfaces reflect poorly. If the receiver receives the 
reflection ray, it means that the robot is on white and if it cannot receive it, so the robot is on 
black. The sensors function by measuring the amount of light that is reflected into the 
receiver. Because the receiver also responds to ambient light, the device works best when well 
shielded from ambient light, and when the distance between the sensor and the reflective 
surface is small (less than 10mm). IR reflectance sensors are often used to detect white and 
black surfaces. White surfaces generally reflect well, but while black surfaces reflect poorly. 
Hence, the distance between sensors and ground surface is important and it is more important 
that how we put sensors near each other. The distance between sensors and ground surface 
must be 2 to 10 mm and the distance between each sensor is dependent on the line width. [15] 

 
- The Pololu QTR-8A Reflectance Sensor Array 

In the designed robot the QTR-8 sensor is used shown below in  (Fig.7). The Pololu 
QTR-8A reflectance sensor arrays are intended as line sensors, but they can be used as a 
general-purpose proximity or reflectance sensors. 

 
Fig. 7 Pololu QTR-8A Reflectance Sensor Array. 

 
Each module is a convenient carrier for eight IR emitter and receiver (phototransistor) 

pairs evenly spaced at intervals of 0.375" (9.525 mm). The outputs are all independent, but the 
LEDs are arranged in pairs to halve current consumption. The LEDs are controlled by a 
MOSFET with a gate normally pulled high, allowing the LEDs to be turned off by setting the 
MOSFET gate to a low voltage. Turning the LEDs off might be advantageous for limiting 
power consumption when the sensors are not in use or for varying the effective brightness of 
the LEDs through PWM control [9].  

The robot is able to follow the line by calculating the error by sensing how far it has 
moved off the track. The sensor feeds the microcontroller values from 0 to 7000 ranging from 
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maximum reflectance to minimum reflectance but at the same time also provides information 
on how far the robot has deviated from the designated line. The resulting error is the 
difference between the set point value and the current value. The set point value is the reading 
that corresponds to the middle point of the sensor as being the “perfect” value as the robot 
strides to keep it. The offset value is the value from the current readings from the sensor. The 
QTR-8 modules uses eight IR cells. When the modules is at the middle of the line it receives a 
reading of 3500. When the reading is 0 the module is at the furthest left point of the line and 
when the reading is at the furthest right point of the line. The main objective here is to make 
the error zero so the robot is able to follow the line smoothly. 

- Calculating the error: 
Error = Setpoint Value - Current Value = 3500 - position 

Due to the fact that 8 sensors are used. The sensor outputs a reading of 3500 when perfectly 
centered. After calculation, the microcontroller scrutinizes the error and the motor speeds are 
adjusted accordingly. 

Determining the adjusted speeds of the motors: 
MotorSpeedCorrection = Kp * Error + Kd * ( Error - LastError ); 
LastError = Error; 
RightMotorSpeed = RightBaseSpeed + MotorSpeedCorrection; 
LeftMotorSpeed = LeftBaseSpeed - MotorSpeedCorrection; 
In case of an error reading of 0 the robot is out to the left, which means that the robot 

needs to go a bit right, which in turn means, the right motor needs to slow down and the left 
motor needs to speed up. The robots is capable of making turns of this basis. The 
MotorSpeedCorrection value is determined from the equation itself. RightBaseSpeed and 
LeftBaseSpeed are the speeds (any value of PWM 0-255) at which the robot runs at when the 
error is zero. 

- Microcontroller 
For this project an Arduino NANO development board with an ATMega 328p 

microcontroller is used.  Each of the 14 digital pins on the Nano can be used as an input 
or output, using pinMode(), digitalWrite(), and digitalRead() functions. They operate at 5 
volts. Each pin can provide or receive a maximum of 40 mA and has an internal pull-up 
resistor (disconnected by default) of 20-50 kOhms [16]. The ATmega168 or ATmega328 on 
the Arduino Nano comes preburned with a bootloader that allows the user to upload new code 
to it without the use of an external hardware programmer. It communicates using the original 
STK500 protocol [16]. 

 
Fig.8: Arduino NANO microcontroller pin layout. 

 
- PID Controller 

The PID control scheme is named after its three correcting terms, whose sum 
constitutes the manipulated variable (MV). The proportional, integral, and derivative terms 
are summed to calculate the output of the PID controller. Defining u(t) as the controller 
output, the final form of the PID algorithm is: 
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(1)             
t

dip te
dt
dKdeKteKtMVtu

0
  

 
where: 
Kp: Proportional gain, a tuning parameter 
Ki: Integral gain, a tuning parameter 
Kd: Derivative gain, a tuning parameter 
e: Error = SP-PV 
t: Time or instantaneous time (the present) 
τ: Variable of integration; takes on values from time 0 to the present t. 
Proportional term produces an output value that is proportional to the current error 

value. The proportional response can be adjusted by multiplying the error by a constant Kp, 
called the proportional gain constant. A high proportional gain results in a large change in the 
output for a given change in the error. If the proportional gain is too high, the system can 
become unstable. In contrast, a small gain results in a small output response to a large input 
error, and a less responsive or less sensitive controller. If the proportional gain is too low, the 
control action may be too small when responding to system disturbances. Tuning theory and 
industrial practice indicate that the proportional term should contribute the bulk of the output 
change [5,6,7,8,10]. 

Integral term contribution is proportional to both the magnitude of the error and the 
duration of the error. The integral in a PID controller is the sum of the instantaneous error 
over time and gives the accumulated offset that should have been corrected previously. The 
accumulated error is then multiplied by the integral gain (Ki) and added to the controller 
output. The integral term accelerates the movement of the process towards setpoint and 
eliminates the residual steady-state error that occurs with a pure proportional controller. 
However, since the integral term responds to accumulated errors from the past, it can cause 
the present value to overshoot the setpoint value (see the section on loop tuning) 
[6,9,14,15,16]. 

Derivative term of the process error is calculated by determining the slope of the error 
over time and multiplying this rate of change by the derivative gain Kd. The magnitude of the 
contribution of the derivative term to the overall control action is termed the derivative gain, 
Kd. Derivative action predicts system behavior and thus improves settling time and stability 
of the system. An ideal derivative is not causal, so that implementations of PID controllers 
include an additional low pass filtering for the derivative term, to limit the high frequency 
gain and noise. Derivative action is seldom used in practice though - by one estimate in only 
25% of deployed controllers - because of its variable impact on system stability in real-world 
applications [5,6,7,8,10]. 

PID tuning using Ziegler–Nichols method 
One heuristic tuning method is formally known as the Ziegler–Nichols method, 

introduced by John G. Ziegler and Nathaniel B. Nichols in the 1940s. At first, the Ki and Kd 
gains are first set to zero. The proportional gain is increased until it reaches the ultimate gain, 
Ku, at which the output of the loop starts to oscillate. Ku and the oscillation period Tu are 
used to set the gains as shown: Kp=0.6Ku, Ki=2Kp/Tu, Kd=KpTu/8 [6,7,8,5,10].The finished 
robot is shown in Fig: 9. 
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Fig 9: The assembled line following robot. 

 
3. Conclusion: 
The robot created in this paper is fully functional. The robot is capable of following 

any line, curve or cycle. Furthermore, it is fully able to navigate a custom-made track 
successfully taking sharp turns at high speeds. The created chassis is crafted from lightweight 
material and allows the robot to achieve high speeds. The total mass of all of the assembled 
components does not exceed 160 grams. 

The design incorporates high-speed DC motors and high sensitivity sensor circuit. The 
two rear motors and wheels and the free wheel at the front prove to have a very high level of 
maneuverability on the track. The power supply is 8.4V with a regulator. The designed robot 
is equipped with eight infrared sensors on the bottom that insure proper line detection at all 
times. The microcontroller utilized in the configuration is the AVR ATMega 328p from an 
Arduino Nano development board. 

The driver used to control direction and speed of motors used is a L293D dual H-
bridge. The robot is controlled by the microcontroller. In performs change the motor direction 
by giving signal to driver IC according to receives signals from sensors. 

A PID controller is used for positioning the robot on to the line. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 
Математическото моделиране е важна дейност при изследването на различни 

процеси и явления. То може да замени скъпо струващи експерименти, които отнемат 
голямо време за да се получат очакваните резултати. Правилно разработения модел 
дава възможност да се изследва влиянието на различни фактори, зададени като 
параметри на модела върху развитието на изследваното явление или процес. То може 
да бъде разделено на няколко различни модула, които обединени изследват като цяло 
разглеждания процес [4]. Съществена предпоставка за прилагането на математическото 
моделиране са неимоверно големите  възможности на изчислителната техника. 
Моделирането например, е един от най-важните етапи на процеса прогнозиране на 
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експлоатационната надеждност на авиационната техника (АТ), както и нейното 
техническо състояние [3].  

Голямо разспространение в литературата са получили два класа математически 
модели: статистически и аналитически. Статистическите модели позволяват да се 
отчитат значително количество фактори, отразяващи реалните процеси на 
функциониране на обекта, но тези модели са обемисти, резултатите от тях са сложни за 
анализа и малко са приспособени за задачите на синтеза на оптимално управление  на 
състоянието на техническия обект [5]. 

В аналитичните модели на функционирене на обект от АТ в процеса на неговата 
експлоатация се използват два подхода: детерминиран и стохастически. За 
детерминираните модели е характерно точното знание на причините, под действие на 
които се извършва изменението на изследвания процес. Тези модели практически 
малко се използват за описване на процесите на функциониране на обектите от 
авиационното оборудване (АО). 

Най-голямо разспространение са получили вероятностните (стохастическите) 
модели, които най-адекватно отразяват процесите на функциониране на обектите от АО 
при въздействието на различни случайни фактори. При построяване на вероятностен 
модел е важно да се отразят главните черти на явлението (процеса), всички съществени 
фактори от които зависи качеството на функциониране на обекта. Такива модели лесно 
се реализират на компютър, добре са приспособени както за задачите на анализа, така и 
за задачите, свързани с отделяне от цялото множество най-ефективни управления на 
състоянието на обекта [5]. 

При построяването на математически модели, описващи процеса на 
функциониране на обектите от АО е необходимо да се отчетат редица специфични за 
това оборудване изисквания. Към тях се отнасят преди всичко следните: функцията на 
разпределение на времето за безотказна работа на обектите от АО има произволен вид; 
наличието на контрол за състоянието на АО; аварийно-възстановителните работи се 
извършват след откриване на отказа след завършване на полета на самолета на Земята; 
процеса на функционирането на бордовото оборудване се представя като 
последователно редуване на интервалите на неговото използване по предназначение и 
интервалите на престой на Земята в очакване на приложение; разглеждания период на 
експлоатация е краен. 

Целта, която се поставя в настоящата работа е да се изследва експлоатационната 
надеждност на възстановяеми обекти от АО, имащи важно значение за безопасността 
на полета и които не проявяват самостоятелно своите откази. 

За постигането на целта трябва да бъдат решени следните задачи: 
1. Да се разработи и изследва математически модел на реален процес на техническа 

експлоатация на такива обекти и който да осигурява висока експлоатационна 
надеждност на същите;  

2. На базата на модела да се разработи изчислителен алгоритъм за оценка и 
прогнозиране на експлоатационната надеждност на изследваните обекти; 

3. Да бъдат направени прогнози на числови показатели за експлоатационната 
надеждност на обекта на изследване. 
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2. МОДЕЛ НА ПРОЦЕСА НА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЕКТ ОТ 
АВИАЦИОННОТО ОБОРУДВАНЕ 

 
2.1 Стратегия на обслужването.  

Модела, който реализира процеса на функциониране на обект от АО на интервала 
(0, Т) се заключава в следното: Обекта в момента t=0 започва да се използва по 
предназначение. Времето за неговата безотказна работа има функция на рапределение 
от вида F(t)=1-exp[-∫ λ(τ)dτ],  където λ(t) е интензивността на отказите на 
изследвания обект. Средното време на един полет е равно на Тп . Отказите на обекта 
могат да се проявяват самостоятелно в полет с вероятност 0<р<1. Обектът на 
изследването има важно значение за безопасността на полета и неговото състояние се 
контролира в полет от бордова система за автоматичен контрол (БСАК), която има 
грешка от II род βб- вероятност за пропускане на отказа [2]. След завършване на полета 
се взема решение за възстановяване на обекта след самостоятелно проявяване на отказа 
с вероятност p, или според бордовия контрол „не годен”. Обектът се заменя с нов от 
запасния фонд, т.е. прилага се агрегатния метод на възстановяване, който е основен 
метод в експлоатационните подразделения. 

Необходимо е с помощта на различни показатели (вероятностни и числови ) да се 
оцени и прогнозира експлоатационната надеждност на обекта на изследването на 
интервала от неговата експлоатация (0, Т). Процесът на функциониране е показан на 
фиг. 1.  

 

Фиг. 1 Процес на функциониране на обект от АО 
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В този процес се откроявят три канала: Първия канал е този, в който обектът 
функционира изправно; Втория канал е този на самостоятелно проявилите се откази с 
вероятност p или тези, които не се проявяват самостоятелно с вероятност 1-p, но са 
открити от БСАК. По време на възстановителните работи обекта се заменя с нов от 
запасния фонд; Трети канал включва състояния, при които обектът е отказал в полет, с 
вероятност 1-p отказът не се проявява  самостоятелно и с вероятност βб не се открива 
от БСАК. Отказа остава скрит и обектът се пропуска неработоспособен в следващия 
полет.  

2.2 Математически вероятностен алгоритъм.  

Експлоатационната надеждност на обекта ще оценим с няколко вероятностни и 
числови показателя: 

За показателя вероятност за полет с отказал обект на основа на формулата за 
пълната вероятност се получават следните рекурентни съотношения: 

(1)
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В израз (1) може да се отдели съставяща, определяща това, че по време на i-1 – 
ия полет, отказа на обекта не се е  проявил самостоятелно,  не е открит от БСАК и 
обектът е пуснат в i – тия полет в неизправно състояние: 

(2)               
])p1][(T)1i[(P]Т)1i[(P бппопно  . 

Анализът на (1) показва, че вероятността за i – ти полет с отказал обект Pпо(iTп) 
се определя като вероятност на сума от две несъвместими събития – събитието 
“възникване на отказ на обекта в i – тия полет” и събитието “пускане на самолета в i – 
тия  полет с отказал обект” ( събитие  “неоткриване на отказа по време на i-1 – вия 
полет от БСАК). 

(3)                                     k,...,2,1i],T)1i[(P)iT(P)iT(P пнопвппо  . 

 

].)p1][(T)1i[(P]T)1i[(P бппопно 
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(4)                       
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От (3) може да се получи израз за вероятността за възникване на отказ в i – тия 
полет, определян чрез вероятността за полет с отказал обект 

 

(5)                              ]T)1i[(P)iT(P)iT(P пноппопв  . 

 Да определим вероятността за това, че по време на i – тия полет, отказа ще се 
прояви самостоятелно или ще бъде открит от БСАК 

(6)                               )].1)(p1(p)[iT(P)iT(P бппопоо   

За изчисляването на компютър формула (1) е удобно да се преобразува в следния вид: 

(7)                                   
],)p1][(T)1i[(P

cc)]1)(p1(p)[jT(P)iT(P

бппо

1i

1j
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където:     



 

1

1j
j11 .k,...,3,2,a)a1(c;ac  

От сравнението на cν и cν-1 може да се получи рекурентна формула за 
изчисляване на cν: 

(8)                                   
.k,...3,2,a)a1(

a
cc

;ac

1
1

1

11











 

Анализът на модела може да продължи като определим математичното очакване 
[ 1 ]: 

- на броя полети N1 с отказал обект на интервала (0, Т) 
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(9)                                    



k

1i
ппо1 );iT(P)]T(N[M  

- на броя на отказите N2 на обекта на интервала (0, Т) 

(10)                                    



k

1i
пв2 );iT(P)]T(N[M  

- на броя на пропуснатите откази N3 поради грешки на контрола 

(11)                                  



k

1i
пно3 );iT(P)]T(N[M  

-  на броя на откритите откази N4 от БСАК и тези, които сами са се проявили 

     (12)                           



k

1i
ппоб4 );iT(P)]1(p[)]T(N[M  

- на броя полети N5, в които обекта е функционирал изправно и безотказно 

      (13)          )].T(N[M)]T(N[Mk)]T(N[Mk)]T(N[M 3215   

2.3 Резултати от изследването. 

На фиг. 2 е показано графичното изменение в динамика на показателя 
Вероятност за i– ти полет с отказал обект, i=1, 2, …, 500 при следните стойности на 

параметрите на модела: λ(t) = 1. 10- + 5. 10- t t10.510.1)t( 43   ; 
1;9,0;5,0;1,0б    ; p = 0,0001βб = 0,1; 0,5; 0,9. 
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Фиг.2 Бордови контрол и малка вероятност за самостоятелно проявяване на 
отказа на обекта; Графики: 1 при βб=1; 2 при βб=0,9; 3 при βб=0,5; 4 при βб=0,1. 

 
Фиг. 3 Експлоатационна надеждност при висока точност на бордовия контрол; 
Графики: 1 при βб=0,1; 2 при βб=0,0001.   



 

396 

 

Фиг. 4  Графики: 1 - Среден брой полети с отказал обект M[N1(T)]; 2 -  Среден 
брой възникнали откази на обекта M[N2(T)] и 3 -  Среден  брой откази не проявили 

се самостоятелно и неоткрити от БСАК M[N3(T)]; t10.510.1)t( 43   ; 
1,0б   и  p = 0,1. 

 3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В резултат от извършеното изследване може да се направят следните изводи и 
прогнози: 

1. От фиг. 2 е видно, че за обекти, които имат малка вероятност за само-
стоятелно проявяване на отказа в полет е целесъобразно да се контролира 
тяхното техническо състояние с бордни средства, с което значително се 
повишава експлоатационна им надеждност. Например, от 1 при липса на 
контрол (βб = 1) до 0,05 при βб = 0,1.  

2. За обекти с малка вероятност за самостоятелно проявяване на отказа в полет 
бордовия контрол с висока точност значително повишава експлоа-
тационната надеждност на обекта (Фиг. 3). 

3. Разработеният модел дава възможност да бъде изчислен: броя на полетите с 
отказал обект; броя на възникналите откази; броя на откритите откази; на 
тези, които са пропуснати в полет за определен период на експлоатация, а 
също да се направи прогноза за бъдещ такъв.  Например, от фиг. 4 може да се 
определи, че: за обекта на изследването за наработка  от 500 ч. ще има 26 
полетаβб = 0,1; 0,5; 0,9 с отказал обект; ще възникнат 23 отказа и 2 отказа 
няма да бъдат открити от БСАК. В 474 полета обектът ще бъде изправен. 
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4. Стратегията на експлоатация, която е заложена в разработения модел 
отговаря в голяма степен на принципите на техническа експлоатация по 
състояние. Модела е подходящ да се прилага за обекти от АО , които имат 
важно значение за безопасността на полета, нямат  голяма вероятност за 
самостоятелно проявяване на своите откази и се контролират с високоточна  
БСАК  (фиг. 3). 
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Abstract: A new approach to implement force feedback on flight simulators is presented and analyzed. 
A 3D model has been made, simulated and studied trough SolidWorks and EMWorks Environment. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
В изследване [1] са сравнени различните съществуващи решения за реализиране 

на силова обратна връзка в авиационните тренажори. Целта на настоящият доклад е да 
се синтезира още едно възможно решение, основаващо се на принципи, които до сега 
пренебрегнати. Подходът който се предлага не се наблюдава като решение в практиката 
на тренажоростроенето. В доклада ще бъдат изследвани предимствата и недостатъците 
на вариант, при който се използва взаимодействието на електромагнитно и магнитно 
поле, и как силите който възникват между двете полета могат да бъдат използвани. 

 
2. СИЛИ МЕЖДУ МАГНИТ И ЕЛЕКТРОМАГНИТ. 
Понеже ще говорим за сили възникващи между полета, ще бъде само маркирано 

защо електростатичните полета и сили не представляват интерес. Около всяка заредена 
частица съществува електрично поле. Електричното поле е картината с която 
онагледяваме как електростатичната сила е разпределена в пространството. 
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Фигура 1 

Електричното поле е прието да се изобразява насочено на вън от заряда на 
положителните частици или към заряда на отрицателно заредените частици. Когато 
имаме в близост две противоположни частици можем да наблюдаваме електричен 
дипол. Интензитета на електричното поле се изразява с формулата: 

(1)   𝐸 =
4πεr2 E = Q

4πεr2 [V/m] 
А силата с която си взаимодействат електричните заряди се изчислява по 

формулата:  
(2)   𝑭= 𝐐𝟏𝐐𝟐

4πεr2 [N] 
където 𝛆 е диелектричната проницаемост, за вакуум 𝛆=8.85х10-12 [F/m]. 
Q1 и Q2 са големините на двата заряда. 

Вижда се че силата между електрични заряди зависи в обратна пропорционалност от 
квадрата на разстоянието. Силата намалява на квадрат с увеличаване на 
разстоянието между електрозаредените предмети, от което се разбира, че 
практически този вид поле и сила не може да бъде използвано за създаване на 
противодействие. 

Известно е че магнитна сила възниква само при движение на електрични 
заряди. Около проводник през който тече ток се появява магнитно поле.  

  

Фигура 2 

Магнитното поле е картината с която онагледяваме как магнитната сила е разпределена 
в пространството. То описва колко и каква е по посока силата която се прилага към 
движещ се заряд в точката на измерването на полето. Наситеността или интензитета на 
магнитното поле се измерва в единицата Тесла. Магнитното поле при постоянните 
магнити възниква от електроните които се движат около атома.  
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Фигура 3 
За разлика от немагнитните материали тук те се движат в такава посока около 
различните атоми, че се получава наслагване и сумиране на магнитното им поле при 
което в резултат имаме едно общо постоянно поле. Понеже електроните описват 
кръгова орбита затова при постоянните магнити винаги имаме поле което наподобява 
електричния дипол. Магнитното поле се дава със зависимостта:  

(3)   𝑩 = 𝝁𝟎𝑰𝟐𝝅𝒓 [A/m] 
където μ  е магнитната проницаемост; 𝑰  - токът през проводника. 
Съответно формулата за магнитната сила: 

(4)   �⃗� = �⃗��⃗�х𝐵 
или 
(5)   𝑭 = qv𝑩sin𝜽 
където q – заряд, v – скоростта му на движение; 
замествайки с полето B, за магнитната сила се получава 
(6)   𝑭 = qv sin𝜽 
Тъй като искаме да намерим силата върху проводник, през който тече ток I в 

магнитно поле, това може да стане чрез пренареждане на горният израз. Ако си 
припомним, че скоростта v е разстояние/време, тогава, ако проводника има дължина L 
можем да запишем произведението 𝒒�⃗� така: 

(7)   �⃗�𝑣 = 𝐿 = 𝐼𝐿 
тогава за магнитната сила получаваме: 
(8)   𝑭 = 𝐼𝐿𝐵𝑠𝑖𝑛𝜃 = 𝐿𝑠𝑖𝑛𝜃 
Ако се абстрахираме от различните константи в уравнението ще забележим че 

силата между намагнитизираните предмети, за разлика от електричната сила намалява 
пропорционално с увеличаване на разстоянието. Ако имаме взаимодействие между два 
проводника силата зависи на квадрат от общият протичащ ток. Ако взаимодействието е 
между проводник и магнитно поле създавано от постоянен магнит то силата е в права 
пропорционалност от протичащият ток и обратно пропорционална на разстоянието. 

Следователно разумно да се провери възможността да се използват 
електромагнити за силова обратна връзка. 

 
3. МОДЕЛИРАНЕ 
Подходът на съвременната инженерна практика е да се състави компютърен 

модел на устройството, да се проведат симулации, да се оценят слабите и добри страни 
да се оптимизира компютърният модел и тогава евентуално да се произведе. 

 
3.1. КИНЕМАТИЧЕН 3D МОДЕЛ НА СИЛОВА ОБРАТНА ВРЪЗКА С 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАГНИТИ И ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ . 
От автора са разработени 3 варианта на 3D кинематични схеми с изплозване на 

електромагнитна връзка. Моделите са разработени в програмна среда SolidWorks [2], в 
която има интеграция с подсистема за изследване на електромагнитни взаимодействия 
ЕМWorks. 
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На фигура 4 е приведен 3D модел на силовата обратна връзка на варианта, 
показал най-добри параметри по време на симулациите. 

Идеята на модела и симулациите е да се реализира основата за която е захванат 
лоста за управление, и как би могло да се моделира и осигури с магнити и бобини 
силовата обратна връзка. Чрез привод движенията се прехвълят на място където могат 
да бъдат преобразувани. Целта при създаването на този модел е максимално 
упростяване на изработката и кинематиката. За по добра визуализация е избран вариант 
при който разстоянието между двете основи е минимално.  

 
Фигура 4 

 
Описание на модела: 
1 – лост за управление; 
2 - предна основа за която е захванат лоста за управление; 
3 – задна основа на която се прехвърлят движенията и се преобразуват от 

въртеливи в постъпателни;  
4 – тяга за прехвърляне на движението; 
5,6 – рамена; 
7 – група от 2 магнита за надлъжният канал; 
8 – група от 2 бобини създаващи усилия в надлъжният канал; 
9 – група от 2 магнита за напречният канал; 
10 – група от 2 бобини създаващи усилия в напречният канал; 
Основни елементи на кинематиката, са лост за управление (1); тяга (4), чрез 

която се прехвърля движението на задната основа. Чрез лостова система и рамена 5 и 6, 
въртеливото движение се преобразува в постъпателно; дължината на рамената се 
избира съобразно силата която е необходимо да се отработи. 

Разстоянието между първата и втората основа може да бъде доста по-голямо от 
показаното на модела, съобразно нуждата. На модела е показано минималното 
разстояние с цел нагледност. Лицата на горните основи съвпада с пода на кабината на 
тренажора.  

Основните елементи на системата за създаване на силова обратна връзка са 
групата магнити (7) и групата бобини (8) за надлъжния канал; групата магнити (9) и 
групата бобини (10) за напречният канал. Движението на лоста в надлъжния канал е +-
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30° от неутралното положение което съответства на +-170 mm ход на котвата при 
избраното рамо (5) дълго 350mm. Съответно за напречният канал движениято на лоста 
е +-20° от неутралното положение което съответства на +- 58mm ход на котвата при 
избраното рамо (6) дълго 200mm. 

 
3.2. МОДЕЛ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНИТЕ СИЛИ. 
Целта на симулацията и изследванията е да се оцени как се влияят силите на 

взаимодействие от различните параметри на системата. В конкретния случай това са: 
 размери и материал от който е направен магнита;  
 броя на намотките, размерите на бобината, сечението на проводника и токът 

през него; 
 оптималното разстояние при което силите на взаимодействие да са 

ефективни. 
 
3.3. РЕЗУЛТАТИ ОТ СИМУЛАЦИЯ НА СИЛОВАТА ОБРАТНА ВРЪЗКА. 
За изследването се използва програмен продукт Electro Magnetic Works (EMW), 

решаващ частните диференциални уравнения описващи полетата и взаимодействията. 
Симулирано е взаимодействието между неодимов магнит N4816 (Намагнитване 
1,013х106) и бобина. Целта е да се изследва чрез симулации и се определи при какви 
стойности на броя на намотката, тока, големината на магнита и бобината ще се 
постигне желаната сила 300 N, което е максималната аеродинамична сила в лоста за 
управление.  

Един възможен вариант е предложен с размерите както следва: 
Неодимов магнит N4816 с размери: L=500mm;R=55mm;  
Бобина: L=500mm;R=60mm; N=100 000 (брой намотки), d=0,5 mm (диаметър на 

проводника) Чрез симулация е изчислена силата която въздейства на котвата (магнита) 
при положения от напълно влязла в бобината Фиг 4 до положение 100мм извън 
бобината (100мм е разстоянието от челото на магнита до челото на бобината) фиг 5. 

 

Фигура 5      Фигура 6 
На графика 1 е представена зависимостта на силата във функция от 

преместването. Изчисленията са направени на всеки 10 мм от началното до крайното 
положение. След направената симулация, както се очаква се вижда, че когато 
положението на котвата е във бобината (позиция 0) няма резултантна сила. 
Обяснението е че противоположните полюси на котвата и бобината съвпадат. От 
графиките е видно че максималната сила на отблъскване се получава при положение на 
котвата наполовина излязла от бобината. 
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Графика 1 Графика 2 

Сравнявайки графика 2, на която тока е удвоен спрямо графика 1, се вижда че 
характера на кривата не се изменя, но резултантната сила се е удвоила при удвояване на 
тока. 

Изследвана е следваща симулация с котва съставена от 2 магнита и 2 бобини.  
Размерите са както следва: 
Два неодимови магнита N4816 с размери: L=500mm;R=55mm-2бр; Немагнитен 

материал 300 mm; обща дължина на котвата 1300 mm 
Бобина: L=500mm;R=60mm; N=100 000 (брой намотки), d=0,5 mm- 2бр. 

 
 

Фигура 7 
Изчислява се чрез симулация силата действаща на котвата от положение средата на 
дясната бобина до положение средата на лявата бобина през 10 mm – Фигура 6 

                   Графика 3                                          Графика 4                                   Графика 5 

Трите графики отразяват зависимостта на силата върху котвата от положението при 
постоянен ток. Различията на формата на графиката е получена при различни размери 
на котвата и бобините. 
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4. РЕАЛИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СИЛОВАТА ОБРАТНА ВРЪЗКА. 
На този етап, при показаната кинематика са възможни два начина на 

реализиране закона за обратната връзка. 
 
4.1 ВАРИАНТ ПЪРВИ СЪЗДАВАНЕ НА ОТБЛЪСКВАЩО ПОЛЕ 

ИМИТИРАЩО ПАРАМЕТРИТЕ НА ПОЛЕТА. 
При първият вариант не се интересуваме от положението на лоста за 

управление. Това е така защото природата на пораждащите сили наподобява природата 
на аеродинамичните сили. Създаваното магнитно поле е постоянно за съответния 
режим на полета, т.е. токът в електромагнитите се управлява само в зависимост от 
параметрите на полета и не зависи от отклонението на лоста. От графиките се вижда че 
при отклонение от неутрално положение се формира сила която връща лоста в 
неутрално положение. Големината на силата е пропорционална на тока през бобината 
по формираният закон от размерите. При този вариант има два възможни начина за 
реализация на тримери. Единият е бобините да бъдат механично премествани което ще 
създаде подвижна неутрална точка. Другият вариант за реализиране на тример е токът 
през бобините да е с различни стойности, което отново ще мести неутралната точка. 
Има възможност за реализиране на знакопроменливи усилия и вибрации в лоста, за 
което е необходимо да се изчисли времеконстантата. Изчисляването на 
времеконстантата ще стане при следващият вариант. 

Този вариант има основен недостатък и той е че независимо от отклонението 
токът през бобините е постоянен за зададеният режим на полета. Това означава че при 
един хоризонтален полет в продължение на 10 мин и балансиран ( тримуван самолет ) 
без да има някакво отклонение на лоста за управление имаме постоянна консумация на 
ток примерно 4 ампера за да се поддържа полето. Независимо от простотата на 
отворената система не може да бъде препоръчан за реализация отговаряща на всички 
изисквания. 

4.2 ВАРИАНТ ВТОРИ. 
Чрез сензор на ъгъл се следи за положението на лоста и токът през бобината се 

определя от отклонението на лоста и параметрите на полета. При това положение ще 
имаме поне две бобини, които няма да работят и ток през бобината ще протича само 
когато лоста е отклонен. При този вариант ще е необходимо да се отчете инертността 
на електромагнитната система и задължително да се изчисли времеконстантата. Ако е 
необходимо е възможно да се променят параметрите на бобината за да отговаря на 
нашите изисквания. При този вариант има допълнителен сензор и малко по-сложен 
алгоритъм за управление на тока през бобините. Реализация на тримери е възможно по 
двата начина описани при вариант едно. Предимството е че ще се спести 
електроенергия, и ще се осигури пълно съответствие на силата в лоста за управление. 

 
5 ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ВРЕМЕКОНСТАНТАТА НА БОБИНАТА. 
Инертността зависи от запаса енергия който бобината натрупва за времето до 

достигане на установена стойност. Изразено по друг начин инертността зависи от 
индуктивността L или съпротивата която оказва бобината при промяната на тока. 

(9)   𝑷 = 𝐼𝑈 = 𝐿  
Където Р – консумираната мощност от бобината, I – Ток през бобината; U – 

приложеното напрежение; 
За индуктивността L имаме: 
(10)   𝑳 = = = 1[𝐻] 
(11)   𝑳 = 𝑁 Ф 
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Където N – брой на намотките; Ф – магнитният поток; I – Ток през намотката. 
(12)   𝑳 = 𝑁 Ф = 𝑁 = 𝑁 µ = µ  
където А е вътрешната площ на бобината в квадратни метри; l - дължината на 

бобината в метри. 
За съпротивлението на меден проводник от който е направена бобината имаме: 
(13)   𝑹 = 𝜌 ℓ 
където ℓ - дължината на проводника; S- сечение на проводника; 𝜌 -специфична 

проводимост 
За времеконстантата получаваме: 
(14)   𝝉 = = µ  
В таблица 1 са показани изчисленията, направени с бобина имаща следните 

параметри: вътрешен радиус R=60 mm, дължина l = 500 mm. Като входни променливи 
са броя на намотките и диаметъра на проводника от който е направена бобината. 
 

Таблица 1. Стойности на времеконстантата. 

Макс. 
Сила 

Мощнос
т 

Макс. 
Ток 

Времекон-
станта 

Индук-
тивност  

Съпротив-
ление 

Брой на 
намотките 

Диам. На 
проводник

а 
F[N] P[W] I[A] τ[s] L[H] R[Ω] N D[m] 

350 204 1 1,3934 284,2 204,0 100000 0,002 
350 816 1 0,3483 284,2 816,0 100000 0,001 
183 181 1 0,3919 71,1 181,3 50000 0,0015 
183 408 1 0,1742 71,1 408,0 50000 0,001 
117 61 1 0,4180 25,6 61,2 30000 0,002 
117 109 1 0,2351 25,6 108,8 30000 0,0015 
117 245 1 0,1045 25,6 244,8 30000 0,001 
117 383 1 0,0669 25,6 382,5 30000 0,0008 
80 41 1 0,2787 11,4 40,8 20000 0,002 
80 73 1 0,1568 11,4 72,5 20000 0,0015 
80 163 1 0,0697 11,4 163,2 20000 0,001 
80 255 1 0,0446 11,4 255,0 20000 0,0008 

 
Получените резултати за времеконстанта показват, че за да е възможно 

динамично управление в зависимост от отклонението на лоста е необходимо да се 
намали индуктивността и увеличи съпротивлението респективно – намали диаметъра 
на проводника на бобината. Намаляването на диаметъра на проводника води до 
увеличаване напрежението за да се получи същият ток през бобината респективно 
същата сила. 

Приемливи стойности за времеконстанта чрез която да се осъществи динамично 
управление са подчертаните в зелено редове. Вижда се че, при това положение се 
намалява и силата, което може да бъде евентуално компенсирано с по-голямо рамо. 

 
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Предложена е кинематика на модел за създаване на силова обратна връзка с 

електромагнитни взаимодействия. Кинематиката и електромагнитните взаимодействия 
са симулирани и изследвани. Разчетени са параметри на електромагнитната система. 

Предложената реализация има следните предимства: 
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 лесна конструктивна изработка; 
 гъвкава схема за управление; 
 възможност електронно или механично да се реализират тримерите; 
 възможности за пълна реализация на закона, по който се симулира 

аеродинамичната сила в лоста за управление; 
 лесна поддръжка и икономично решение, при използване на вариант 2. 
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Abstract: Two years after Donald Trump inauguratedas as the 45 US President, it was clear that 
almost every organization he has run over the past 10 years has been the subject of judicial 
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 Без съмнение избирането на Доналд Тръмп за президент на Съединените 
Американски Щати през 2016г. е едно от най-шокиращите събития в съвременната 
американска политическа история. Впечатляващото в цялата предизборна драма, 
приличаща повече на водевил, е как човек с толкова скандална биография и 
родословие, която по американските политически стандарти би трябвало да приключи с 
предизвестен провал, успява в крайна сметка да завърши успешно. Дори 
прилагателното „скандална” е твърде умерено, защото става дума за откровена 
електорална шарлатания. Шарлатания – кумулирана по наследство и със съществена 
външна помощ. Дори да се докоснем до родословното му дърво, което той крие с 
непрестанна речитативна екзотика е напълно ясна за рационалния читател. Семплата 
интроспекция е категорична. Дядото, изгонен от кайзерова Германия, намира 
бленуваната американска мечта, създавайки питейни заведения и откровени бардаци по 
пътя на Златната треска в Калифорния и Колорадо след Гражданската война. Бащата на 
Тръмп - замесен в корупционни сделки на най-високо ниво за строителството на 
жилища за завърналите се от Европа и Япония американски войници. Очевидно Тръмп 
унаследява генетична корупция в гигантски размери. Възпитан в семейство, където 
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бруталната комерсиалност е поведенчески принцип, без никаква етическа установка на 
модерен предприемач. [1] 
 Доналд е четвъртото от петте деца на Фред Тръмп – богат строителен 
предприемач, с бизнес седалище в Ню Йорк. Тръмп е силно повлиян от баща си в опита 
да направи кариера в сферата на недвижимите имоти. След като завършва бизнес-
училището Wharton към Университета в Пенсилвания през 1968 г., се присъединява 
към компанията на баща си „ТРЪМП ОРГАНИЗЕЙШЪН“. Звездата му изгрява през 80-
те години на миналия век. Бонвиван, милиардер със съмнителна репутация от 
спекулативни сделки с недвижими имоти и казина – идеалният реципиент и образец за 
формиращите се пост-комунистически елити в Източна Европа. Среща се с Горбачов, 
опитва пробив и в други страни от бившата съветска орбита, но без особен успех. 
Американският мултимилионер е звезда на медийния небосклон, но крайно порочен. В 
началото на новото хилядолетие Доналд започва да се интересува от политика. 
Кризисната точка е 2011г. На организирано парти за журналисти отразяващи дейността 
на Белия Дом, на което присъства и Тръмп, първият чернокож президент на САЩ го 
унижава с няколко реплики, визиращи именно него. Отключен е пусковият механизъм. 
Тръмп, който като мултимилионер, а не като милиардер е егоцентрик желаещ 
отмъщение се позиционира много лесно. Вкарва хиляда долара за регистрация в 
Републиканската партия, а след това още deset милиона при положение, че бъде избран. 
Целта на кампанията е да ограничи щетите от евентуално поражение. И тогава се 
намесват руснаците. [2] 
 Стив Банън, интелектуалният могул на кампанията твърди, че още през 2013г., 
когато в Москва организира поредния конкурс за женска красота, Тръмп се е опитал да 
се срещне с Владимир Путин. Според Банън срещата не се е състояла, но може да се 
предположи, че руснаците вече са избрали печелившия кон, на който да заложат. [3] По 
това време Ген. - щаба на руската армия притежава бойна формация от 700 високо 
квалифицирани хакери, подготвени за кибер-диверсия. Руските кибер-мечки провеждат 
стандартна, но високо ефективна операция, свързана с "хакване" на електронната поща 
на Хилари Клинтън. Осветляват начините за финансиране на кампанията и методите за 
дискредитиране на кандидатите за президент от Демократическата партия. [4]  Ролята 
на Банън, второразряден продуцент на комерчески реклами, е да придаде доктринален 
заряд на Тръмп-кампанията. Тръмп е новият консерватор, изолационист, анти-
емигрант, говорещ глупотевини, но харесвани от разсърдения бял човек от Средния 
Запад. Тръмпизмът като консервативна доктрина не съществува и не може да има. И 
всеки дълбоко "интелектуален напън" да се потърси логика или стратегия свише в 
действията и политиката на Доналд Тръмп е най-малкото смехотворен. Ето защо. 
 Две години след като Доналд Тръмп встъпи в длъжност като 45 президент на 
САЩ, стана ясно, че почти всяка организация, която той е ръководил през последните 
10 години е обект на съдебни разследвания. Като прибавим и знаковите скандали 
свързани с руската намеса в изборите за президент от 2016 година, както и 
компрометирането на редица служители от предизборния му щаб, а в последствие и 
президентската администрация, то можем основателно да поставим въпроса за степента 
не само на неговата професионална компетентност, но и морално-етични репери. 
 Най-общо четири са ключовите скандални събития/факти, с които последните 
могат да бъдат измерени: 
1/ Частната компания на Тръмп - "ТРЪМП ОРГАНИЗЕЙШЪН", която e обект на 
поредица от заведени граждански искове във връзка с нерегламентирани бизнес 
практики, данъчни измами, финансови дарения от чуждестранни правителства 
посредством лобистки организации и поставени трети лица, в абсолютно нарушение на 
американската Конституция и др.  
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2/ Президентската кампания на Тръмп от 2016 г., която е все още "под надзора" на 
специален прокурор Робърт Мълър. Към този момент разследването за установяване на 
евентуална чужда руска намеса в избора на Тръмп за президент, вече е довело до 
самопризнания от страна на ексшефа на предизборния щаб - Пол Манафорт и други 
четирима съветници. 
3/ Комитетът по встъпването в длъжност на Тръмп, подготвящ и преходния период 
между двете президентски администрации също попада в полето на специален 
прокурор Мълър във връзка с получени незаконно чуждестранни дарения, вкл. и от 
анонимен украински политик посредством поставено лице.  
4/ Благотворителната фондация на Тръмп, срещу която са заведени серия от съдебни 
дела, вкл. и от щата Ню Йорк, отправяйки директни обвинения за "перманентни 
нарушения на закона" чрез неправомерно и нецелесъобразно изразходване на средства 
от дарения, вкл. за реновиране на хотели от веригата "ТРЪМП ЕНТЕРТЕЙМЪНТ 
РИЗОРТС“, за бизнес и  други лични разходи на Тръмп. 

1. ТРЪМП ОРГАНИЗЕЙШЪН 

 Още в далечната 2009 година, срещу една от компаниите на Тръмп в бизнеса с 
недвижими имоти - международната верига хотели с марка "ТРЪМП" (TRUMP 
INTERNATIONAL HOTEL & TOWERS) е заведен колективен съдебен иск във връзка с 
недовършен луксозен апарт-хотел на плажа Форт Лодърдейл, южна Флорида. Искът е 
от името на купувачите, които се опитват да си върнат вложените средства, твърдейки, 
че са били подведени да се включат в строежа на зелено, внасяйки депозити от 20 %, 
изчислени от стойността на луксозните апартаменти. Рекламният трик, с който ищците 
по делото - Джоузеф и Гайтано Салерно, както и фирмата за недвижими имоти 
"ТРИЛОДЖИ" са подведени включва широкото популяризиране на апарт-хотела като 
част от веригата луксозни хотели с марка "ТРЪМП", включително експлоатацията им 
на принципа на отдаване под наем, в случай че собствениците решат да не ги обитават 
постоянно; включването им в хотелската система за обслужване и администриране на 
хотели "ТРЪМП". На пръв поглед нищо необичайно, ако не прибавим към уравнението 
малката подробност, че рекламирането на имот под шапката на бранда "ТРЪМП", 
според привлечен в съдебното дело експерт по недвижими имоти, покачва цената на 
квадратния метър с 200 000 долара. [5] Четири години след старта на проекта, през май 
2009 година се оказва, че нищо от обещаното не е изпълнено. Тръмп внезапно оттегля 
така да се каже името си от луксозния хотел, което според ищците необратимо сваля 
цената на имотите. Практически без рекламата на апарт-хотела, като част от веригата 
международни хотели с марка Тръмп, стойността на имотите драстично се занижава, 
нанасяйки материални щети на ищците. На потърпевшите са поставени неизпълними, 
ултимативни условия, свързани с намирането на експресно кредитно обезпечаване за 
договорените апартаменти (в рамките на 10-ина дена)  и то без ответни гаранции от 
страна на строителите за успешно приключване на покупко-продажбите. Любопитен 
факт е, че един от строителите на луксозната сграда, също обвиняем по делото - 
частната фирма "БЕЙРОК ГРУП", специализирала в строителството и търговията с 
недвижими имоти, не е случайна, а дългогодишен партньор на Тръмп в бизнес 
начинанията му от 2001 година насам. Още по-интересно е, че основният собственик на 
"БЕЙРОК ГРУП" - Тефик Арифов, турчин, роден в Казахстан, бивш служител в 
Търговското министерство на СССР, е от приближените до кръга бизнесмени около 
руския президент Владимир Путин. Арифов напуска съветското министерство през 
1991 година и основава своя частна компания оперираща в бизнеса с редки метали. 
През 1993 година Арифов се дислоцира в Турция, където започва бизнес с недвижими 
имоти. През 2001 година премества част от дейността си в САЩ, основавайки 
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компания "БЕЙРОК ГРУП". През 2005 година "ТРЪМП ОРГАНИЗЕЙШЪН" встъпва в 
договорни отношения с Бейрок, представлявана от Феликс Сейтър за строежа на 
луксозна офис сграда в Москва, като БЕЙРОК се нагърбва със задължението да намери 
руски инвеститор и подходящо място за строежа. Така или иначе през 2007 година 
инвеститор е открит, но така и не се стига до подписване на сделка. Компанията 
"БЕЙРОК ГРУП" е компрометирана и подсъдима по различни дела за измами, 
неспазване на договорни ангажименти и финансови задължения. Ексклузивният 
представител на "БЕЙРОК ГРУП" по това време -  Феликс Сейтър е руски евреин, 
емигрирал със семейството си в САЩ на 8 годишна възраст. Противоречива личност, с 
няколко присъди, вербуван от ФБР за работа на терен в Русия. През 1998 година, той е 
подсъдим за рекет и данъчни измами на стоковия пазар на стойност 40 милиона щ. 
долара. Според доказателствата по делото схемата се свързва с Коза Ностра и опита й 
да пробие на Уолстрийт. Сейтър се признава за виновен и лежи в затвора, впоследствие 
е "освободен", заради "съдействието" което оказва на ФБР при разкриването на 
престъпления със статут на заплаха за националната сигурност на страната. Горе долу 
по същото време Сейтър се присъединява и към "БЕЙРОК ГРУП" - 2001 година, когато 
компанията наема луксозен офис в ТРЪМП ТАУЪР. От тогава датират и близките му 
отношения с Тръмп и неговото семейство. Според някои американски разследващи 
журналисти, работили по темата за руската следа в президентската кампания на Тръмп, 
както и анализатори от различни мозъчни тръстове (най-вече Института Брукингс), 
става въпрос за класическа схема за пране на пари, осигурени от приближени до Путин 
руски бизнесмени и инвестирани в частния бизнес на магната Тръмп в САЩ и зад 
граница. 
 Съмненията около произхода на финансовия капитал на бизнес-империята 
"ТРЪМП" не спират до тук. Случаят с американските военни ветерани, настанени в 
хотели на Тръмп във Вашингтон и околностите, и над 500-те нощувки (всяка от които 
на стойност над 500 щ. долара) платени от правителството на Саудитска Арабия е 
изключително любопитен, защото според изнесената в няколко американски вестника 
информация, между които и флагманът Вашингтон Поуст, както и от интервюта с 
ветерани - участници в събитията, става въпрос за креативен маньовър от страна на 
Саудитска Арабия, посредством официалните им лобисти в САЩ (най-вече в лицето на 
дългогодишния партньор - базираната във Вашингтон  QORVIS/MSLGROUP) да 
финансират и то в големи размери частния бизнес на Тръмп. Според военните ветерани, 
никой от тях не е бил наясно, че разточителните пътувания до Вашингтон D.C., 
гарнирани с луксозни нощувки, обеди, вечери и приеми в хотелите на Тромб се плащат 
от правителството на Саудитска Арабия посредством QORVIS/MSLGROUP и 
официални лобисти. В предоставените документи по казуса - дневния ред и 
официалната програма на срещите с дребен шрифт под линия е записано, че събитието 
се финансира с любезното съдействие на правителството на Саудитска Арабия. [6] 
Както и самите ветерани признават в последствие - "употребени" са като параван за 
незаконно финансиране. С оглед на случилото се в посолството на Саудитска Арабия в 
Турция убийство на журналиста Джамал Хашоги, връзката между Саудитска Арабия и 
бизнеса на Тръмп ще продължава да буди сериозен интерес и през настоящата година. 

 

2. КАМПАНИЯТА 

 Разследването на специален прокурор Робърт Мълър започва през 2017 година, 
след уволнението на бившия шеф на ФБР Джеймс Коми и изнесената от него 
информация. Мандатът на Мълър първоначално включва разследване за установяване 
на евентуална руска намеса в изборите от 2016 г., и съвместни действия на Кремъл с 
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членове от предизборния щаб на Тръмп. След напускането на Коми, към задачите на 
Мълър се добавя и още една - не/установяване на съзнателни действия на Тръмп за 
възпрепятстване на разследването за руската следа в изборите. 
 До края на миналата 2018 година рекапитулацията по горните казуси е следната: 
33-ма са обвинените от Мълър, от тях 26 са руски граждани, уличени в кражба и 
злоупотреба с лични данни от "хакнати" електронни пощи на политически партии, 
както и за това, че са направили опит да повлияят на общественото мнение посредством 
разпространение на фалшиви новини (fake news) в социалните мрежи. 
 Някои от най-близките сътрудници на Тръмп от предизборната кампания 
набързо признават вината си.  Между тях е бившият шеф на предизборния щаб Пол 
Манафорт. През август 2018 година Манафорт е обвинен за данъчни и банкови измами, 
признава се за виновен през есента на същата година, като дава съгласие за активно 
съдействие на разследването, макар и по-късно да се установи, че е лъжесвидетелствал. 
 Дузина членове на руското военно разузнаване, известно като ГРУ, са обвинени 
в опит да пробият компютърната мрежа на Демократическата партия и саботират 
кампанията на Хилъри Клинтън. Листът на обвиняемите включва и руска група от 
интернет тролове - 13 души (между които и Евгений Пригожин - идентифициран от 
руските медии като олигарх, приближен на Путин) и три компании, за които се твърди, 
че са ръководили схема за манипулация на изборните резултати, както и лондонски 
адвокат, обвинен в лъжесвидетелстване пред следователите. [7] 
 Сред заслужаващите специално внимание от списъка с обвиняеми са тези от 
близкия кръг на Тръмп, а именно: Пол Манафорт, Майкъл Коен и Майкъл Флин. 
 Пол Манафорт е лобист със сериозна практика, шеф на предизборния щаб на 
Тръмп, който през септември 2018 год. пледира виновен като съучастник в 
конспирация против САЩ, както и за нарушение на закона. Малко преди това, 
Манафорт е признат за виновен и по няколко дела за данъчни измами и финансови 
злоупотреби. От повдигнатите срещу него общо 18 обвинения, е осъден за 8. Манафорт 
е обвинен и във възпрепятстване на разследването за негово участие в тайна лобистка 
схема, свързана с Украйна. Тук е мястото да припомним, че Манафорт е и един от 
съветниците на бившия украински президент Виктор Янукович. 
 Майкъл Коен - дългогодишен адвокат на Тръмп, признава се за виновен по 8 от 
отправените му обвинения и получава 3 години затвор за лъжесвидетелстване пред 
Конгреса, както и за финансови измами. Коен не отрича, че съзнателно е представил 
лъжливи показания във връзка с опитите на Тръмп за старта на бизнес проект в руската 
столица и то по време на президентската си кампания. Като част от сделката със съда, 
Коен потвърждава, че е "купил" мълчанието на двете дами, спрягани в интимни 
отношения с Тръмп, съгласувайки действията си със самия Президент, на което 
последният отговори с лични нападки и пълно отрицание. 
 Майкъл Флин - бивш Съветник по национална сигурност на президента Доналд 
Тръмп, признава се за виновен в лъжесвидетелстване пред федералните следователи за 
съдържанието на личния си разговор, проведен с руския посланик Сергей Кисляк 
относно санкциите, наложени на Русия и то само седмица преди президентските 
избори. 
 Въпреки усилията и известния прогрес в работата на Мълър към днешна дата все 
още не е ясно докъде ще стигне разследването на руската следа - дали ще завърши с 
поредица от повдигнати обвинения, или само писмен доклад, изпратен до 
Министерството на правосъдието? 
 Тръмп многократно отрече за наличието на "тайно споразумение" между 
членове на екипа му и руската държава. Заемайки отбранителна позиция на свой ред 
обвини прокурорите в политическа преднамереност и "лов на вещици". Съветници, 
приближени до администрацията му съобщават, че с навлизане на разследването в 
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критичния заключителен етап, Тръмп ще се активизира, като засили атаките, надявайки 
се да подкопае общественото доверието към работата на Мълър. Класически PR ход за 
врелия и кипял в американския шоубизнес магнат. Остава отворен обаче въпросът, 
възможно ли е при наличието на толкова не/случайни връзки между знакови лица от 
предизборния щаб и бизнеса на Тръмп с руски граждани и бизнес проекти да остане 
място за съмнение? 
 

3. КОМИТЕТЪТ ПО ВСТЪПВАНЕ В ДЛЪЖНОСТ 

 В процеса на разследването за руската следа в президентската кампания на 
Тръмп, вниманието на специален прокурор Мълър е привлечено и от още един твърде 
притеснителен, за да бъде игнориран факт, а имено близо 107 милиона щ.долара, 
постъпили официално като "дарение" за Комитета подготвящ встъпването в длъжност 
на новия президент. Предположението, с което екипът на Мълър се впуска в 
разследване за произхода на парите, е за незаконно дарение от страна на чуждестранни 
граждани, посредством трети поставени лица. И двете в абсолютно нарушение на 
американската Конституция. Предположението се оказва вярно. В края на август 2018 
година американският политически консултант - Самюел Патън признава за съучастие 
в схема за пренасочване на 50 хиляда щ. долара, предоставени от анонимен украински 
бизнесмен посредством трето лице (американски гражданин), към Комитета по 
инагурацията на Тръмп. В замяна на солидната сума украинският бизнесмен се сдобива 
с 4 билета за официалната церемония по встъпване в длъжност. 
 Самюел Патън пледира виновен, за това че пропуска да се регистрира като 
професионален лобист, работещ за чуждестранни интереси, въпреки, че е бил наясно с 
изискванията на американския закона ФАРА (FOREIGN AGENTS REGISTRATION 
ACT) Подозрителни са връзките му с украинския опозиционен политически блок, както 
и с украински държавни служители. В процеса на разследването Патън съдейства 
активно на прокурорите, като си признава и за сумата от над 1 милион щ. долара, която 
той и анонимен руски гражданин получават в замяна на "популяризиране" идеите и 
действията на украинската политическа опозиция в САЩ. Полученото внушително 
финансово възнаграждение е "изпрано" през сметка в кипърска банка, където и самият 
Пол Манафорт, както стана ясно, е притежавал офшорно дружество за укриване на 
данъци. 
 Отново от сайта на Патън "лъсва" и работата му за "КЕЙМБРИДЖ 
АНАЛИТИКА" по време на междинните избори в САЩ през 2014 година. Патън 
подпомага компанията в изпробване и усъвършенстване на инструментите й за 
микротаргетиране и неправомерно събиране на лични данни. Известно е, че именно 
"Кеймбридж аналитика" работи през 2016 година с предизборния щаб на Тръмп, 
предоставяйки му събраните/ откраднати бази с лични данни. [8] 
 И към днешна дата продължава разследването за злоупотреби със финансови 
средства от Комитета по инагурацията на Тръмп, оглавен от Том Барак. Служители от 
Комитета отричат да са извършали съзнателни нарушения на закона. Главният 
"виновник" обаче отново побърза да се дистанцира от разследването, излизайки с 
официално изявление на Белия дом, в което се казва, че "действията и практиките на 
Комитета нямат нищо общо с президента на САЩ". Кратко и ясно! Изобщо носенето на 
каквато и да е отговорност не се оказва силната страна на Тръмп, нито в качеството му 
на президент, нито в качеството му на сериозен бизнесмен. Това проличава и от 
фасадната му, привидно благотворителна активност, развита от името на Фондация 
"Тръмп".   
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4. ФОНДАЦИЯТА 

 Съмненията около фондацията на Тръмп за злоупотреби със средства са така да 
се каже "черешката на тортата" в поредицата скандални разкрития около личността на 
Тръмп.  От журналистически разследвания на Вашингтон Поуст, Ню Йорк Таймс и др. 
става очевидно неправомерното изразходване на дарения за цели различни от 
благотворителните. Голяма част от първоначално шумно афишираните каузи на 
фондонабирането, след справка в подадените данъчни декларации, се оказват 
неосъществени. Това което недвусмислено се установява обаче е, че едно от най-
големите дарения, правени от фондацията на Тръмп за 261,631 щ. долара е използвано 
не за благотворителна цел, а за реновиране на фонтана, намиращ се на площада пред 
хотела на Тръмп в Ню Йорк. От 2008 година насам, Тръмп не е "дарил" нито едно пени 
на собствената си благотворителна организация, разчитайки на други американски 
граждани, отделящи средства за добри каузи. В началото на 2018 година, щатският 
съдия на Ню Йорк - Барбара Ъндерууд повдига обвинения срещу Тръмп и трите му по-
големи деца (които, забележете удобно са "настанени" в Управителния съвет на 
Фондацията) за перманентни нарушения на щатското законодателство, регламентиращо 
функционирането на благотворителните фондации. Според изявлението на съдия 
Ъндерууд, Фондация "ТРЪМП" не е нищо повече от "чекова книжка" за разплащания от 
името на Тръмп и компания за подозрителни публични каузи. Освен това Тръмп е 
използвал абсолютно неправомерно активите на благотворителната организация за 
покриване на лични финансови задължения, за веригата си от хотели, за бизнеса си с 
недвижими имоти, за лични разходи, вкл. и за  собствен автопортрет, поставeн на една 
от емблематичните му сгради в Маями. В изнесената от Ъндърууд официална 
информация, се разбира и за индиректно пренасочване на финансов капитал от 
Фондацията към президентската кампания на Тръмп. Допуска се, че повече от 2,8 
милиона щатски долара, набрани от Фондацията за благотворителни цели са били 
разходвани по начин, който цели да повлияе на електоралния вот, като го "насочи" 
услужливо в желаната посока. Освен това, разследването на Ъндърууд доказва, че 
Фондация "ТРЪМП" е сключила най-малко пет самостоятелни сделки, които са 
незаконни, защото облагодетелстват частния бизнес на г-н Тръмп. Нито един от 
направените разходи не минава за одобрение през Борда на фондацията. [9] Последният 
съществува само фиктивно, тъй като както става ясно от документите по разследването, 
за последно се е събрал през 1999 г.; не притежава ясно разписани критерии и правила 
по които да предоставя финансова помощ и не е одобрил на хартия нито един от 
направените разходи. Последните са потвърждавани еднолично и само от г-н Тръмп.  
 За непредубедения читател до тук стана съвършено ясно, че Тръмп като 
президент и бизнесмен не притежава и най-елементарните базисни качества - 
предпоставки за ефективно лидерство. От друга стсрана, ако приемем, че доверието в 
политиката е базисна предпоставка, за развитието на демократичните общества, то 
очевидно Тръмп също търпи дефицити. [10] За това и манията по Тръмп е изненадваща, 
включително и в България където дори беше създадено Тръмп-общество. Анализатори 
"тръмписти" и досега твърдят, че неговата екстравагантност се дължи от части или на 
лежерно харизматично присъствие или на искреното му желание да спази 
предизборните си обещания. По ентусиазираните от тях говорят дори за Тръмп-
революция. Единственото сигурно нещо обаче е отчайващата неспособност на този 
човек да бъде последователен и почтен както в своите бизнес начинания, така и по 
отношение на екзалтирания си избирател. Съвършено прав е Стив Банън, набързо 
"натирен" от Белия дом, който единствен разпозна истинския Тръмп и прогнозира 
неговото поведение:  
1) Тръмп никога няма да се промени;  
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2) Опитите да бъде променен ще съсипят стила му;  
3) Това няма никакво значение за поддръжниците на Тръмп;  
4) Медиите, така или иначе, няма да го харесат;  
5) По-добре е да се играе против медиите, отколкото в угода на медиите;   
6) Претенциите на медиите, че са защитник на чистотата и точността на фактите, сами 
по себе си са алабализми;  
7) Революцията на Тръмп е атака срещу конвенционалните схващания и опит, така че 
по-добре да се приеме поведението на Тръмп, отколкото да се правят опити то да се 
смекчи или напълно да се промени.  
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Abstract: The war in Kosovo in the spring of 1999 is a massive military conflict that can qualify as a 
war of the 6th generation, possessing the emblematic features of the post-modern war. The opposing 
army is not subject to a major influence, as Clausewitz's classic play. In the foreground are placed 
neuralgic points of the country as a whole (center of gravity) and not one of its subsystems - the army. 
This strategy puts Serbian defense in a structural crisis because of the inability to reliably and quickly 
innovate the system. The 1999 Kosovo war is the first case in NATO's fifty-year history when this 
organization takes military action, revealing some Cold War cracks - cracks that did not stop the 
Kosovo war but which can not withstand pressure of a different war in different international 
circumstances. The war shows the serious transatlantic military imbalance, as well. 
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 След разпадането на Югославия бившата автономна област Косово и Метохия 
остава в границите на Сърбия. Поради нарасналото етническо напрежение, в процеса на 
утвърждаване на своята власт сръбският президент Слободан Милошевич отнема 
косовската автономия, което активира албанския тероризъм, като конспиративно и 
организирано насилствено действие, насочено към постигането на териториално-
политическо отделяне от Сърбия. Почти всички изследователи са единодушни, че 
тероризмът, осъществяван от “Армията за освобождение на Косово” (AOK), 
принадлежи към религиозния тип, мотивиран от ислямския фундаментализъм примесен 
с марксизъм, маоизъм и териториален сепаратизъм. [1]  
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 АОК действа като всички терористични организации: първо предизвиква 
органите на реда, а след това разчита на мащабни ответни репресивни действия, които 
да настроят албанското население срещу сръбската полиция и армия и срещу самото 
сръбско население. Получава се един омагьосан кръг от насилие, при който културните 
различия са просто достатъчният допълнителен фактор, който подсилва етническата 
нетърпимост между албанци и сърби, водещ в крайна сметка до етническо прочистване 
на областта. Въпросът е кой ще го стори пръв - Милошевич или АОК.  
 Докато в Косово междуетническото напрежение расте, приготовленията на 
НАТО за военна интервенция са в пълен ход. Развръщането на въздушната групировка 
започва през юни 1998 г. под формата на сплашващо въздушно учение “Решителен 
сокол”. То преследва две цели - да направи Милошевич по отсъпчив, т.е стратегия на 
принудата в нейната пълна мяра, а при отказ да демонстрира колко бързо НАТО може 
да концентрира въздушна мощ на евентуалния театър на военни действия. Основната 
тежест на военната операцията срещу Сърбия се поема от американците, ролята на 
съюзниците, с изключение на британците, е да я осигурят политически, придавайки и 
солидарен характер на съюзническа военна акция. 
 Подходът при планиране на въздушните операции е изключително модерен, 
макар и да е базиран на известната постановка на Карл фон Клаузевиц за “центровете 
на тежестта”. Клаузевиц определя “центровете на тежестта“ като източник на цялата 
мощи движение, от които зависи всичко. Това са точките, срещу които трябва да бъде 
насочена цялата ни енергия. В случая военните оператори търсят нелинеен ефект, при 
който с най-малко военни усилия да се постигне резултат, който да накара сърбите да 
приемат, че военните действия стават неприемливи от политическа гледна точка и да се 
съгласят с американските условия за решаване на косовската криза.  
 В американските доктринални документи под “центрове на тежестта” се 
разбират “способността или мястото, от които въоръжените сили черпят своята свобода 
на действие, физическа сила или воля за борба”. Това може да бъде масата на 
противостоящата въоръжена сила, връзката между два от нейните основни компонента, 
жизнено важен център за бойно управление, логистичната и база, нейните линии за 
комуникации или нещо по-абстрактно, като нейната сплотеност, морал или волята на 
нацията”. 
 От времето на Клаузевиц до края на Втората световна война “централната 
характеристика на мощта на противника и точката, в която трябва да се концентрират 
всички усилия, е поражението и унищожаването на противниковата бойна сила”. 
Понеже прусакът не е доктринер, той дава широка интерпретация на центровете на 
тежестта, като тук освен армията поставя противниковата столица, армията на неговия 
най-силен съюзник, общественото мнение, личността на лидерите в ситуация на 
социална колизия, предизвикана от войната. Клаузевиц определя крайната цел на 
войната като подчиняване на волята на противника и промяна на поведението му, а не 
примерно завладяване на територията или част от нея. Въобще теорията на модерната 
война предполага множество варианти, в зависимост от избраните тактически похвати, 
целите и технологичното равнище на въоръженията. Всъщност постиженията във 
военните технологии променят тактическите и оперативните принципи на бойно 
използване на армиите, но стратегията остава константна величина. Така става и в 
югославския случай. 
 През 90-те години се появяват няколко систематизирани възгледи за “центровете 
на тежестта”. Един от най-влиятелните е на полковник Джон Уордън, посочван от 
някои теоретици като стратегическия мозък на операция “Пустинна буря”. Той 
представя противниковата съпротивителна система като пет концентрични пръстена 
[2]: 

 в центъра са лидерите на противника;  
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 вторият пръстен включва потребностите от средства за война и стратегически 
суровини като електроенергия, петролни продукти, храна, златни запаси; 

 инфраструктура — пътища, летища, мостове, заводи за боеприпаси и военна 
продукция; 

 населението на страната, мотивация и воля за съпротива; — въоръожени, 
паравоенни и полицейски сили. 

 От гледна точка на целите на войната ефектът от силовото въздействие намалява 
с отдалечаването му от центъра на кръга, т.е. първия пръстен. Според Уордън фатално 
критичен е първият пръстен. Тук въздействието може да има най-голям резултат при 
най-малко усилие. И обратно, най-продължителна би била акция, насочена срещу 
военните сили на противника. Той лансира версия, която на пръв поглед е диаметрално 
различна от тезата на Клаузевиц за решаващата ценност на въоръжените сили във 
военния конфликт.Възгледите на Уордън се споделят в значителна степен и от други 
военни анализатори с условието, че във всяка конкретна война центровете на тежестта 
са различни. 
 Във въздушната война срещу Югославия най-важен за съюзниците е този набор 
от стратегически цели, при поразяването на който югославското ръководството би се 
съгласило да изтегли военните си части от Косово. В случай на затягане на въздушната 
война, целите ще се подбират по-решително и няма непременно да касаят въоръжените 
сили на противниковата страна. 
 Въздушното настъпление на НАТО е планирано от 3 до 8 етапа в зависимост от 
решимостта на противника да оказва съпротива. Ако първите етапи, предназначени да 
блокират и унищожат неговата военна машина, не успеят, то тогава се предвижда 
безогледно бомбардиране на цели от вътрешните концентрични пръстени, по схемата 
на Уордън, което трябва да доведе до стратегическа парализа на неговата иначе слабо 
засегната от въздушните удари армия. Макар и да измества Клаузевиц, подобна 
стратегия води до същите резултати, като не позволява на противника да използва 
въоръжените си сили. 
 Стратегическата парализа е възможна обаче при едно простичко условие. През 
цялата продължителност на въздушната кампания обединеното командване да има 
необходимия брой цели за бомбардиране. За целите на операцията съюзниците създават 
въздушно-космическа и военноморска групировка със стратегическо предназначение и 
струпват колосално количество въоръжение и боеприпаси, като оперират от 23 бази и 
оперативни летища на територията на европейския континент. Изключително внимание 
е обърнато на авиационното и космическото разузнаване, откъдето трябва да дойдат и 
информацията, анализът и локализацията на целите на кампанията. На тази 
превъзходно въоръжена и безупречно организирана комбинирана военна сила сърбите 
не могат да противопоставят нищо сравнимо. Сръбската армия разполага с ограничени 
материални ресурси и старо въоръжение. Военнопромишлен комплекс, осигуряващ до 
90 % от въоръжението и екипировката на Югославската армия, вече не съществува. 
След разпада на Югославия сръбското ръководство така и не закупува големи партиди 
модерно оръжие и зенитни ракетни системи за стрелба на далечна дистанция. 
Сръбското ПВО разполага със зенитно-ракетни комплекси “НЕВА” и “КУБ”, които 
макар и да са ефективни на средни дистанции, при стрелба по цел на повече от 10 000 
метра показват фрапираща неточност.[3] Въобще типът на въоръженията, базирани на 
принципа на активната радиолокация, определя и тактиката на югославската 
противовъздушна отбрана, пригодена за водене на сражения на близки и средни 
дистанции.Остава единствено мотивацията и квалификацията на опитния офицерски 
състав, част от който е получил известен боен опит от войните в Хърватска и Босна и 
преди всичко разчетите на зенитно-ракетните войски. И все пак, ако има нещо, на което 
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сръбското военно ръководство разчита, то е във възможностите и организацията за 
маньовър на сухопътните, военновъздушните сили и силите на ПВО, при условие, че 
противникът действа по шаблона, известен от Босна. Макар и да не разчитат на военна 
победа, югославяните се надяват, че ще могат да спечелят време и евентуално да вбият 
клин между съюзниците, като създадат по-добри политически условия за сръбско 
решение на косовския проблем. Погрешен възглед, който не се базира нито на солидна 
дипломатическа подкрепа от вън (Русия на Елцин е дипломатическо джудже), нито на 
сериозни вътрешни колизии в Алианса, и то при положение, че 60% от силите, 
действащи срещу Сърбия, се осигуряват от САЩ. 
 На 24 март 1999 г. съюзниците привеждат в действие авиационната си 
групировка, наброяваща 450 самолета, от които 356 са бойни - изтребители, 
изтребители-бомбардировачи, бомбардировачи, разузнавачи и за водене на 
радиоелектронна война. Формират се три бойни ешелона: единият подхожда към 
югославската граница от север, през Хърватска и Унгария, вторият — от запад, през 
Босна и адриатическото крайбрежие, а третият заема въздушното пространство над 
Македония и част от Северна Гърция. Първите две групи приближават границата и 
изпълняват маньовър, отхождайки от нея. Целта е да се задействат повече радари за 
далечно откриване на противника, които да бъдат засечени и впоследствие унищожени 
с ракети “ХАРМ” и управляеми авиобомби. Така трябва да бъдат осигурени коридори 
за влитане на основните ударни сили, на които предстои да работят по цели във 
вътрешността на Югославия. Тази тактика американците използват за пръв път във 
Виетнам, но масирано я прилагат израелците през 1982 г. във въздушната битка със 
сирийската ПВО над долината Бекаа. През 1991 г. иракчаните се хващат на уловката и 
радарните им станции са извадени от строя в рамките на една седмица. 
 Сърбите обаче не се поддават на предизвикателството. Основните цели от 
системата не реагират, а точните им координати не са засечени. Сърбите са изкарали на 
позиции стари радари, които са оставени на работен режим или лъжливи радиофарове, 
които поемат част от ударите на съюзническата авиация. 
 Най-драматичният епизод през първия етап от съюзническото въздушно 
настъпление е опитът на няколкото сръбски пилоти да противодействат на натовските 
самолети, предизвиквайки ги в близък въздушен бой. За това е ангажирана единствено 
елитната ескадрила “Витязи”, въоръжена със самолети за завоюване на въздушно 
господство МИГ-29. Сръбските мигове са от първите серии и въпреки старата си 
авионика са страховито оръжие за натовските пилоти. МИГ-29 е конструиран за водене 
на близък бой и притежава конструктивни особености, надхвърлящи възможностите на 
Ф-16 и тежкия изтребител Ф-15. В почти всички въздушни схватки миговете 
благодарение на по-добрите си летателни характеристики успяват да излязат на 
позиция, от която натовския самолет става уязвим. [4] 
 За да нямат неприятности с този тип самолети, командването на НАТО 
разработва тактика, която първо трябва да неутрализира радарите на тези самолети и 
след това да ги унищожава с ракети за водене на бой от средна дистанция “АМРАМ”, 
клас оръжие, с което сръбските мигове не са въоръжени. За това са мобилизирани и 
въздушните системи за ранно предупреждаване “АУАКС”, които трябва да открият 
самолета още при неговото излитане и да насочат към него охранителни групи, 
получавайки числено надмощие. От своя страна, сърбите разчитат на щастливата 
случайност, на доблестта на своите летци и на отличните летателни характеристики на 
самолетите си. Разбира се, тук не става дума за получаване на надмощие във въздушния 
бой, а преди всичко за елемент от информационно-пропагандната война, който трябва 
да покаже решителността на Югославия да се защитава при всички обстоятелства. 
 Сръбската летателна тактика е разработена от командващия силите на ПВО 
генерал-полковник Любиша Величкович. Тя може да се характерезира с четири думи: 
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“...летете ниско и атакувайте отдолу”. Трябва обаче да се отбележи, че макар и да са 
изключително остроумни, тактиките на сърбите целят повече да затруднят натовските 
самолети и съвсем не са пригодни за получаване на превъзходство чрез нанасяне на 
невъзвратими бойни загуби. 
 Първата фаза на въздушния бой продължава от 24 -до 27-ми март 1999 г. Трима 
сръбски пилоти ( Любиша Кулачин, Милорад Милотинович, Небойша Николич), 
получили указания за маршрутите на влитанията на натовските самолети на сръбска 
територия, са оставени на действат сами или по двойки, практикувайки тактиката на 
"свободен лов." Най-голямото натовско предимство, според Николич е 
обстоятелството, че съюзническите  самолети са насочвани от системи за ранно 
предупреждение  "АУАКС", поради което винаги могат  да създават числено 
превъзходство както и въоръжението им с ракети “AMPAM”, които поразяват 
самолетите далече зад предела на визуалния контакт, т.е. от дистанция 15-20 000 метра, 
оръжие, с което сръбските самолети не разполагат. Два от самолетите са свалени, 
третият успява да се завърне базата Байтаница. Втората въздушна схватка между 
сръбските и натовските самолети става на 26 март. Задачата е да се догони 
противниковата ударна групировка, която се изтегля към Босна, като самолетите летят 
ниско и оттам атакуват, набирайки височина.  Макар и с минимални шансове за успех, 
сръбските пилоти търсят въздушния бой, надявайки се да свалят натовски самолет. 
Югославската противовъздушна отбрана нанася своя контраудар на 26 и 27 март. През 
първия ден са поразени два американски самолета Ф-15, което частично е потвърдено 
от видеоматериали. На 27-ми е свален самолет Ф-117А-“СТЕЛТ”. Първоначалното 
предположение е, че той е ударен от зенитна ракета, изстреляна от комплекс “НЕВА”. 
Сърбите скриват истинската причина, създавайки мистериозната ситуация, че 
притежават супер оръжие, ефективно срещу технологията “СТЕЛТ”. Всъщност нещата 
са тривиални и са свързани с американската грешка да се изпращат тези самолети без 
въздушно прикритие да бомбардират цели в района на Белград. 
 Стелтът струва колкото цялата сръбска авиация и експонирането му за 
пропагандни цели е изключително ефикасно. Въпреки това не се постига желаният 
диспропорционален ефект, подобно на убитите американски пилоти в Сомалия, което 
трябва да доведе до коренна промяна на западното обществено мнение. В операция 
“Въздушна сила” американците са заложили целия си авторитет, а в международните 
отношения загубата на авторитет е и загуба на власт. Бомбардировките продължават с 
нарастваща интензивност. 
 Официално авиацията на НАТО започва втората фаза на въздушното си 
настъпление в нощта на 28 срещу 29 март. Броят на атакуващите самолети е увеличен 
със 100 бойни единици и достига приблизително числото 580, над 60% от които са 
американски. Сърбите запазват печелившата си тактика на съвършен маньовър, който 
трябва да запази сухопътните им сили и средствата на ПВО. С инфраструктурата и с 
промишлените обекти подобна тактика е невъзможна. 
 Обединеното командване на НАТО този път е решено с по-агресивни действия, 
бомбардировки над ключови промишлени обекти, мостове и куникационни възври да 
накара сърбите да концентрират военните си средства на малко пространство в тяхна 
защита, като по-лесно ги унищожи. Новите цели се смятат за легитимни с оглед 
преминаване към атака на 4 и 3 пръстен от схемата на Уордън. В нанасянето на удари 
по стратегически обекти северно от 44. паралел се включват и тежки бомбардировачи 
B-1B и най-скъпият самолет — B-2 СПИРИТ.  Вторият етап завършва на 5 април. Бомбовите удари се извършват през цялото 
денонощие, средно около 5-6 удара. В някои дни интензивността стига до 400 бойни 
полета. Над 60% от ударите се провеждат нощем. Това увеличава степента на 
реализиран въздушен потенциал. 
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 Въпреки че загубите на югославските ВВС и ПВО са незначителни и са в 
тактическия порядък, сърбите нямат възможност да усилват своите сили, докато силите 
на НАТО са увеличени с 1/4. Въпреки усилията военният потенциал на Югославия е 
почти незасегнат. Загубите се оценяват в тактическия порядък и не влияят на общото 
равнище на въоръженията, в частност на потенциала на ВВС и на ПВО. Самолети МиГ-
21 и МИГ-29 продължават да действат поединично, стремейки се да атакуват 
максимален брой цели. Това в значителна степен доказва грешката на съюзниците да 
продължават да атакуват Югославия от летища, разположени на сравнително голямо 
разстояние от оперативния театър на военни действия - обстоятелство, непозволяващо 
да се осъществи пълен контрол върху въздушното пространство на страната. Това 
впрочем е и една от причините НАТО да започне да концентрира авиационна мощ по 
летища в Унгария и Турция и да иска въздушни коридори през България, за да може на 
намали въздушния пробег на своите самолети. 
 Към 31 май 1999 г. съотношението във въздушните потенциали между 
воюващите страни достига 27 към 1. Сърбите нямат възможност да увеличават 
въздушната и противовъздушната си мощ, докато НАТО има в това отношение 
неограничени възможности. [5] В тази игра на котка и мишка американците и техните 
съюзници започват да получават превес, атакувайки масирано индустриални и 
инфраструктурни обекти. Макар армията да остава боеспособна и с адекватен военен 
потенциал, Сърбия е на границата на стратегическата парализа. Това е неизбежният 
извод при прилагането на принципите на аналитичната стратегия, според която при 
взаимно правилни действия побеждава този, който има по-добра позиция, изразяваща 
се в случая с колосалното превъзходство на натовския въздушен потенциал над 
сръбския. Или ако перифразираме Сун-Цзъ — "този, който притежава малко шансове, 
не побеждава, особено този, който няма шансове въобще”. И все пак сърбите се 
противопоставят със съзнание за обреченост.По оценката на много изследователи, това 
е повече грешка отколкото саможертва, защото без въздушнонастъпателната операция 
шансовете на Белград да запази частичен контрол върху областта щяха да бъдат 
значително по-големи. 
 Що се отнася до самата война, тя е първият мащабен военен конфликт, който 
може да се квалифицира като постмодерен (война от 6-то поколение). Разликите в 
силите е толкова значителна в количествено и качествено отношение, че за едната 
страна не съществува никакъв военен риск, или, по смисъла на аналитичната стратегия, 
показател риск въобще не съществува, даже и при колосални оперативни грешки. А 
такива безспорно съществуват, особено в процеса на планирането на операцията 
(войната). На първо място това е недооценката на сръбската решимост и воля за 
съпротива. Вместо 3-4 дни съюзническото въздушно настъпление отнема 78 дни, като 
са осъществени 37 465 самолетоизлитания, от които над 10 000 са на ударната авиация. 
Още 3298 полета са извършени от самолетите за огнево подавяне на радарите на 
югославската ПВО, 3% от ударите са на стратегическата авиация. Пораженията на 
сръбска бронетанкова техника са незначителни и се изчисляват на 15 стари танка и 
дузина бронирани автомобила. По наша преценка в чисто военното стълкновение 
натовските въздушни сили претърпяват значителен провал, поради липсата на воля за 
победа и обикновения страх да слязат под 5 000 метра, откъдето да унищожат 
противниковите бойни единици. Впрочем, това е още една от емблематичните 
характеристики на постмодерната война, просто противниковата армия не е обект на 
главно въздействие, както е класическата постановка на Клаузевиц. На преден план са 
поставени невралгичните точки на държавата като цяло (центровете на тежестта), а не 
на една от нейните подсистеми — армията. 
 Големият проблем на сръбската отбрана е структурният кризис, в която тя 
изпада поради невъзможност за надеждна и бърза иновация на системата. Срещу 
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натовската авиация са изстреляни приблизително 700 ракети от зенитно-ракетните 
комплекси “НЕВА” и “КУБ”, което държи самолетите на височина над 5000-6000 метра, 
но това е недостатъчно за запазване на големите инфраструктурни обекти. На 
масираните натовски удари сърбите реагират с маньовър и маскировка, известни от 
класическата аналитична стратегия, в която югоармията е обучавана в продължение на 
50 г. 
 Прави впечатление изменената методика за оценяване на загубите в 
американските ВВС, като сега те се отнасят не към самолети, участващи в операцията, а 
към единица (например 1000) самолетоизлитания. Общите загуби на авиацията на 
коалицията по време на операция “Пустинна буря” възлизат на 0,35 самолета на всеки 
1000 самолетоизлитания, докато през 1966 г. в една от въздушните операции над 
Виетнам те са десет пъти по-големи. Американските анализатори приемат за прагова 
граница стойността 10 свалени самолета на 1000 самолетоизлитания. За достигането и 
противовъздушната отбрана на Ирак е трябвало да унищожи през първата седмица на 
операцията 175 самолета. Що се отнася до сръбската ПВО, тя е трябвало да свали поне 
100 бойни самолета от ударните групировки, които извършват 10 000 
самолетоизлитания. Макар и да прилагат успешна тактика за прикриване на 
собствените си групировки ПВО, сърбите не разполагат с въздушен потенциал (и 
средства за усилване), за да нанесат загуби от подобен мащаб - обстоятелство, даващо 
им право да не се чувстват победени, но въпреки това да изпълнят политическите 
условия на съюзниците за решаването на косовския конфликт. 
 За разлика от локалните конфликти през 60-те и 70-те г. сърбите са страна в 
конфликт срещу суперсила, без да получават икономическа помощ и мащабни 
оръжейни доставки от друга суперсила. Сърбите се сражават сами и въпреки че печелят 
престиж, тяхната съпротива може само да печели време, като се опита да намали в 
пространствено и времево отношение наложените от съюзниците решения за Косово. 
Политическото ръководство не желае да отговори на инвазията с асиметрична война, 
която единствена би предложила шансове за успех. Например удар по сухопътните 
сили на пакта, дислоцирани в Албания и Македония, или поне мащабни диверсии в 
Босна, където има база за подобни операции. Асиметричният отговор не е по вкуса на 
Милошевич. Като всеки посткомунистически лидер той е загрижен повече за 
собственото си оцеляване и материален комфорт, отколкото за териториалната цялост 
на страната. 
 Макар и да пристига определено количество контрабандно оръжие от Русия, то в 
никакъв случай не може да повлияе на общото съотношение на силите. 
 Войната в Косово през пролетта на 1999 г. загатва интересни неща за бъдещето. 
Макар военната кампания на съюзниците срещу сръбския президент Слободан 
Милошевич да е успешна и да представлява първият случай в петдесетгодишната 
история на НАТО, когато тази организация предприема военно действие, тя разкрива 
някои пукнатини в НАТО от периода след Студената война — пукнатини, които не 
попречват на войната в Косово, но които може и да не издържат натиска на една по-
различна война при различни международни обстоятелства. 
 Войната показва сериозния трансатлантически военен дисбаланс. Съединените 
щати осъществяват преобладаващия брой бойни полети, почти всички боеприпаси с 
прецизно насочване, хвърлени в Сърбия и в Косово, са произведени в Америка, а 
безпрецедентното превъзходство на американската разузнавателна техника означава, че 
99% от атакуваните цели са били обозначени от американски разузнавателни 
източници. Американската доминация във воденето на Косовската война предизвиква 
тревогата на европейците в две отношения. На първо място, тя е шокиращ удар по 
европейския престиж. Дори приносът на Великобритания, която се гордее, че е 
класическа сериозна военна сила, се равнява едва на 4% от използваните самолети и на 
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4% от хвърлените боеприпаси. От гледна точка на най-уважаваните европейски 
стратези във Франция, Германия и Великобритания Косовската война просто 
подчертава безсилието на европейските въоръжени сили. Смущаващо е, че дори в един 
толкова близък регион като Балканите способността на Европа да разгърне военни сили 
се оказва “нищожна” в сравнение с тази на Америка. Oчевидно, тезата, че 
многообразието в Европа дава плод на омразата по различни характеристики - религия, 
етнос, цвят, национален произход, според Калейнска не е далеч от истината. [6] 
 Един от най-важните изводи от изхода на тази война е, че въоръжените сили на 
европейските страни-членки на НАТО, изостават в значителна степен от своите 
американски съюзници най-вече във военните технологии с космическа навигация. 
Това технологическо превъзходство има своите стратегически измерения и добре се 
осъзнава от европейците, които стават все по-зависими от американците във 
военноотбранително отношение. Очевидно е, че в перспектива тяхната роля в 
локалните конфликти ще бъде ограничена във военно oтношение и ще бъде осезаема на 
политико-дипломатическо равнище и в качеството им на финансови донори. 
 В тази война САЩ потвърждават на практика реалността на Концепцията за 
“война с нулеви собствени загуби”. В нея ярко се потвърждава нарастващото значение 
на ВВС и ВМФ, които в бъдещите военни конфликти ще носят основната стратегическа 
тежест. Авиацията ще се изтегли от полето на сражението и постепенно ще се превърне 
в транспортно средство за доставка на огромно количество безпилотни високоточни 
крилати ракети до позицията на пуска, намиращ се зад пределите на поражение на 
противниковото ПВО. Очевидно е, че ВМС на САЩ ще се развиват по посока на 
превръщането си в стратегически арсенал в Световния океан за нанасяне по 
безконтактен способ на високоточни масирани удари по всеки противник в планетарен 
мащаб. 
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Abstract: The article examines the problem of the legislative amendments in Bulgarian Electoral 
Code, which took place 3 months before the European Parliament elections, and the impact both on 
the confidence in the electoral process and the institutions of representative democracy in Bulgaria. 
The main thesis is that the amendments enacted at the “last minute” before the elections not only 
contradict the international standards in the field, but negatively reflect in two directions. The first one 
is the negative impact on the quality of the election rules, which establishes disputable and 
controversial rules. On a second place, the article presents data and assessments that confirm the 
thesis that the legislative amendments undermine the voters' confidence both in the electoral process 
and the main democratic institutions. 
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1. СЪЩНОСТ НА ПРОМЕНИТЕ В ИЗБОРНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И 
ПОДХОД ЗА ТЯХНОТО ПРИЕМАНЕ 

 
Един от въпросите, които винаги са привличали вниманието на избирателите, 

медиите и експертите преди провеждането на избори, е по какви правила ще се 
проведат те и дали е необходима промяна, за да бъде гарантирана тяхната честност и 
демократичност. Натрупването на проблеми в сферата на изборния процес през 
последното десетилетие е фактор, който придава още по-голяма актуалност на въпроса. 
Причината е, че въпреки усилията на различни субекти – политически партии, 
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институции, които имат функции във връзка с провеждането на избори, граждански 
организации и представители на академичната общност – изборният процес е 
съпътстван от сериозни нарушения, като една от най-често посочваните причини е 
неадекватното изборно законодателство. В допълнение, стремежът на партиите, които 
разполагат с парламентарно мнозинство да установят благоприятни за тях правила, 
води до допълнителни проблеми в изборния процес и провокира недоверието на 
избирателите към политическите субекти и към изборния процес като цяло. 

Придържайки се към установените практики за промяна в правилата преди 
предстоящи избори, през ноември 2018 г. две от парламентарно представените партии 
инициираха процедура за изменения в изборния закон.  

Анализът на съдържанието на внесените предложения за промени в Изборния 
кодекс [1] разкрива, че най-съществените елементи се отнасят до ограничаване на 
машинното гласуване в рамките на 1000 секции в страната, отлагане за неопределено 
време на електронното дистанционно гласуване, промяна във формата на бюлетините, 
при която отпадат номерата на регистрираните участници, промяна в състава на 
избирателните комисии, която се изразява в ограничаване на партиите, представени в 
Европейския парламент, и въвеждане на видеонаблюдение в секциите в рамките на 
изборния ден. 

Непосредствено след анонсирането на предложенията за промени в изборните 
правила, редица експерти, представители на политически партии и на наблюдателски 
граждански организации оцениха критично значителна част от предложенията за 
промени. В тази връзка следва да се посочат както оценките на експерти – 
представители на академичната общност, като Димитър Димитров и Михаил 
Константинов, така и на организации, които разполагат с експертиза в областта на 
демократичните стандарти в изборния процес, като Асоциация „Прозрачност без 
граници“ . 

 
1.1 Подход за приемане на промените в изборното законодателство: 

експертни оценки и съответствие с международните стандарти  

 
От гледна точка на формалните критерии за извършване на промени основната 

критика е фокусирана върху подхода, по който протича законодателния процес. В тази  
са откроени дефицити в три насоки: липса на цялостен систематичен подход при 
извършване на промените, който не позволява разглеждането на изборното 
законодателство в неговата цялост; липса на ясни мотиви и обосновка относно 
необходимостта от приемането на промени в изборните правила; липса на „адекватна 
оценка за съответствие между предложенията“, от една страна, и последствията, от 
друга [2, 3]. 

Проследяването на процедурата по приемане на промени в Изборния кодекс в 
периода януари – февруари 2019 г. откроява още дефицити: между двете гласувания са 
внесени предложения за съществени изменения на закона; нарушени са изискванията за 
сроковете за разглеждане, предвидени в правилника на парламента; преди завършване 
на процедурата по приемане/отхвърляне на президентското вето и обнародването на 
закона е депозиран нов законопроект, който предлага връщане на една от най-
оспорваните промени – тази за завишаване прага на валидност на преференциите [3, 4]. 

Така приложеният подход в процедурата по приемане на измененията в 
Изборния кодекс през 2019 г., потвърждава изводите на редица изследователи, че два от 
най-съществените дефицита в законодателния процес на страната са извършването на 
съществени промени в законопроектите между двете гласувания на законите, както и 
липсата на детайлна обосновка на  предлаганите промени и на оценка на ефекта.  
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Като потвърждение на тази оценка следва да се посочат както разпоредбите на 
чл. 4, ал.1 от Конституцията на Република България, които прогласяват принципа на 
правовата държава, който изисква   стабилност и предвидимост на законодателството и 
предвидимост на законодателството, така и Правилникът за организацията и дейността 
на Народното събрание, който определя задължителни срокове между разглеждането на 
законопроекти в ресорните комисии и в пленарните заседания на парламента.  

Тези проблеми са предмет на анализа на редица български изследователи, сред 
които могат да бъдат откроени Румяна Коларова, Даниел Смилов, Теодора Калейнска. 
Проблемът за липсата на адекватна обосновка на предложенията за изменения за 
закони е предмет на оценка в изследването на изследователски екип на СУ „Св. 
Климент Охридски“, като в частта, изследваща българския парламент Румяна Коларова 
посочва като съществен дефицит непрекъснатите изменения в наскоро приети закони и 
формулира препоръка за необходимостта от „представянето на детайлна обосновка на 
предложенията за изменения на закони, които вече са предмет на разглеждане в 
парламента“ [5].  

Изследователите разглеждат и още един аспект на проблемите, свързани с 
непоследователния подход при приемане на законодателството – за връзката между 
спазването на правилата и процедурите в демократичното общество, от една страна, и 
легитимността на законите и институциите и степента на общественото доверие, от 
друга. Разглеждайки приетите принципи на Съвета на Европа за ефективна демокрация, 
Калейнска отделя специално внимание на принципа на представителство и на 
значението на легитимността на законите и институциите, като твърди, че „съществен 
момент в неговото прилагане в държавите-членки да спазват избирателните процедури, 
а изборните органи да бъдат представителни за общностите, на които служат“ [6]. 

Изразената теза дава основание и за пряка препратка към международните 
стандарти в областта на изборния процес, в частност на промените в изборното 
законодателство. В тази връзка следва да се посочат кодексите за добри практики и 
наръчниците на двете водещи организации в европейски мащаб, които формират 
набора от стандарти в тази сфера – Съветът на Европа (СЕ) и Организацията за 
сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ).  

В документи на двете организации се отделя специално внимание на мотивите, 
които стоят зад формулираните препоръки. Те се разгръщат в няколко насоки, като във 
връзка с разглежданата тема на преден план следва да се посочат: доверието на 
избирателите в изборния процес и в основните субекти на демокрацията – 
представителните институции и политическите партии, правата на избирателите, 
адекватното функциониране на институциите, които организират избори.    

„Кодексът на добрите практики“ на Венецианската комисия, консултативен 
органа на Съвета на Европа, определя, че честите промени в изборното законодателство 
създават недоверие в изборния процес и към основните участници в него. Това се 
отнася с особено значение за ключови параметри на изборното законодателство, 
каквито са избирателната система и избраните въз основа на нея представители в 
институциите. В тази връзка е посочено че „Промените в избирателните системи не са 
толкова лошо нещо – те винаги може да бъдат променяни към добро – но е прекалено 
да ги променят често или точно преди избори (в рамките на една година преди избори). 
Дори когато не е предвидена манипулация, промените ще изглеждат продиктувани от 
непосредствени политически интереси на партията.“ [7].  

Оценката, че честите промени в изборното законодателство рушат доверието в 
политическите партии и в парламента се потвърждава и от обществената дискусия, 
която протича непосредствено след промените в изборното законодателство и която е 
предмет на внимание в рамките на последната част от настоящия анализ.   
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„Наръчникът относно промените в правната рамка за избори“ на ОССЕ дава още 
един аспект от мотивите, свързани с изборния процес и промените в правилата, по 
които той протича. Тук е визира и изборната администрация, която следва да има ясна 
и предвидима рамка от правомощия, за да изпълни адекватно своите функции: 
„Изборното законодателство следва да бъде прието достатъчно рано преди изборите, за 
да се даде възможност на избирателите и всички участници в процеса - включително 
изборната администрация, кандидатите, партиите и медиите - да бъдат информирани за 
правилата. Изборното законодателство, прието в „последната минута“, има потенциал 
да подкопае доверието в процеса и да намали възможността политическите участници и 
избирателите да се запознаят своевременно с правилата на изборния процес. [8]. 

 
1.2 Същност на промените в изборното законодателство и експертни 

оценки на характера и последствията  

 
Анализът на съдържанието на внесените и приети предложения за промени в 

Изборния кодекс [1,3,4] откроява съществени промени, извършени между двете 
гласувания на законопроекта: завишаване на прага за валидност на преференцията до 
размера на избирателната квота за съответния тип избори; промяна в изискванията за 
мнозинство при вземане на решенията на избирателните комисии; промяна на 
условията за обжалване на решенията на избирателните комисии и на съдебните 
инстанции, пред които се обжалват; разширяване на обхвата на машинното гласуване, 
като от първоначалното предложение за 1000 машини е предложено използване на 3000 
машини на изборите за Европейски парламент и 6000 на местните избори, а от 2020 г. 
нататък – повсеместно използване на тази технология за гласуване и отчитане на 
изборните резултати. 

От съдържателна гледна точка, в първия етап от законодателния процес,  
основните критики на експертната общност са фокусирани върху: ограничаването на 
представителството на партии в избирателните комисии и ограничаването обхвата на 
машинното гласуване в секциите [9].  

В контекста на изборния процес в страната, машинното гласуване се разглежда 
като технология, която има потенциал да ограничи техническите пропуски и 
целенасочените манипулации при установяване на изборните резултати. 
Експерименталното гласуване с машини от 2009 година досега показва преимущества в 
няколко насоки: отчита точно резултатите от гласуването и ограничава целенасочените 
манипулации при броенето, на практика изключва техническите грешки и улеснява 
работата на секционните комисии, ускорява процеса по броене в секции с голям брой 
гласоподаватели. Първоначално предложеното ограничение до 1000 машини, липсата 
на критерии за избор на секциите, в които ще се проведе, както и внезапната промяна 
при финалното гласуване на закона, обаче създадоха основания за обществена дискусия 
относно същинските причини за промяната в закона. В тази връзка на преден план 
излезе въпросът дали причината е технологична невъзможност или да се улеснят 
продължаващите практики за манипулиране на изборните резултати от страна на 
членове на избирателните комисии.  

Оживената обществена и експертна дискусия по въпроса дава основание за 
потвърждение на тезата, че съществува връзка между непоследователния подход за 
извършване на промени в изборното законодателство и провокирането на недоверие 
към политическите партии и към парламента, които имат основна роля за приемането 
на законодателни промени без ясни мотиви и оценка на ефекта.  

Що се отнася до редуцирането на съставите на секционните комисии, чрез 
изключването на партиите, които имат представители в ЕП,  по своята същност това 
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ограничава принципа на взаимния контрол между участниците в изборния процес [9]. 
Тук е важно да се отбележи, че широкият взаимен контрол между партиите е 
предпоставка за ограничаване на нарушенията в изборния процес и за поддържане на 
доверие в изборния процес, а оттам и на доверие в представителните институции.  

 
Най-съществен фокус на дискусия предизвика промяната, свързана с 

преференциите за кандидатите в партийните листи в бюлетините, и оценките относно 
ефекта върху участието на избирателите и доверието в изборния процес. Действащите 
до този момент в Изборния кодекс прагове за валидност на преференциите осигуряваха 
възможност за възприемане на така желаната от избирателите възможност да гласуват 
за политически лица и да влияят върху решенията на партийните ръководства. Този 
начин за включване на мажоритарен елемент в пропорционалната система позволява да 
се избегнат негативните ефекти от чистата мажоритарна система – висока степен на 
непредставеност на значителна част от избирателите в парламента, свиване на 
партийната система до две или три големи партии, ограничаване на възможностите за 
избор между малък брой политически алтернативи, улеснено купуване на гласове.  

По оценки на Асоциация „Прозрачност без граници” по своята същност 
„вдигането на прага за валидност на преференциите до избирателната квота 
представлява имитация на мажоритарен елемент в избирателната система и 
практически отказ от прилагането на преференция. Това решение лишава  избирателите 
от правото да изразят своите предпочитания към политическите лица, които желаят да 
ги представляват… Наред с това, високият праг на преференциите не съдейства за 
утвърждаването на демократичните принципи за вземане на решения вътре в партиите. 
През последните години преференцията при гласуване бе един от малкото инструменти 
на гласоподавателите, който принуждаваше партийните ръководства да се съобразяват 
с волята на избирателите и който позволяваше да бъдат коригирани неадекватни 
партийни решения. В тази смисъл промените в ИК от 14.02.2019 г. представляват 
сериозно отстъпление от демократичните принципи в изборния процес. Дългосрочните 
негативни последици от драстичното завишаване на прага за валидност на 
преференциите ще доведат до още по-голямо отдръпване на избирателите от 
политически живот и още по-голяма стагнация на партийната система в България.“ [9].   

Завишаването на прага за валидност на преференцията до размера на 
избирателната квота за съответния тип избори представлява не само промяна в 
избирателната система, но има своите негативни последици в няколко насоки. В тази 
връзка е особено важно да се подчертае, че един от основните негативни ефекти е 
провокирането на по-висока степен на недоверие от съществуващата. Заедно с 
останалите промени (промяна в условията за обжалване на решенията на избирателните 
комисии пред касационна инстанция и намаляването на изискването за мнозинство при 
решенията) то създава основания за ерозия на доверието към изборния процес като 
цяло, а в дългосрочна перспектива – и на ерозия на доверието към представителните 
институции.  

 
2. ПРОМЕНИТЕ В ИЗБОРНИЯ ЗАКОН И ДОВЕРИЕТО В ИЗБОРНИЯ 

ПРОЦЕС: ОБЩЕСТВЕНО МНЕНИЕ И ЕКСПЕРТНИ ОЦЕНКИ 
 
Непосредствено след приемането на промените в изборния кодекс няколко 

социологически агенции извършиха експресни проучвания на общественото мнение по 
темата. Те потвърждават наличието на връзка между начина, по който са извършени 
промените и тяхното съдържание, от една страна, и понижаването на доверието в 
институциите и очакванията на избирателите относно честността и прозрачността на 
изборния процес, от друга.  
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В тази връзка може да се посочат изследванията на социологическа агенция 
„Алфа рисърч“ и на Изследователски център „Тренд“, които установяват  негативно 
отражение върху доверието към институциите, които имат пряко отношение към 
приетите промени в Изборния кодекс.   

Изследването на „Алфа рисърч“ на тема „За приетите и оттеглени промени в 
Изборния кодекс” [10] показва негативното въздействие на темата върху оценките ва 
избирателите спрямо цялостния политически процес в страната. Данните показват, че 
половината от респондентите считат, че спорните промени в закона могат да доведат до 
криза в отношенията между политическите партии, представени в парламента, и оттам 
– до политическа криза.    

 
Таблица 1. Споровете около Изборния кодекс могат да доведат до политическа криза 

 
Да 51,5 
Не 44,1 
Без мнение 4,4 

 
Изследването на общественото мнение „Нагласи на българите към основните 

партии и институции (февруари 2019)“ на Изследователски център „Тренд“ [11] показва 
продължаваща ерозия на доверието в българския парламент: Народното събрание е 
институцията с най-високи отрицателни оценки за своята работа (68%), като в 
сравнение с периода преди дискусията за промените в избирателните правила тя е била 
с 3% по-висока.   

 
 

Фигура 1. Оценка на работата на парламента, февруари 2019 г. 
 
Тук е необходимо да се направи уточнението, че разглежданият въпрос не е 

единственият фактор, който оказва влияние за ниската степен на доверие в парламента. 
Въпреки това промените в изборния закона са фактор, който дава своето негативно 
отражение върху доверието в институцията. Подобен извод може да се подкрепи и от 
оценката на Теодора Калейнска относно факторите, които влияят върху доверието в 
институциите. В своя анализ [12] тя аргументира тезата, политическото доверие е 
комплексен индикатор и е пряко свързано с действията на политическите лидери и 
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политическите партии. В този смисъл „прозрачното и отворено функциониране“ на 
парламента има „голямо значение за стабилността и жизнеността на демокрацията“ и за 
доверието в нейните представителни институции.  

В контекста на разглеждания проблем изследването на агенция „Галъп 
интернешънъл” [13] потвърждава тезата, че промените в изборното законодателство, 
извършени непосредствено преди изборите, ерозират доверието на избирателите в 
основните субекти и като цяло в изборния процес: „Промените в изборното 
законодателство допълнително задълбочават и бездруго ниското доверие в изборния 
процес у нас. Решението за връщане на преференциите се одобрява, но не успява в 
достатъчна степен да отмени подозрението спрямо властта, че търси конюнктурни 
ползи с оглед предстоящите евроизбори.“  

Данните от проучването дават основание за извод, че е налице обща негативна 
оценка спрямо промените, като 59% от избирателите „се съгласяват с обвинението, че 
като цяло, с промените в изборните правила, управляващите се стремят към „служебна 
победа“, 30% се противопоставят на това мнение, а останалите се колебаят“. В пряка 
връзка с посочените данни е и друг извод в изследването: избирателите автоматично 
подкрепят всички възможни форми за по-активно участие и обществен контрол (в т.ч. 
преференциално гласуване, машинно гласуване, гласуване по интернет), като тази 
подкрепя е една от причините 63% от респондентите да не одобряват действията на 
партиите, които са приели ограничителните правила.  

Един от въпросите, които представляват предизвикателство при извършването 
на оценка на изборния процес, е свързана с очакванията на респондентите относно 
честността на предстоящите евроизбори. Въпреки че на пръв поглед субективността на 
подобен тип мнения може да създаде основа на непрецизен анализ, в контекста на 
разглеждания проблем тя дава възможност за потвърждение на тезата за връзка между 
промените в изборния процес в нарушение на стандартите и намаляването на 
общественото доверие в изборния процес. Изследването подчертава, че 52% от 
респондентите смятат, че изборите по-скоро няма да са честни, като „тревожното този 
път е, че очакването за нечестни избори се споделя от повече от половината запитани“.  

 

 
 

Фигура 2. Обществени очаквания относно честността на изборите за ЕП. 
 
В обобщение, представеният кратък преглед на промените в Изборния кодекс от 

февруари 2019 г., на актуални изследвания на общественото мнение по темата, както и 
на оценки на експерти и академични изследвания по въпросите на демокрацията и 
изборния процес дават основание за следните изводи. Начинът, по който са извършени 
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измененията на изборните правила не само противоречи на международните стандарти 
в тази област, но действа като фактор, който дестабилизира крехката подкрепа за 
политическите партии и за парламента като институция, която има основната задача да 
създава честни и справедливи норми, в точа число на изборното законодателство.  

Не само подходът при разглеждането на законопроекта, но и спорният характер 
на приетите изменения създават основания за нарастване на критичните обществени 
оценки спрямо ключови институции на представителната демокрация. На практика се 
оказва, че основните субекти, които имат основна роля за установяването на правилата 
на изборния процес – парламентът и в частност политическите партии, имат 
съществена роля и за ерозиране на доверието в изборния процес.  

Предвид обстоятелството, че честността на изборния процес стои е фундамент 
на представителната демокрация, немотивираните промени в изборното 
законодателство, извършени непосредствено преди избори, могат да бъдат разглеждани 
като фактор, който ерозира доверието в демократичните институции и в демократичния 
политически процес. 
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Abstract: The article examines the main shortcomings in the electoral process over the past decade in 
Bulgaria, focusing on organizational violations, vote-buying practices and controlled voting. In this 
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controlled voting. A systematization of the main factors is presented, what is also the contribution of 
the author on the topic studied. 
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1. ДЕФИЦИТИ В ИЗБОРНИЯ ПРОЦЕС В БЪЛГАРИЯ 
 
Прозрачността, отчетността и почтеността в изборния процес са едни от 

основните стълбове, на които се гради доверието на гражданите в институциите на 
представителната демокрация. Въпреки усилията за извършване на законодателни 
промени и за предприемане на мерки за по-добра организационна подготовка на 
изборния процес, положени през изминалите години, резултатите от наблюденията на 
български и международни организации, както и анализите на изследователи на 
проблемите на демократичното развитие и изборния процес показват липса на 
съществен напредък в тази сфера. 
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Данните от мониторинга на изборите, осъществяван от организации като ОССЕ, 
Съветът на Европа и Асоциация „Прозрачност без граници“ [1], както и изследванията 
на представители на академичната общност и експерти в сферата на изборния процес, 
показват наличието на съществени проблеми, които до настоящия момент не намират 
адекватно решение. Такива са например непрозрачното финансиране на политическите 
партии, безконтролното използване на пари с неясен произход в предизборните 
кампании, нарастващият дял на организационните нередности, липсата на реални 
политически алтернативи, политически платформи и предложения за развитието на 
обществото. 

С особена острота сред тях се открояват две групи проблеми в изборния процес: 
1) организационните нередности и дефицитите в работата на изборната администрация 
и 2) купуването и продаването на гласове, корпоративният вот и различните механизми 
за натиск върху избирателите при упражняването на техните избирателни права. 
Сравнителният анализ на резултатите от наблюдението на изборния процес показва 
устойчив дял на тези този тип нарушения, като въпреки относително ниския дял на 
втората група, изследователите подчертават силно негативния ефект върху изборния 
процес в страната, който подкопава общественото доверие в изборите и в институциите 
на представителната демокрация.  

   

  
Фигура 1.Тенденции при нарушенията в изборния процес 2009 – 2017 г. (сравнителни данни от 

наблюдение в изборния процес на Асоциация „Прозрачност без граници”) 
 
От гледна точка на политическия анализ, посочените по-горе проблеми, които са 

израз на недостатъчна прозрачност, почтеност и отчетност в изборния процес в 
страната, представляват взаимосвързани компоненти на един сложен социално-
политически проблем. Почти три десетилетия след началото на прехода към 
демокрация и свободна пазарна икономика неефективността в публичното управление 
и корупцията продължават да бъдат във фокуса на общественото недоволство, а 
България продължава да бъде подложена на процедури по мониторинг. Това 
обстоятелство е подчертано в докладите от наблюдението на изборния процес и в 
редица изследвания на проблема. Така например, в своя анализ Теодора Калейнска [2] 
подчертава, че „в Резолюция 1730 (2010) на ПАСЕ  постмониторинговият диалог е 
запазен, а областите на наблюдение са ограничени до реформата на съдебната система, 
свобода и прозрачност на медиите и промяна на Изборния кодекс“. 

Констатираните дефицити дават основание за включване на България в групата 
държави, в които стандартите за прозрачност и почтеност в политическия, обществения 
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и икономическия живот са далеч от водещите световни и европейски практики, а 
препоръките са насочени както към нуждата от законови промени, така и към промени 
в практиката на институциите, които имат функции във връзка с изборния процес. 
Поради сериозната заплаха за демократичното развитие на съвременното българско 
общество, противодействието на тези тенденции изисква интегриране на съвместните 
усилия на гражданските организации, представители на академичната общност и на 
институциите, които имат правомощия в тази сфера. 

В този контекст изследването на характера на дефицитите в изборния процес и 
на основните фактори, провокиращи тяхното проявление, има важно значение както за 
развитието на съвременния политически анализ, така и за ефективното 
противодействие на политическата корупция в страната.  

 
1.1 Организационните нередности в изборния процес като израз на 

дефицитите в работата на изборната администрация 
 
Изборният процес е в основата на демократичното управление и е ключов гарант 

за доверието на гражданите в представителните институции. Неговото качество, от своя 
страна, е функция както на законодателството, уреждащо организирането и 
провеждането на изборния процес, така и на работата на институциите, които имат 
задължение за неговото прилагане.  

Сравнителните резултати от наблюдението на Асоциация „Прозрачност без 
граници“ в периода 2009 г. – 2017 г. показват, че най-същественият дял от нередностите 
в изборния процес се дължи на дефицити в работата на избирателните комисии [1]. С 
особена острота този проблем се откроява на нивото на секционните комисии, които не 
разполагат с достатъчно капацитет, за да изпълняват стриктно правилата, предвидени в 
Изборния кодекс. Сред многобройните нарушения, констатирани в изборния процес, се 
открояват няколко характерни нарушения, които са показателни за дефицитите в 
работата на избирателните комисии: неспазване на процедурите за боравене с 
бюлетините, допускане на хаос в изборните помещения, извършване на манипулации 
при преброяване на бюлетините, допускане на технически грешки при попълване на 
протоколите с изборните резултати.  

Причините за влошаващото се качество в работата на избирателните комисии са 
комплексни, като сред тях е необходимо да се изведат на преден план: неспособност да 
се задържи вече създаден капацитет за администриране на изборния процес; 
недостатъчно обучение на членовете на комисиите; политическо влияние върху 
работата на членовете на избирателните комисии; опити за външна намеса и натиск от 
страна на представители на местни власти, лидери на общности, застъпници, кандидати 
и други лица.  

През изминалите години в Изборния кодекс бяха въведени норми, които целят 
да възпрепятстват редица нарушения (например, специален режим на отпечатване и 
съхранение на изборните книжа като мярка срещу подмяната на бюлетини, въвеждане 
на допълнителни изисквания за контролни номера на бюлетините като мярка срещу 
изнасяне на бюлетини извън секциите – т.нар. „индианска нишка“, сканиране и 
копиране на протоколите с изборните резултати като мярка срещу промяната на 
действителните изборни резултати в секциите). Резултатите от наблюдението на 
изборния процес показват, че извършените промени не възпрепятстват ефективно 
купуването на гласове и контролирания вот.  

Част от констатираните организационни нарушения са показател не само за 
случайни пропуски при подготовката на изборната администрация, но и за 
преднамерено въздействие върху нейната работа, като това е една от основните 
причини и за организационните нередности. 
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Преките наблюдения върху протичането на изборния процес в страната през 
последните години показаха редица случаи на манипулации с изборните книжа 
(например, попълване на бюлетините от членове на секционните комисии след 
приключване на изборния ден, поправяне на протоколите без да се поставят 
необходимите подписи от членовете на комисиите). Тези констатации са показател за 
липса на базова почтеност на някои членове на секционни комисии (които са 
длъжностни лица по смисъла на изборното законодателство) и за осъществен 
институционален пробив в основното звено на изборната администрация, отварящ 
вратата за купуване на гласове и други манипулации в изборния процес.   

1.2 Купуването на гласове и контролираният като най-острата проява на 
проблемите на политическия процес в България 

 
При анализа на проблема за купуването на гласове и контролирания вот е 

необходимо да се отчете обстоятелството, че сложният комплексен характер на 
явлението не може да бъде обяснен с едностранни и повърхностни интерпретации на 
причините, изразните форми на проблема и съответно – на решенията за неговото 
ограничаване. Въпреки това, резултатите от наблюдението на изборния процес, 
осъществяван от международни и национални организации, проведените изследвания 
на общественото мнение и разработените експертни анализи очертават основните 
причини, които стимулират злоупотребата с избирателните права на гражданите.   

Според изследователи на проблема, които съчетават теоретичния подход при 
изследванията с практическата работа на терен, основните фактори на средата, които 
оказват въздействие върху разпространението на купуването на гласове и 
контролирания вот могат да бъдат търсени в няколко насоки, които за систематичност 
могат да бъдат представени в следната таблица. 

 
Таблица 1. Фактори, които обуславят купуването на гласове и контролирания вот 

 
Фактор 1 Неефективно функциониране на политическите партии като изразители 

на интересите на избирателите 
Фактор 2 Специфични характеристики на политическата култура на част от 

гражданите 
Фактор 3 Изразителни мащаби на бедността в различни общности и райони на 

страната и висока степен на социално изключване 
Фактор 4 Висока степен на зависимост на бизнеса от решенията на институциите 

на национално и местно ниво 
Фактор 5 Дефицити в работата на институциите, свързани с неефективно 

прилагане на законодателството и с проблеми при 
междуинституционалното взаимодействие 

Фактор 6 Дефицити в законодателството, регламентиращо правилата за 
разследване на престъпления срещу политическите права на гражданите 

 
Анализът на идентифицираните фактори дава основание за оценка, че голяма 

част от тях са взаимосвързани. Така например, неефективното функциониране на 
партиите като адекватни изразители на интересите на гражданите има връзка и с 
доминиращия тип политическа култура, при която няма утвърдени и масово 
разпространени модели на гражданско участие и ефективен контрол. Дефицитът на 
обществен контрол и недостатъчно активната роля на обикновените граждани върху 
процеса на вземане на решения вътре в партиите, а впоследствие и върху дневния ред 
на управлението, от своя страна, се отразяват върху разпределението на публичните 



 

436 

ресурси, което на свой ред влияе върху нивото на бедност и попадането на значителни 
групи от избиратели под влиянието на формални и неформални мрежи за контрол 
върху аспекти от тяхната публична дейност.    

 
2. ФАКТОРИ, БЛАГОПРИЯТСТВАЩИ НАРУШЕНИЯТА В ИЗБОРНИЯ 

ПРОЦЕС  
 
2.1 Дефицит в системата на политическо представителство в страната: 

неефективното функциониране на политическите партии като изразители на 
интересите на избирателите 

Политическите партии са базисни институции на съвременните демократични 
общества и основно действащо лице в процеса на представителство на интереси и 
формиране на институциите на представителната демокрация. Тяхната роля за 
гарантиране почтеност на демократичния изборен процес е централна. Същевременно, 
анализът на функционирането на българските политически партии в периода от 
създаването на многопартийната политическа система от началото на 1990 година до 
настоящия момент води до извода, че именно политическите партии са основен 
двигател на много от негативните процеси във функционирането на представителната 
демокрация в България. От гледна точка на почтеността на изборния процес могат да 
бъдат идентифицирани множество дефицити в тяхното функциониране, като на преден 
план стоят проблемите на прозрачността и отчетността при финансирането на тяхната 
дейност и проблемите на представителността. 

Ниската степен на прозрачност и отчетност при политическото финансиране е 
един от съществените дефицити при функционирането на партиите, като те са 
показателни за наличието на системен проблем в политическия живот на страната. 
Въпреки положителните промени в законодателството, извършени през последното 
десетилетие, основна характеристика на системата за финансиране на политическата 
дейност остава разминаването между законодателството (което съответства като цяло 
на международните стандарти в тази област) и практиката, която се отклонява от 
формално създадените правила [3]. Финансирането на политическите партии и 
предизборните кампании е превърнато в сфера, до която има достъп ограничен кръг от 
партийни лидери и се отличава с висока степен на непрозрачност. Това води до 
невъзможност за осъществяване на ефективен вътрешно-партиен контрол и до 
отдръпване на обикновените членове от активна политическа дейност. Непрозрачността 
на процеса на финансиране на политическата дейност води и до друга важна последица 
– затваряне на процеса на вземане на политически решения в рамките на ограничен 
кръг. За съжаление, този процес е способстван и от относително високия размер на 
държавната субсидия, който води до бюрократизиране на политическите партии и до 
прекъсване на един от основните източници на финансиране, който създава стабилна 
връзка между партийни структури, членове и симпатизанти – членският внос и 
даренията на малка стойност, предоставяни от широк кръг избиратели. 

Тук се проявява и другият съществен дефицит при функционирането на 
политическите партии – проблемите на представителността на политическите субекти в 
България. Този проблем е предмет на критични анализи не само по отношение на 
българските политически партии, но и на партиите в цялото посткомунистическо 
пространство. В тази насока на анализа се разполагат редица сравнителни изследвания, 
като един от съществените приноси е този на изследователите Даниел Смилов и Юрий 
Топлак [4], които идентифицират подобен проблем в целия регион на Централна и 
Източна Европа. Общата констатация е, че партиите не успяват да функционират като 
ефективни изразители на интересите на своите избиратели.  
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По аналогия на финансирането на политическата дейност, процесът на вземане 
на политически решения, а впоследствие и на управленски решения, също е ограничен 
до тесен кръг от политически фигури. Двете най-важни последици от това са 
ограничаването на вътрешно-партийната демокрация като основен принцип на 
функциониране на партиите и превръщането на партиите в структури, 
покровителстващи клиентелизъм и политически патронаж. В подкрепа на тази оценка 
могат да бъдат приведени редица конкретни примери и данни от изследвания на 
общественото мнение. Така например, данните от Световния корупционен барометър за 
2013 година показват, че според 44% от гражданите партиите са изключително 
корумпирани; според представително изследване на общественото мнение, проведено 
през септември 2015 година, 22,7% от гражданите считат, че могат да продадат гласа 
си, защото партиите не изразяват техните интереси и няма значение за коя от тях ще 
гласуват.  

Цитираните данни са още едно потвърждение на резултатите от изследване на 
социологическа агенция „Алфа Рисърч“ [5] във връзка с финансирането на местни 
избори – 2011, в което общо 64% от избирателите имат съмнение, че политиците ще 
бъдат зависими от онези, които финансират техните предизборни кампании. В резултат 
на дефицита на представителност в политиката, в ситуация на избори решаващо 
влияние оказват емоционалните реакции на разочарованото мнозинство. Вследствие от 
това на дневен ред идват популистки формации, образувани около първоначално 
харизматични фигури, които обаче няма как да реализират обещанията си. А това на 
свой ред допълнително увеличава разочарованието от политическото представителство 
и води до нарастване на значението на корупционни практики в изборния процес, като 
„купуването на гласове” във всички възможни форми  и „корпоратизация“ на 
партийните субекти. Логична последица от това е и цялостна нестабилност на 
партийно-политическата система и растящо разочарование от демокрацията в страната. 

 
2.3 Политическата култура като фактор за ниска степен на готовност за 

противодействие на политическата корупция и незачитане на основни 
демократични ценности 

Въпросът за почтеността в изборния процес като основа за почтено и добро 
управление не може да бъде разглеждан встрани от съществения проблем за 
политическата култура на гражданите и избирателите.  Социологическите изследвания 
на Асоциация „Прозрачност без граници“ през последните години например показват 
отчетливо ниска степен на доверие на гражданите в институциите – почти една трета от 
избирателите (28,2%) не намират смисъл в подаването на сигнали, защото считат това 
за безсмислено и се съмняват в способността на институциите за ефективно 
противодействие на нелегитимни практики в изборния процес. Налице е и влошаващ се 
дефицит на информираност на гражданите относно техните политически права и 
участието им в изборния процес. Тук с особено значение изпъкват проблемите с 
неграмотността на част от избирателите, участието им като неавтономни субекти в 
избирателния процес, зависимостта им от лидери на мнение в техните общности, както 
и страхът от налагане на санкции при поведение в разрез с установените порядки в 
местните общности. Разгледани в съвкупност, тези фактори поставят под съмнение 
основни демократични ценности като свобода на мнението и правото на самостоятелен 
политически избор. 

Пасивността и ниската степен на готовност за противодействие на 
политическата корупция за съжаление също са характерни черти на българската 
политическа култура, подхранвани от десетилетия на неадекватни и неефективни мерки 
или откровено популистки подходи към справянето с корупцията в изборния и 
политическия процес [6]. 
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Бедността и прекомерната задлъжнялост на определени групи от населението, 
особено в малките населени места, също е сред факторите, които правят морално 
приемливи явления, каквито са корумпирането и манипулирането на изборния процес. 
Този феномен остава непознат в повечето държави-членки на Европейския съюз, които 
се отличават със значително по-висок стандарт от България.  

 
2.3 Бизнес в условия на зависимост – висока степен на зависимост на 

бизнеса от решенията на институциите на национално и местно ниво и ефекти 
върху почтеността в изборния процес  

Свободната и конкурентна бизнес среда е ключово условие както за социално-
икономическото, така и за политическото развитие на едно демократично  общество. 
Икономическата дейност създава условията за развитие на местните общности, а 
здравите и устойчиви местни общности са единствен гарант за почтеност на 
представителното управление в публичен интерес. От тази гледна точка особена 
тревога будят данните на редица мониторингови доклади и аналитични изследвания на 
неправителствени организации и експертни екипи през последните години, които 
извеждат на преден план проблема за зависимостта на бизнеса от решенията на 
институциите на национално и местно ниво в България [7]. Една от тенденциите, които 
все по-отчетливо се наблюдават през последните години, е нарастването на ролята на 
контролирания вот, в частност на корпоративния вот като фактор за накърняване на 
почтеността в изборния процес. От своя страна, зависимостта на бизнеса от решенията 
на управляващите стимулира готовността му да оказва натиск върху работниците при 
упражняване на техните избирателни права. Тези тенденции са особено силни в 
няколко измерения. 

На първо място, в сферата на възлагането и изпълнението на обществени 
поръчки продължават да стоят нерешени въпросите за начина, по който се прилагат 
правилата за достъп до публичните ресурси, степента, в която се гарантират 
принципите за свободна, честна и лоялна конкуренция, ефективността при 
изразходването на вложените обществени ресурси и постигнатите социално-
икономически резултати.  

Второ, през изминалите години нееднократно са поставяни въпросите за начина, 
по който се извършва оценка на необходимостта от въвеждането на нови регулаторни 
режими (включително кой извършва тази оценка, какви за мотивите за промените в 
регулациите и за въвеждането на нови регулации, какъв е очакваният икономически 
ефект) и за начина, по който се прокарват тези регулации в институциите на 
централната и местната власт.  

На трето място се откроява проблемът за избирателния подход при 
осъществяване на контрол над икономическата дейност в различните сектори на 
икономиката, като в част от случаите бизнесът може да бъде обект на постоянни 
проверки, които затормозяват неговата дейност, а в други – да разчита на благосклонно 
отношение от страна на контролните органи и на пропуски в системата за контрол. 
Проблемите в тези три области водят до висока степен на несигурност на бизнеса и до 
опити от негова страна да си осигури политически протекции, за да придобие 
приоритетен достъп до публични ресурси, да запази или разшири своите икономически 
позиции или за да продължи своето съществуване в условията на икономическа криза.   

Тези тенденции са особено тревожни на фона на разрастващите се мащаби на 
бедността в различни общности и в отделни райони на страната, където рискът от 
безработица и социално изключване представляват допълнителен утежняващ фактор, 
който поставя хората в зависимост от икономически силните фактори на местно ниво. 
Това води до натиск върху избирателите да гласуват в противоречие със своята воля и 
политически възгледи, като често участието им в изборния процес е свързано не с 
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предлагането на пари, а със заплаха от санкции. В случаите с работещи избиратели 
санкциите се изразяват в уволнение от работното място, лишаване от дължими 
плащания, бонуси и наказания. В случаите с безработни избиратели санкциите се 
изразяват в отстраняване от програми за временна заетост, лишаване от социални 
помощи в натура, изключване от схеми за получаване на допълнителни доходи, в това 
число и от схеми за нелегална търговия със стоки.   

В контекста на разглеждания проблем следва да се отдели внимание и на ролята 
на финансирането от еврофондовете.  Фундаменталната цел на структурните програми 
на ЕС е създаването на условия за растеж на европейските градове и региони, за 
развитие на частната инициатива и на социо-икономическата среда. Този 
структуроизграждащ ефект на европейските фондове върху икономиката и развитието 
на страната, обаче, е твърде противоречив. Както показва актуално изследване на 
колектив на Института за изследване на обществата и знанието при БАН [8], средствата 
от оперативните програми на ЕС са придобили заместващ характер, който компенсира 
ниския капацитет на икономиката и превръща държавата в главно действащо лице на 
терена на икономиката. Подобна икономическа и бизнес среда има директен ефект 
върху политическия и изборен процес и има пряко отношение към почтеността и 
отчетността в политиката.  
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НАУКАТА КАТО НАУКА, КОЯТО НИ ТРЯБВА ДА ВЪРВИМ НАПРЕД 
 
В последно време много се говори за измерване на науката, за качество, за 

оразмеряване по някакъв начин и намиране на елемент за нейното остойностяване. 
Безспорно това е свързано с определяне възнаграждението на хората, насочили се към 
такава дейност. Всички, които се занимават с икономика на труда и въобще с 
управлението на човешките ресурси, знаят колко е трудно и понякога дори невъзможно 
да се даде адекватен отговор на подобен въпрос. Експертизата на този, който ще 
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оценява, оразмерява и дори отчита тази дейност, трябва да е достатъчно висока, а 
оценката – достатъчно справедлива и вярна, за да може да бъде приета от този, който е 
наблюдаван и оценяван. При прилагането и разработването на различни модели и 
технологии в тази посока винаги ще има доволни и недоволни. Това в никакъв случай 
не бива да плаши, обижда или обезкуражава всяка една от страните. Постигането на 
максимална справедливост е достатъчно силен мотив да се върви в тази посока на 
обективиране на същностните процеси, свързани с научните и изследователските 
дейности. Още повече, житейски доказано е, че прогресът е свързан с научните 
открития.  

Много често приемаме нещата доста прагматично от своята гледна точка, като се 
задоволяваме с обяснението, че те и сега вървят добре или по приемлив начин. Този 
приемлив начин може да е относително добър за определен момент, но в никакъв 
случай не е приемлив и позитивен за развитието процеса на науката. Многократно 
повтарям думичката „процес“, защото смятам, че той е с висока продължителност във 
времето и има своите характерни особености, сложност и дори противоречивост. Той 
трябва да се разглежда, дефинира и дори осмисля от всички негови участници, но най-
вече от ползвателите. Обратното ще бъде самоцелна игра на наука и ще носи 
удовлетворение на човека сам за себе си без да има полезност за околните. Ще се 
съгласите, че основното благо в тази посока е приложимостта на всичко, което правят 
учените и изследователите. В исторически план това се е повтаряло достатъчно много 
пъти в годините, като в немалко случаи научните открития са били приемани и 
оценявани в много по-късен период от време. Приемането или отричането на 
определена научна дейност изисква нейното разбиране, усещане или одобрение от 
обществото. Това невинаги е лесна и постижима задача на един или група 
изследователи. Обикновено научните открития, изследвания или разработки се 
публикуват в специализирани издания, които са достъпни до ограничен кръг от хора 
или тези издания не са достатъчно публични. Това допълнително усложнява процеса на 
одобрение или възприемане на обстоятелствата. Наложилата се необходимост научните 
разработки да бъдат публикувани в реферирани издания, т.е. такива, които съдържат 
научна информация с висока стойност, ги е превърнала в издания от затворен или 
ограничен характер на достъпност на публикуваната информация. Това също е 
разбираемо, като се имат предвид усилията и труда на съответните екипи или 
конкретни изследователи да получат обратна престация на своите усилия и да бъдат 
оценени по подходящ и приемлив начин.  

От друга страна, работата на учените трябва да достигне до по-голяма общност, 
защото тя на практика е потенциалният ползвател на техния труд. Това принуждава или 
може би правилната дума е задължава учени и изследователи да представят своите тези, 
разработки и открития на различни форуми, за да достигнат максимално бързо по 
различни информационни канали до потребителя. По този начин обяснено звучи доста 
опростено, но е относително вярно. Едно изследване понякога се представя, рекламира 
и показва на десетки научни конференции, кръгли маси, симпозиуми и изложения и се 
превръща в сложен, труден и продължителен процес на утвърждаване на същото. 
Съпротивата от страна на научната общност в подобни случаи е много сериозна, 
защото търсенето на нетрадиционни подходи в утвърждаването на научните 
изследвания нарушава общоприетата рамка на бавност. Това „дразни“ научната 
общност, която е доста интровертна и дори закостеняла в разбиранията си за 
популяризиране на научните трудове. 

Моето разбиране е, че са приемливи почти всички варианти на представяне, 
стига те да дадат добър резултат и да осигурят надеждна и вярна обратна връзка. 
Взаимоотношенията между автори и ползватели трябва да бъдат повече от топли и 
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искрени, за да се установят по достатъчно точен и коректен начин пропуски, негативи 
или несъвършенства. 

Промените в Закона за развитие на академичния състав и Правилника на 
неговото приложение търсят отговор на тези въпроси, като се опитват да създадат 
система от критерии, която да бъде измерима за съответната област на висше 
образование и професионално направление. Тази система се обслужва от Националния 
център за информация и документи към Министерството на образованието и науката. 
Дали количествените измерители, които са заложени в този модел, могат да осигурят 
необходимото качествено покритие е трудно да се каже. Особено като се има предвид, 
че през различни периоди са действали различни системи за оценка и допустимост, 
както и различни изисквания. Покриването на определени критерии към днешна дата 
понякога води до невъзможност на някои учени да представят адекватна информация, 
като допълнително затруднение представлява информацията на хартиен носител от по-
старите периоди. 

Това не омаловажава усилията, които се полагат в тази посока, да бъдат 
въведени единни изисквания, които да бъдат отчетени при процедурите за хабилитация 
за доцент и професор, както и при образователната и научната степен „доктор“ и 
научната степен „доктор на науките“. 

Естествено те са диференцирани по определени критерии, като относителната 
тежест е поставена в няколко основни направления: статии и доклади, публикувани в 
научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна 
информация; статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно 
рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове; цитирания в 
монографии и колективни томове с научно рецензиране; цитирания или рецензии в 
нереферирани списания с научно рецензиране; ръководство на успешно защитил 
докторант; публикуван университетски учебник или учебник, който се използва в 
училищната мрежа и др. Тук особено значение се отделя на публикации, които са в 
реферираните системи на Web of Science и Scopus. Смята се, че изискванията при 
такива издания са достатъчно високи и оценката на публикуваните трудове е много 
висока. Това, разбира се, е въпрос на възприятие от съответния оценяващ орган като 
един от основните критерии при определяне качеството на научната дейност на самия 
индивид и на институцията като цяло. 

Всичко това пряко кореспондира и с различни рейтингови системи, които 
отчитат определени статии в определени издания и класират институцията по тези 
показатели, включително и цитирания на тези научни доклади, статии или съобщения. 
Това изглежда доста приемливо и адекватно като технология на оценка, но не винаги 
резултатът се покрива с действителността. Такава оценка се прави и в България и в края 
на всяка година и се представят резултатите от предходната. Времето за оценка е 
избрано неслучайно. Индексирането на съответните публикации в двете основни 
системи се извършва в доста продължителен период, като в някои случаи продължава 
повече от една година. Понякога в тези случаи има вероятност част от публикационната 
активност на учените да не бъде коректно и точно отчетена. В някои от висшите 
училища напредъкът се дължи на един или няколко учени, които са формирали екип и 
са се утвърдили в общността и могат свободно да публикуват в такъв тип издания. Това 
по определен начин изкривява информацията, която се представя, и води до 
количествени натрупвания, които не кореспондират с общата оценка на институцията. 
В някои от случаите, ако изключим тези няколко учени от състава на съответното 
висше училище, данните, които ще се получат, са незначителни или доста ниски. 

Друг оценъчен показател е времето на заемане на определена академична 
длъжност – ако той е приемлив за хората, които единствено и само с това се занимават, 
то за другите е нереалистичен и дори непостижим. Той не може да бъде достатъчно 
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обективен най-малкото за това, че определените способности, знания и компетенции не 
винаги са функция на времето и неговата продължителност като период. 

„Откъсването“ на научните изследвания от общественото развитие като цяло са 
също основен и немаловажен по своя характер проблем. Тук въпросите са за какво ни 
служи това, кога и как ще ни бъде полезно или въобще ще ни бъде ли полезно. Трябва 
да изключим чисто теоретичните разработки, които сами по себе си имат друго 
значение и необходимост. 

Интересно е мнението на Селия Лутербахер от Швейцария, която прави 
интересни тълкования в тази посока. Тя споделя, че в научната международна общност 
царства един безпощаден принцип „Аз публикувам, значи съществувам“. В тази посока 
са мислите, че особено значение се отделя на количествените измерители, които 
отчитат броя на публикациите и позоваванията им. В Швейцария се подготвя реформа, 
която е свързана с промяна в тази посока. „В последните години количествените 
показатели все по-често се използват за сметка на качествените и така на практика няма 
как да се мотивират учените, да не говорим, че този процес може да понижи качеството 
на научните изследвания. Всичко това би следвало да е свързано с промяна на 
националната стратегия, която да отчита разнообразните дисциплинарни и 
институционални изисквания, като се приложат диференцирани оценъчни практики.“ 

Въвеждането на подобни системи за оценка също би породило ред въпроси и 
критични бележки. Първият от тях е кой и по какъв начин ще прави тази качествена 
оценка. Към настоящият момент приетата технология е h индекса , който отчита 
съответните брой позовавания на определена статия и другия времеви показател, който 
се използва той да бъде определен за последните 5 години. Различните системи биха 
показали различни цифрови измерения, защото информационните бази данни са с 
различна пълнота и достъпност. За различните области на висше образование и 
професионални направления могат да се използват различни, които отново ще дават 
относително вярна и точна информация. Някои ще кажат, че е по-добре да има някаква 
система, отколкото да няма никаква и ще бъдат абсолютно прави. Липсата на система 
от измерими критерии доведе до ред парадоксални различия в нивата на оценка. Не бих 
могъл да кажа дали това определя качеството на самия кандидат за определена 
академична длъжност, но то е своеобразен атестат за експертността на съответната 
комисия. В случая – научно жури, което да оцени и класира кандидатите. Обикновено 
конкурсите у нас се провеждат само с един кандидат. Това за някои професионални 
направления е просто липсата на други кандидати, но понякога е и невъзможност да се 
заема съответната длъжност по ред обективни обстоятелства. Тези обстоятелства са 
свързани със затруднения в развитието на академичния състав в последните 
десетилетия, неатрактивност на направлението или липса на финансиране за научни 
изследвания. Понякога за кандидатите е неприемливо и местонахождението на 
съответното висше училище. В друг случай се толерират само кандидати от вътрешната 
среда, независимо от това, че възможният набор от външната среда би бил достатъчно 
голям. В този случай работата на експертите би била доста по-трудна и конкуренцията 
– по-голяма. Възможният избор би се спрял на повече от един кандидат. Друг въпрос на 
коректност е последващият избор от научния и факултетния съвет. В много случаи те 
са доста разнородни като направления и интереси, убеждаваното става трудно и 
невинаги е свързано с обективна преценка и в крайна сметка – с правилен избор. В този 
случай се пита дали същите са достатъчно компетентни да променят с изора си крайния 
резултат, независимо че това е вменено в правомощията им. 

И ако оставим това настрана като вторичен проблем, то търсенето и намирането 
на подходящи кандидати на този твърде ограничен пазар на труда на учени и 
изследователи довежда до затворен цикъл. Не е тайна, че част от университетите са 
място на препитание на цели фамилии от години. В това няма нищо лошо, защото 
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занаят се предава от поколение на поколение, но доколко възможностите на нашите 
деца се покриват с нашите житейски и в частност научни интереси. Едва ли е така, но е 
достатъчно лесен вариант, подпомогнат от академичната автономия. Подобно 
изследване би дало плашещи резултати на близост и взаимовръзки. Особено интересни 
развития се наблюдават в по-малките общности, като процесите там се саморегулират 
от този фактор. 

Промяната, към която сме тръгнали, търси определена справедливост и точност, 
но едва ли ще я постигнем само с тези корекции в законодателството. По-скоро тя 
трябва да бъде свързана с такива в управлението на системата. Много често се говори 
за мандатност, креативност, стратегии и т.н., в общия случай е свързана с моделиране 
на нагласите на общите събрания по определен начин, който в някои случаи граничи с 
нормите на морала и закона. Въпреки това процедурите са законни и не особено 
морални. Доказателства в тази посока има много и постоянно.  

Невинаги демократичните правила избират най-способните и най-
компетентните, а понякога дори и не дават възможност за изява на част от учените с 
индивидуален характер по ред причини. 

Това е проблем от общ характер, който с по-голяма сила е приложим за 
академичната общност. Тук индивидуалностите са много и в различни посоки. 
Обединяването понякога е за сметка на избор, който е свързан по-скоро с други 
обстоятелства, а не с качествата на индивида. Промяната в тази посока е възможна, ако 
при този избор има конкурс, почиващ на максимално обективни критерии. 

През годините се сблъсках с неразбиране в много посоки, дори и с чиста 
враждебност. Най-лошото е, че хората, които дават оценки за научна продукция, са по-
скоро не особено грамотни в тази посока, дори неразбиращи смисъла на всичко това. 
Изповядват личностното убеждение, че те в по-голяма степен отговарят на 
изискванията на учен без да отчитат каквито и да било обстоятелства. Дори съм се 
сблъсквал с парадокса докторант без нито една публикация, който дори няма допирни 
точки до научната област или области, в които работя, да ми дава личностни оценки и 
квалификации. В същата смешна хипотеза изпада и един професор, който успешно 
покрива националните изисквания с позовавания на статии, които аз съм направил, без 
самия той да притежава опит и компетенции, но дава „компетентни“ квалификации.  

В настоящото развитие на обществото наука самостоятелно няма как да се 
прави, както и съществуването на науката сама за себе си е невъзможно. Това налага 
работата в по-широки екипи и сътрудничеството в различни направления. Това налага и 
развитието на интердисциплинарния подход и развитието на учения в различни посоки 
и плоскости. Тава не прави човека/учения „пенкилер“, а го прави далеч по-способен да 
отговори на динамиката на изискванията на така променящата се среда. 
Моето лично усещане за удовлетвореност се корени в убеждението, че работата на един 
учен е с определена степен полезност и значимост и поставя България в открояваща 
позиция в научните области, в които работим. За мен вече е ясно, че враждебност, злоба 
и дори завист са характеристики, които съпътстват трудния път на академично 
развитие. Отдавам го на национални особености или на поколенчески промени. Не бива 
да забравяме обаче, че усилията трябва да бъдат постоянни и да се търси напредък в 
развитието на науката, защото общественото развитие го изисква и не се съобразява с 
индивидуалните особености. 
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Abstract:  The purpose of the report is to make a brief economic and accounting overview of 
the category of costs and their relation to the air transport of Bulgaria. 
Costs are a major economic category, and from their reporting and management depends on the 
effective operation of the airport and the aviation operators. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Въпросът за определяне величината на разходите и тяхното управление е много 
актуален и важен за всички икономически субекти в това число и за всички 
юридически лица, занимаващи се с въздушен транспорт. Този въпрос е фундаментален, 
защото е приложим и при авиокомпаниите и при летищата, което налага и обобщеното 
им разглеждане от теоретична и практическа гледна точка 

Разходите намират израз във всяка една дейност свързана с въздухоплаването – 
основна, допълнителна, спомагателна и административна. На летищата „водеща сред 
тях е дейността по предоставяне на услуги по наземно обслужване, за които трябва да 
притежават всички необходими лицензи, технически средства, обучен и сертифициран 
персонал. Извършваните дейности са съобразени със съответните стандарти на 
Агенциите за продажба на самолетни билети. Дейностите по наземно обслужване 
включват: обслужване на пътници и перонно обслужване на багаж, карго и поща, 
продажба на самолетни билети и почистване на въздухоплавателните средства.”[4,23] 
Не на последно място същите са и елемент от формиране на финансовия резултат за 
отчетния период.  
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Основната цел на доклада е направи кратък икономико-счетоводен обзор  на 
разходите във въздушния транспорт у нас за да се определи значението и ролята на 
разходите като счетоводен обект на отчитане за превозвачи получили лиценз  за 
извършване на въздушни услуги  от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна 
администрация“ и летищата на България.  Съгласно Чл. 3 от Закон за гражданското 
въздухоплаване, то е всяко въздухоплаване, извършвано с гражданско 
въздухоплавателно средство и предназначено за: 

 
1. превоз на пътници, багажи, товари и поща по въздуха; 
2. обслужване на селското, горското и други отрасли на стопанството; 
3. геоложки, географски и други научни изследвания; 
4. оказване на спешна медицинска помощ; 
5. културно-просветни нужди, фотографиране и реклама; 
6.  борба с пожари, наводнения и други бедствия; 
7. обучение, спорт и други 

Всички тези дейности са твърде мащабни и отговорни, поради което и основната 
хипотеза е, че теоретичното познаване, вярното и честно отчитане на разходите води до 
верен финансов резултат за организациите във въздушния транспорт, а от това ползите 
са многостранни за конкретната организация, обществото и държавата. В тази връзка 
основните задачи са: 

 Кратко изясняване на понятието разходи. 
 Очертаване на основните етапи на отчитане, управление и сравняване на разходите във 

въздушния транспорт. 
Самата систематизация на разходите e нормативно регламентирана от Закона за 

счетоводството и Международните счетоводни стандарти. По своята същност подредбата 
на разходите би могла да се определи, като форма на научно познание, която онагледява и 
проследява обширната информация, свързана с дейността по планирането, управлението, 
отчитането и контрола на разходите  по видове специфични дейности и управленски решения 
свързани с въздушния транспорт, но самата класификация е твърде обемна. В икономическата 
теория са известни над десет вида класификации по различни признаци, като е възможно един 
вид разход от дадена класификация да попадне в друга група по друг класификационен 
критерий.Така например популярните разходи за материали се отнасят едновременно в 
класификация по икономическото съдържание на финансовото счетоводство, според 
нуждите на калкулирането в конкретно предприятие и в себестойността на 
произведената услуга. 

 Това познавателно многообразие намира приложение в следното: 
 за прилагане  на отчетността на принципа на двустранното счетоводно записване при 

финансовото счетоводство, където се изисква систематизиране и обобщаване на информацията, 
която се пренася в отчета за приходите и разходите в това число: оперативни, финансови и 
извънредни разходи; 

 за анализиране на различните показатели и по-добро разбиране на причинно-следствените връзки, 
характеризиращи основните дейности на въздушния транспорт - превоз на пътници, товари, 
поща и други дейности; 

 за нуждите на управленския счетоводен анализ и висш мениджмънт. Всяка класификация на 
разходите може да се ползва за планиране, отчитане, анализ и контрол, според целите 
на предприятието и разбирането на мениджмънта за управлението на предприятието на 
различни нива-оперативно, тактическо, стратегическо.[1,18] 
 
       Трябва да изтъкнем, че при управленското счетоводство, наречено още 
мениджърско нещата са различни. При „управленското счетоводство има разбиране за 
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разходите много по-широко от финансовото счетоводство. То включва в разбирането за 
разходите поне четири подхода: производствен, финансов, финансовосчетоводен и 
икономически. Логично възниква въпросът: как е възможно това, при условие, че някои 
от разбиранията водят до определяне на коренно различни суми, третирани като 
„разходи“. Отговорът се състои в една от особеностите на управленско счетоводното 
третиране на разходите. „Различни разходи за различни цели“ е водещ постулат в 
управленското счетоводство. Концепцията е създадена от J. Maurice Clark през 20-те 
години на 20 век и е възприета като основна в управленското счетоводство след 80-те 
години на 20 век. При избор на един или друг подход има значение какви конкретни 
управленски решения се решават чрез информацията за разходите. Същевременно, 
според целите и проблемите за решаване, може да се ползват едновременно различни 
видове разходи за изграждане на вариационни или алтернативни решения.”[1,15] 
Тези твърдения ни дават основания да направим извода,че разходите във финансовото 
счетоводство са регламентирани, базови и публични.Те са имат стойностно изражение, 
докато при управленското счетоводство се използват и финансови разходи с 
количествено, качествено или друго предназначение за нуждите за мениджмънта. 

 
2. ИКОНОМИКО-СЧЕТОВОДЕН ОБЗОР НА РАЗХОДИТЕ  
Икономико-счетоводният обзор на разходите следва своя логика на изследване и 

тя е съобразена със теоретичното определяне на понятието разходи и спецификата на 
етапи на отчитане и калкулиране, управление и сравняване на разходите във въздушния 
транспорт. 

Самото изучаване на разходите има различни задачи, но в случая ще се спрем 
преди всичко на познавателното значение за цялостната организация на основната 
дейност и финансово-стойностното изражение при отчета на финансовия резултат- 
печалба или загуба за текущия период.  

При проучване на икономическата литература за разглеждания въпрос е видно, че 
има различни, но близки определения на понятията разход и разноски. По съдържание 
тези понятия са твърде близки, но трябва да се отбележи, че има и разлики. Разходите 
са по-широко понятие от разноските. В момента терминът „разноски“ има само 
историческо значение използван главно в началото на 20-ти век. Той е изцяло изместен 
в българската счетоводна литература от понятието „разходи“, като те изразяват 
паричния израз на изразходваните ресурси за определени цели във връзка с 
подържането и функционирането на отделното предприятие. Подобно разбиране се 
влага в понятията cost и expenses в англосаксонската литература и се разбира като  
завършени и незавършени разходи. 

Дефинирането на разходите в Международните счетоводни стандарти и 
Националните счетоводни стандарти определят разходите като: „намаляване на 
стойността на икономическата изгода през отчетния период под формата на изваждане   
извън предприятието и намаляване на неговите активи или увеличаване на  неговите 
пасиви, което води до намаляване на собствения капитал отделно от това което се 
дължи на капиталовложителите при разпределяне на финансовия резултат“. [5,123 ] 
При изследване на съдържанията на тези определения бихме могли да направим 
следните изводи: 

 Разход представлява само такова изваждане извън предприятието на негови активи или 
увеличение на пасивите му, което води до намаляване на стойността на икономическата 
изгода.[8] 

 Изваждането на активите или увеличаването на пасивите трябва да е в резултат на 
реално осъществена дейност през отчетния  период.  



 

448 

Затова колкото по-добре се познава тази категория, толкова по ефективна ще е 
организацията на дейността, което на практика кореспондира със стария счетоводен 
принцип „действащо предприятие, където предприятието няма нито намерение, нито 
необходимост да ликвидира или значително да намали обема на своята дейност.”[6] 

Практическата реализация на определен модел на разходите при въздушния 
транспорт в научно отношение изисква съобразяването му с много фактори от така 
наречения PESTEL анализ, включващи в себе си елементи на  политическия, 
икономическия, социалния, техническия, екологичния и нормативния фактор. „Чрез 
властта си учрежденията влияят върху изпълнителите, контролират функционирането 
на регулаторните механизми и осъществяват съответни санкции спрямо нарушителите 
на предписанията.” [3,369] Тeзи предписания по отношение на разходите са насочени 
основно към намаляване на риска, свързани с безопасността и сигурността на 
пътуването и към екипажа и към пасажерите. „Колективният риск (социален, 
обществен) от появата на обществен здравословен проблем е израз на рискова 
вероятност за определени съсловия от хора, които са обединени по социални и/или 
професионални характеристики.”[2,27] 

Ето защо от практическа гледна точка отчитането, управлението и сравняването 
на разходите във въздушния транспорт е изградено на основата на следните етапи: 

 изготвяне на показатели за планиране, калкулиране, отчитане и анализ на разходите; 
 изследване на разходите по отношение на начина на придобиване на всички обекти на 

отчитане и управление в организацията; 
 проследяване на основните причинно-следствени връзки определящи горепосочените 

икономически процеси; 
 изграждане на примерен модел на документооборота и избор на метод за амортизации, 

като елемент на счетоводната политика свързан с отчитане на разходите в зависимост 
от видовете дейности на организацията; 

 изготвяне на показатели за отчитане  на разходите по отношение на понятията 
ефективност и ефикасност; 

 хармонизиране на критерии за съпоставяне и оценка на моделите на отчитане на 
разходите във въздушния транспорт в страните от ЕС. 

При така очертаните етапи разходите се изследват по същност и съдържание  и на 
ниво управление. От изложеното до момента можем да направим извода, че разходите 
са паричен израз на ресурсите, използвани за определени цели във връзка с поддържане 
на функциите на отделната организация. За въздушния транспорт очакваните ползи са 
за печалба от основната дейност, както и за подобряване качество на предлаганите 
услуги. За целта се прилага калкулативната схема, която е браншово ориентирана по 
видове дейности и е с примерен характер за летищата:  

 Разходи за труд. 
 Разходи за външни контрагенти. 
 Разходи за текущи ремонти. 
 Разходи за суровини и материали. 
 Разходи за амортизации. 
 Други разходи. 

При калкулиране на себестойността могат да се очертаят следните изисквания: 
 В себестойността да се сумират всички  разходи, които имат връзка с производството 

на услугата. 



 

449 

 Включените разходи да не са извън нормалния ход на дейността, като например  
престой на самолета поради не добра организация от страна на дадената летищна 
администрация. 

Така очертаните разходи са типични както за лицензираните превозвачи, така и 
за международните ни летища - София, Пловдив, Варна, Бургас и Горна Оряховица, 
като тези характеристики на разходите се отразяват в периодичните им счетоводни 
отчети – баланс и отчет за приходите и разходите. 

 В момента страните от Европейския съюз се придържат към тенденцията за 
намаляване на разходите на авиокомпаниите чрез “low cost” или  наречената „ниска 
цена”, свързана с цената на билетите като паричен израз на стойността на въздушната 
услуга. За авиокомпаниите печалбата е от големия оборот на пътниците. У нас най-
популярните нискотарифни компании, които летят до и от България са: Wizz air, Sky 
Europe, Norvegian, My Air, Hemus air, Ryanair, EasyJet. 
 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
При направения кратък икономико-счетоводен обзор на разходите във 

въздушния транспорт у нас са изведени основните същностни характеристики на 
разходите. Определя се значението и ролята на разходите като счетоводен обект на 
отчитане  и като икономическа практико-приложна дейност за лицензирани превозвачи 
на въздушни услуги и летищата на България.  

Чрез изпълнение на двете задачи по отношение на краткото понятийно 
изследване на разходите и основните практически етапи при планиране,отчитане, 
управление и контрол на разходите се доказа и хипотезата, че теоретичното познаване 
на многообразието на разходите по различни класификационни направления, както и 
вярното и честно отчитане чрез синтетичните и аналитични сметки на категорията 
разходи на финансовото счетоводство е пътя, който води до верен финансов резултат 
през отчетния период за всички организации работещи  в сферата на въздушния 
транспорт. 

 Наред с това се изтъква, че документирането и информационно-икономическата 
същност на разходите, като обект на отчитане при финансовото счетоводство имат 
информационна и доказателствена сила при осигуряването на единството и 
съпоставимостта на плановите с отчетните показатели. 

А накрая основният извод е: който добре познава икономическата категория 
разходи може умело да ги управлява и контролира, въпреки многото класификационни 
признаци и винаги печели. Това е и стремежът на организациите, свързани с въздушния 
транспорт от което интерес имат отделните потребители на въздушните услуги и 
обществото като цяло. И не на последно място нашата препоръка по отношение на 
организацията на бизнеса в областта на въздушния транспорт са думите на  Рокфелер: 
„Не се страхувайте от големите разходи. Страхувайте се от малкото доходи.”[9] 
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Abstract: This study focuses on the Balanced Scorecard which is a performance measurement model 
that helps organizations achieve their strategic goals. Developing and improving the Balanced 
Scorecard model is a continuous process that aims to incorporate and link together the four main 
perspectives. The model helps the organization using it to concentrate on the critical evaluation of its 
future and achieve better performance on all levels.  
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Балансираната карта е метод да се постигне съгласие и реализира контрол за 

това накъде се развива една организация, която следва своята стратегия [1]. В бизнеса и 
в обществения сектор могат да се открият ключови коефициенти в изобилие. Разликата 
е в съсредоточаването върху нарочно избран набор от критерии – достатъчно малко, за 
да са наблюдавани – и върху използването им, за да се постигне и сподели общ възглед 
за стратегията на организацията за бъдещото й развитие. Одобреният набор от 
критерии, формиран на базата на необходим, разумен баланс отразява стратегическия 
избор на организацията. 

Подбраните критерии могат да бъдат разглеждани като допълнение към 
финансовия контрол и като средство да се намали опасността от вредния краткосрочен 
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подход като същевременно те дават ясна представа на служещите в организацията за 
тяхната работа, за скритите очаквания, за бъдещето на компанията. Някой учени [2] 
говорят за промяна на подхода от финансов към стратегически контрол, т.е. от 
конкретно направление в управлението, да се промени фокусът на внимание към 
цялостната организационна стратегия. Въпросът наистина засяга същността на 
икономиката повече, отколкото монетарния метод. Добра икономика означава добро 
управление на ресурсите.  

Съвременните организации са нещо много повече от умело инвестиране на 
капитали. За всеки водещ мениджър е важно как да управлява талант, позиция на 
пазара и натрупани знания. Съвършенството на една проста концепция предопределя 
универсалния характер на моделът БКО и неговия широк периметър на приложение, 
като своевременно демонстрира осезаемите и неосезаемите ползи от съвместяването на 
финансовите с нефинансовите критерии [10-13]. 

 
2. ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА МОДЕЛА БАЛАНСИРАНА 

КАРТА ВЪВ ВОЕННООБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА (Предложение за модел 
на балансирана карта за Национален военен университет „Васил Левски”)  

Основания за предложение по въвеждане на стратегическа карта в Национален 
военен университет „Васил Левски”. 

Първо. Проследената хронология на историческите факти и мястото, което 
учебното заведение заема в системата на отбраната и сигурността на Република 
България формират мнението, че ако към него не се приложи стратегия за развитие и 
усъвършенстване, трудно ще може да се реализира заявената мисия и да бъдат 
удовлетворени обществените и партньорските нужди в сферите на отбраната, 
сигурността и мироопазването. Намирането на баланс между обществените интереси и 
работата на висшето учебно заведение биха създали възможности и двете страни да 
сближат позициите си максимално и да обединят усилията си в посока на общите цели.  

Второ. Нарастващите очаквания, отправени към образователната система като 
цяло, а в частност и към нейната военнообразователна част, обосновано 
предопределени от динамиката на общественото развитие създават предпоставки към 
промените и реформите да се подходи системно и организирано. Именно в този 
контекст предложението за конструиране на модел на стратегическа система от 
показатели би създало възможност управлението на процеса по въвеждане на адекватни 
промени, с които да се игнорират негативните тенденции и демографските проблеми да 
придобие характеристики на контролиран и високо ефективен процес. 

Особеностите, които правят процеса по анализ на предпоставките и създават 
препятствия за ползване на „добри практики” могат да бъдат отбелязани в няколко 
направления: 

1. Въпреки, че съществуват примери за приложение на модела балансирана 
карта в сфери, различни от материалното производство, възникват проблеми с 
моделиране на адекватни показатели и направления, които да обхванат напълно 
комплексно тяхната същност [3]. 

2. Поради налични разлики в народопсихологията на човешките ресурси, 
възприемането на модела и работата в екип създава проблеми, в процеса по адаптация и 
приложение на примери от чужд опит [4]. 

3. Съвместяването на учебния процес и спецификата на системата за 
отбрана и сигурност променят структурата на заинтересованите страни и обосновано 
заявяват друго съдържание на вътрешните процеси [5]. 



 

453 

4. Различията в нормативна база, съобразени със спецификата на 
социалните условия правят прилагането на добри практики в сфери като образованието 
трудно приложими, без да се внесат съществени корекции [6]. 

Като база за развитие на концептуален модел е заложен образец на картата, 
типологизирано представен във вида отразен на Фигура 1 [7]. 

Практическо приложение е регистрирано в общообразователната система на 
САЩ. Конкретно сведения за работа с модела на картите има в университетски системи 
в САЩ, Великобритания, Китай и други страни [8]. 

Анализът на предложеният примерен образец на карта дава сведения, че в 
структурата му са включени 6 перспективи: цели и постижения, заинтересовани страни, 
процеси на обучение и администриране, обучение и развитие на преподавателите, 
развитие и работа на административния персонал и финансова ефективност. 

 
 

 
Фиг. 1. Стратегическа карта на Национален военен университет „Васил Левски”. 

 
Примерът е интересен и показателен, защото с включената първа перспектива 

„Цели и постижения” водещите социални цели на цялата образователна система се 
представят от цели, свързани с постиженията на учещите се, материализиращи 
овладяване на учебните програми и формиране на конкурентоспособност на знанията 
на национално ниво. Именно това предава стратегически характер на посочения 
образец карта. 
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Другото ниво на картата обхваща набор от цели, при които се търси 
доближаване между целите на обучаваните и заявките на обществото. По тази причина 
е намерено и обобщаващото наименование „Заинтересовани страни и клиенти”. 

Целите, структурирани в следващото ниво предоставят информация за начина, 
по който образователната система и конкретната организация предоставят стойност на 
продукта, който очаква и потребява обществото. 

Съществуват немалко примери, където следващите две направления 
(перспективи) на преподаватели и на административен състав биват представени 
обобщено. Опитът доказва, че тяхното разграничаване предоставя информация в по-
големи подробности и детайли, която създава възможност да бъдат оценявани 
максимално обективно мястото и ролята, както и индивидуалния принос на всеки в 
целия обучителен процес. 

Следвайки класическата технология на изграждане и указанията на създателите 
на модела Каплан и Нортън в основана на стратегическата карта е поставено 
направлението „Финанси”. Реално може да се твърди, че с налагането на политиката на 
институционална и финансова автономност неговата роля става основополагаща и 
ключова за успеха на само на управленския модел, а и за бъдещето на образователната 
институция. 

Обобщавайки практиките по приложение на балансирани карта в сферата на 
образованието ръководители на проекти и консултанти отбелязват, че „системата 
постига целенасочен прогрес, в подобряване постиженията на учащите се и 
организационната ефективност” [9]. 

Изходната позиция за създаване на обосновано предложение, конструиране на 
балансирана карта, обхващаща работата на Национален военен университет „Васил 
Левски” може да бъде разгледана в две посоки.  

Едната е свързана с анализ на вече съществуващи практики. 
Другата произтича от възможността самия обект да бъде разгледан, анализиран в 

достатъчно удобна за структуриране на карта степен. В този контекст официалните 
данни предоставят възможност да се констатира, че: 

Организацията има заявена мисия и цел и това създава възможност да бъде 
структурирана визия, аз самата организация това убедително доказва, че тя има 
подчертано стратегическа ориентация. 

Като част от системата за отбрана и сигурност университетът реализира своята 
дейност подчертано правомерно и законосъобразно. 

Анализът на методиките, прилагани в работата на университета, показват, че 
има институционална нагласа да се ползва обратна връзка за получаване и натрупване 
на данни, обработвани системно и получените резултати да бъдат периодично 
обсъждани. Нещо повече, включително обработката на данни от анкетните проучвания 
се осъществява с адекватни софтуерни програми. 

И така заявената мисия на Национален военен университет „Васил Левски” е да 
изгражда своите възпитаници морално, умствено и физически, да ги приобщава към 
идеалите на родолюбието, дълга и честта, да ги формира като личности и ръководители 
с изградени лидерски качества, способни да развиват и прилагат научни знания, да 
управляват обществени и специални структури в мирно време и кризи и да участват в 
национални и многонационални проекти за поддържане на сигурността, опазване на 
мира и развитие на обществото. 

Целта на Университета е да подготвя висококвалифицирани офицери и 
специалисти с висше образование, които да са способни да извършват активна 
познавателна и изследователска дейност и притежаващи знания и умения за управление 
на човешки и материални ресурси. 
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На тази основа може да бъде създадена примерна визия, според която 
Националният военен университет „Васил Левски” може да види себе си в бъдещето 
като лидер сред висшите училища в Република България, провеждащи обучение на 
студенти и изследвания в областта на отбраната, сигурността и управлението на 
процеси, свързани с тяхното развитие и усъвършенстване. 

Анализът на заявените мисия, цел и примерно формулирана визия показват 
университетът би осъществил няколко ключови социални ангажимента. 

Първо. Национален военен университет „Васил Левски” като висше училище е 
призван да формира високообразовани личност, способни да спомогнат на обществото 
да изгради по-съвършен и хуманен свят. Това налага: 

1. Университетът да подпомага цялостното морално и интелектуално 
развитие на своите възпитаници и да развива техния потенциал и система 
от морални ценности в най-широк смисъл, като формира високи 
стандарти за иновативно мислене и професионално израстване в 
условията на новия свят на знание и информация. 

2. Университетът да предоставя на своите възпитаници знания и умения 
творчески и високо професионално да решават проблемите на 
настоящето и бъдещето в областта на отбраната и сигурността 
посредством усвояването на балансиран комплекс от класически и 
съвременни академични дисциплини и на основата на най-новите 
постижения на науката. 

3. Университетът да развива възможностите на своите студенти да разбират 
предимствата и недостатъците на заобикалящия ни свят, на тази база да 
формират своя ценностна система и така да изберат уверено своя активна 
жизнена позиция за съхраняване на истината и свободата в името на 
общото благо на днешните и бъдещите поколения и човешките права на 
всички индивиди. 

4. Университетът да подкрепя мотивацията на своите студенти да 
продължат образованието си през целия живот, да предоставя както на 
тях така и на всички заинтересовани граждани възможности за 
продължаващо обучение, осъвременяващо нивото на техните знания и 
умения в съответствие на потребностите на обществото от устойчиво 
настояще, гарантирано от ефективната работа на националната система за 
отбрана и сигурност. 

Написаното тук формира заключението, че Национален военен университет 
„Васил Левски” служи на своите възпитаници и ги възприема като фокус на своето 
съществуване и ключ към бъдещето. Дипломата която им се връчва и производството 
във военно звания са своеобразен атестат за успешна реализация на неговата мисия. 

Второ. Националният военен университет като висше учебно заведение е 
отговорен да поддържа и развива високо ерудиран академичен състав от изявени 
национални и международно признати преподаватели, учени и специалисти. Това 
означава: 

1. Национален военен университет „Васил Левски” да подкрепя усилията на 
своя академичен състав при развитието и обогатяването на образователни програми с 
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върхови постижения на знанията от цял свят и с в максимално съответствие с 
потребностите на обществото, като се съблюдават световните тенденции с българските 
постижения и университетските традиции. 

2. Университетът да развива възможностите на своя академичен състав за 
иновационно партньорство с бизнеса, публичната администрация и международната 
академична общност, за да създава условия за разработване и разпространение на 
интелектуални изследователски продукти, съдействащи за непрекъснатото 
усъвършенстване на системата за отбрана и сигурност, гарантираща устойчиво 
социално развитие. 

3. Университетът да поощрява и залага високи критерии за творческо 
развитие на своя академичен състав, като създава среда на взаимна съпричастност към 
индивидуалното научно развитие и оценяване на ползите от богатото разнообразие на 
хора и идеи, обединени от взаимно доверие и стремеж да се служи на университета и 
толерантната и плуралистична академична общност. 

4. Университетът да създава пълноценни условия за издигане на престижа и 
авторитета на членовете на своя академичен състав като личности със съществен и 
уникален принос в общественото развитие, както в сферата на науката, така и в 
областта на отбрана и сигурността, при справедлива оценка на труда на всеки. 

Написаното по повод на академичния състав показва, че Национален военен 
университет „Васил Левски” счита този състав за най-ценния си актив и разглежда 
неговото съхраняване и развитие като най-високата гаранция за своето бъдеще в името 
на своите студенти и укрепването на системата за отбрана и сигурност на България/ 
воннообразователната система на Република България. 

Трето. Национален военен университет „Васил Левски” е призван да се 
утвърждава и усъвършенства като уважавана и ценена територия на националното 
образователно и изследователско пространство. Това се тълкува като: 

1. Университетът да отстоява своята академична автономия и 
институционална цялост и ги възприема като основа при поддържането на високи 
стандарти за интелектуално и професионално развитие. Като гаранция за това са 
изградени системи за управление и гарантиране на качеството на учебния процес в 
съответствие с водещите европейски стандарти и добри практики и по този начин 
залага високи цели на своето развитие и създава среда на висок морал и отговорност, 
адекватни на заявените от обществото очаквания по отношение на отбраната и 
сигурността. 

2. Университетът да подкрепя и организира връзки и сътрудничество на 
своя академичен състав, курсанти и администрация с водещи български и 
чуждестранни университети, целенасочено да анализира положителен опит и 
своевременно да го прилага по подходящ начин, за да участва активно в разработването 
на идеи и мероприятия, усъвършенстващи националната и европейската система за 
отбрана и сигурност. 
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3. Национален военен университет „Васил Левски” да развива своята 
библиотека и цялата си информационна и материално-техническа база, като се стреми 
към най-високите възможни стандарти и постигане на пълен синхрон с напредъка на 
информационните и комуникационни технологии. 

4. Университетът да поддържа достатъчно квалифициран административен 
състав, посветен на служенето на ВУЗ-а и реализацията на неговата мисия, да 
подпомага и поощрява развитието на знания и уменията му в мениджмънта на 
системите за управление.  

От последните изречения може да се направи обобщението, че Национален 
военен университет, като се основава на своите добри дългогодишни традиции е 
длъжен непрекъснато да обогатява и затвърждава своя облик на динамично развиваща 
се, модерна национална образователна и изследователска институция, целенасочено 
ангажирана с функционирането и бъдещето на системата за отбрана и сигурност. 

Като цяло пълноценното и конкурентно интегриране на Национален военен 
университет „Васил Левски” в образователното и изследователското пространство 
издига пред него огромно предизвикателство. Възможната и напълно изпълнима визия 
на университета да завоюва лидерска позиция сред висшите училища в България, 
работещи в областта на отбраната и сигурността поставят на изпитание 
университетската общност, като изискват пълна съпричастност и всеотдайност на целия 
личен състав. Особено значение за осъществяването на заявената мисия и възможната 
визия на университета има настоящият период, през който трябва да бъдат създадени в 
основни линии предпоставките и постигната необратимост в тенденциите по постигане 
на висококонкурентни позиции в национален мащаб обезпечаващи ефективна работа на 
системата за отбраната и сигурност/ воннообразователната система. 

Анализът на факти, нормативна база с очакваните промени и постигнати 
резултати, погледнати като предпоставки за приложение на концептуалния модел на 
балансираната карта формират мнението, че моделът/ БКО/БК като концепция е 
приложим за нуждите на университет. Но реално като предназначение възможностите 
би било редно да бъдат съобразени с някои детайли. 

Първо. Реализираното до края на 2015г. преструктуриране на българската армия 
и адаптацията на личния състав към новите условия. 

Второ. Променените нужди на обществото, отнесени към работата на 
националната система за сигурност и отбрана. 

Трето. Очакваните изменения за развитие на академичния състав, 
предопределени от уеднаквяването на критериалната система за оценяване на работата 
на научнообразователните системи. 

Четвърто. Въпреки обявената мисия на университета и разписаната цел, не е 
уточнено съдържание на визията, т.е. не е заявена и разписана стратегия за развитие на 
университета. Именно по тази причина и обособяването на показатели и 
структурирането на направления, отнесени към стратегията би било фрагментарно и 
непълно. 

На тези основания възможността за приложение на концепцията за система от 
показатели, представена под формата на балансирана карта може да бъде основание за 
изграждане на карта, отнесена към създаване на стратегически план за развитие на 
Национален военен университет „Васил Левски”.  

В структурата на общите положения при запознаване със стратегическото 
предложение се открояват следните моменти: 
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Водещата и основна цел на този план е постигането на по-висока динамика в 
развитието на Национален военен университет „Васил Левски”, осигуряваща 
пълноценно ползване на всички възможности за изява и усъвършенстване, 
предоставени на този етап на социално развитие за осигуряване на добри стартови 
позиции в националната образователна и научна общност. 

Развитието на споменатата динамика поставя намирането и открояването на 
ключови фактори за успех на университета и включването на цялата академична 
общност в активна съпричастна работа за сработването на университетските лостове и 
механизми за тяхното ефективно използване. 

В дефинирането на ключовите фактори за успеха на ВУЗ-а предложеният 
стратегически план изхожда от разбирането за първостепенната значимост при 
удовлетворяване на обоснованите претенции на основните заинтересовани страни: 
курсанти, студенти, системата за сигурност и отбрана, бъдещите им работодатели, 
академичния и административния състав и самото общество. Ключовите фактори на 
удовлетвореност се декомпозират на оперативни фактори, представящи се като основна 
част от университетските механизми за функциониране, които определят 
стратегическите показатели, отнасящи се за развитието на университета за следващата 
учебна година [14-15]. 

Структурата на стратегическия план по целесъобразност отразява развитието на 
университета и го представя в четири ключови направления (перспективи): 

1. Перспектива „Курсанти и студенти”; 

2. Перспектива „Академичен и административен състав”; 

3. Перспектива „Вътрешно-университетски процеси”; 

4. Перспектива „Материално-техническа база и финанси”. 

Направленията на студентите и това на академичния и административния състав 
дава отговор на въпроса какво очакват студентите и какво трябва да направят 
преподаватели и администратори, за да се получи конкурентен продукт, задоволяващ 
напълно очакванията на обществото като цяло и в частност на системата за отбрана и 
сигурност/ воннообразователната система. 

Направленията на вътрешните процеси, материално-техническата база и 
финансите анализират тези университетски процеси, материално-технически и 
финансови предпоставки, които играят ключова роля за максималното удовлетворяване 
на академичната общност, системата за отбрана и сигурност и успешното развитие на 
университета. 

В моделирането на всяко направление (перспектива) са взети под внимание 
утвърдени виждания за развитието на европейското образователно и научно-
изследователско пространство, както и националните цели и изисквания, изложени 
преди всичко в текстовете на Закона за висше образование, Закона за развитие на 
академичния състав на Република България и най-новите критериални изисквания, 
зададени от новите социално-икономически условия. 

Технологичното изпълнение на стратегически план е свързано с декомпозиране 
на факторите и показателите за успех на университета по звена и определяне на 
конкретни ангажименти на звената и техния състав за постигането им. Самото 
технологично решение предвижда широко и демократично обсъждане на целите и 
постигнатите резултати и търсенето на алтернативи за бъдещо по-ефективно развитие. 
Именно това предполага иницииране и привеждане на плана в пълно съответствие с 
постигнатото и промените в социалната среда. Същевременно се предвижда 
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осъществяването на сравнителни проучвания за дейността и резултатите на други, 
преди всичко чуждестранни учебни заведения, както и постоянно проследяване на 
нивото на съответствие на университетската дейност с държавните изисквания и 
обществените очаквания и нагласи [16-22]. 

 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 
Отразеното в тази част на изложението структурира следните изводи: 
Първо. В предвид на своята висока приложимост и концепцията на системата от 

показатели и самият модел на балансираната карта [23] се вписват максимално плътно 
и адекватно в същността и организационната специфика на националната система за 
отбрана и сигурност и в частност воннообразователната система. В своето разнообразие 
концептуалният модел създава условия да се постигне повишаване на ефективността на 
процесите, протичащи в цялата система за отбрана и сигурност и в същото време да се 
организира постигането на продължително въздействие, обхващащо както операции, 
така и стратегия. 

Второ. Предоставянето на предложения за прилагане на балансирана карта 
надгражда по рационален начин натрупваната от цялата система за отбрана и сигурност 
информация. По този начин от една страна тя като ценен капитал трансформира и 
институционалното мислене и структурира по нов и адекватен на динамиката на 
действителността модел на поведение, а от друга повишава значението на така 
наречените нематериални активи в процеса на преструктуриране на Българската армия. 
По този начин при условие, че се ограничава числеността на системата като 
компенсаторен механизъм с натрупване на повече знания и професионални умения 
човешките ресурси на системата за сигурност и отбрана в новата информационна и 
организационна среда се трансформират в човешки капитал, който превръща цялата 
армия в неголяма, но достатъчно ефективна, за да реализира поставените и от 
държавата и от партньорите цели и задачи. 

Трето. Отправените към различните нива на институционалната йерархия 
предложения доказват, че в приложението на концептуалния модел на базата на 
приемственост и надграждане може да се наложи по-рационален и ефективен метод за 
управление. Това би предоставило необходимата прозрачност на целите и задачите, 
които са поставени за изпълнение от цялата система и би създало условия за 
максимално разбиране на проблемите и оптимална съпричастност към тяхното 
решаване. Реално това би повишило нивото на организационната (войнската) култура и 
би се превърнало в основен мотив на целенасочена и ползотворна работа. 
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INTRODUCTION 

I would like to open this short paper with part of the exceptionally emotional allegory 
of the famous linguists Tom Hutchinson and Alan Waters about the city of ELT.  

“Once upon a time there was a city called ELT. The people of ELT led a comfortable, 
if not extravagant, life, pursuing the noble goats of literature and grammar. There were 
differences, of course some people preferred to call themselves EFL people, while others 
belonged to a group known as ESL. But the two groups lived in easy tolerance of each other, 
more united than disunited. 

Now it happened that the city was surrounded by high mountains and legend had it that the 
land beyond the mountains was inhabited by illiterate and savage tribes called Scientists, 
Businessman and Engineers. Few people from ELT had ever ventured into that land. Then 
things began to change. Some of the people in ELT became restless. The old city could not 
support its growing population and eventually some brave souls set off to seek their fortune in 
the land beyond the mountains. Many in ELT were shocked at the prospects. It was surely no 
place for people brought up into gentle landscape of English literature and language. 

But, as it turned out the adventurers found a rich and fertile land. They were welcome by local 
inhabitants and they founded a new city, which they called ESP. the city flourished and 
prospered as more and more settlers came. Soon there were whole new settlements in this 
previously uncharted land. Other smaller groups took on the names of the local tribes to find a 
host of new towns called English for Hotel staffs, English for marine Engineers, English for 



 

463 

medical Science and so on. A future of limitless expansion and prosperity looked 
assured…...” [1] 

 And if this beautiful metaphorical story is to be related to such a singular domain of 
ESP as the Aviation English is, it wouldn’t be difficult to imagine how exactly every linguist 
might feel when they start a career with such a distinct group of learners as the aviation 
specialists are. Suddenly, the lecturers need to leave the comfort of ‘the gentle landscape of 
English literature and language’, and to meet the ‘savage’ tribes of aeronautical and aircraft 
maintenance engineers and even the ‘scariest’ among them, the ‘fearsome’ tribes of pilots and 
Air-traffic controllers. 

 And then the educator faces another dilemma –when teaching students of certain 
professional occupation, do they need to stay with the already more or less familiar world of 
ESP or to bravely experiment with the even less conventional and mysterious world of CBI? 

 1.ARTICLE CONTENT 

 Undoubtedly the ESP approach has always been considered fundamental for the 
successful application of English for Occupational Purposes (EOP). It has indisputably proven 
its value and has gained righteous recognition through the numerous courses delivered, the 
vast number of materials designed, as well as the achievements recorded. 

Which leads us to the following questions: 

 What is ESP and how it is used in teaching Aviation English? 

 What is CBI and why it has been considered important in teaching Aviation English? 

 Do ESP and CBI methods share common characteristics and what dissimilarities are 
examined? 

 Why to choose CBI? 

 2.1. Definition of ESP and CBI 

 An extended definition of ESP in terms of 'absolute' and 'variable' characteristics:  

Definition of ESP Absolute Characteristics  

1. ESP is defined to meet specific needs of the learners. 

2. ESP makes use of underlying methodology and activities of the discipline it serves.  

3. ESP is centered on the language appropriate to these activities in terms of grammar, lexis, 
register, study skills, discourse and genre. 

Variable Characteristics  

1. ESP may be related to or designed for specific disciplines.  

2. ESP may use, in specific teaching situations, a different methodology from that of General 
English.  

3. ESP is likely to be designed for adult learners, either at a tertiary level institution or in a 
professional work situation. It could, however, be for learners at secondary school level.  
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4. ESP is generally designed for intermediate or advanced students.  

5. Most ESP courses assume some basic knowledge of the language systems. [2] 

  Content-based instruction is the integration of the content with language-teaching 
aims …  the concurrent teaching of subject matter and second language skills. [3] 
Respectively, CBI is a milestone that diverts the direction of teaching, from language to 
subject. [4] In another study, it is stated that teachers facilitate the content topics instead of 
using vocabulary and semantic rules. [5] 

  It has to be pointed out that both ESP and CBI could be used for achieving the desired 
goal- helping a specific group of learners to attain the set of vocabulary and skills that will be 
of vital importance to their present or future trade. Another obvious fact is that ESP and CBI 
very often overlap and sometimes it is difficult to set them apart. To be able to differentiate 
between them the resemblances and differences need to be clarified. 

 2.2. Similarities between ESP and CBI 

Some agreed-upon similarities include the following: 

1.  ESP and CBI share a dissatisfaction with the traditional abstraction of language from its 
natural environment and real language use. 

2.  They share a concern that general-purpose English courses cannot prepare students for the 
demanding linguistic, rhetorical, and contextual challenges of the real world. 

3.  They use genuine discourse from the real world to ensure that classroom content reflects 
the target situation. 

4.  They engage students in meaningful use of language rather than in activities that focus on 
the language itself. 

5. They expand the definition of language teaching to include cognitive skills and critical 
thinking. 

6.  Finally, both ESP and CBI have as their goal the transfer of language skills and content to 
real life. [6] 

The ESP teacher needs always to be guided by the thought that the students being 
future professionals, naming pilots, air traffic controllers or aircraft maintenance engineers 
will need to have some very practical usage of the English Language classes. The following 
observation has to be noted here: whenever the students are instructed with highly specialized 
terminology, regardless of their knowledge or how un/successful they are in the general ESL 
classes, the students manifest quite a good result at the end of the course. This, to a great 
extent, is due to their motivation (clearly realizing that their language proficiency will be a 
valuable asset in the future). But another very particular reason is the content itself. No matter 
how challenging the content is they are intrinsically motivated to succeed. Perceiving the idea 
of all the benefits and advantages this type of knowledge carries, together with their 
professional interest in the subject matter they put much more efforts in the tasks, they are 
more diligent in their work and the outcome is inevitably quite positive. Student pilots are 
eager to learn everything that has to do with meteorology, aerodynamics, structure of the 
aircraft and the instrument panel. The aircraft engineers are happy to know every single thing 
that is related to the function of the engines, the hydraulic system or navigational aids. I have 
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experimented with adapted materials and authentic materials. The students clearly preferred 
the latter. For them it was the content-carrier that was a spot on, something they found 
relevant and of high priority.  

In that way the students manage to build self-confidence that the language they use is 
meaningful, accordingly they are capable of developing many more skills rather than 
linguistic achievements only. This evolves the cognitive skills of the students, their critical 
thinking and creates the feeling of self-esteem which, I believe, is a sine qua non for them, so 
that they are able to meet the challenges of their highly demanding profession. That definitely 
puts my favors on the side of the authentic materials.  

 2.3.CBI fundamentals 

 Here I would like to mention some very fundamental postulates of CBI training:  

- Appropriate content-based language training is a more efficient, motivating and cost-
effective form of Aviation English training;  

− The content used for language acquisition should be relevant to the population being 
trained;  

− Training should have a communicative focus (communicative approach to language 
learning). The goal is successful communication, rather than pure grammatical correctness.  
The training should use learner-centered classrooms rather than teacher-centered; much 
student conversation practice and relatively less teacher lecture; minimal error correction of 
errors which do not affect comprehension, and materials which attract learners’ attention. [7] 

 The suitable textbooks that can be used for CBI classes are the ones that usually 
contain a variety of readings followed by vocabulary and comprehension exercises. They 
could be supplemented with additional information from the Internet, newspapers and other 
sources. Another workable approach is specially constructed source books to be used. Those 
books might contain selection of authentic materials or simplified versions of specific aviation 
related topics. It is also possible some interesting classroom materials to be created for the 
purpose. 

 2.4. Difficulties  

But there is one very specific and very frequent difficulty that deserves to be noted. 
This is the fact that the English Language teacher is less knowledgeable on the subject matter 
topics than the students. 

In Tomsk Polytechnic University, which is one of the oldest technical universities of Russia, a 
study was conducted by Brent to create an English teaching model that would prove to be 
successful in teaching English for nuclear security students while raising awareness and 
changing attitudes of university students towards tolerance and cooperation on issues of 
global importance. Therefore, the model was based on content-based instruction (CBI) which 
can bridge language proficiency and content mastery.  While implementing the model, some 
challenges to CBI occurred.  One of these challenges was the insufficient content proficiency 
of EFL teachers.  The teachers could not communicate specific concepts of the related field. 
Thus, students lost their trust in acquiring language through content. [8] 
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  And this undoubtedly puts an emphasis on the necessity that the CBI teacher should 
work in close relation with the subject- matter instructor. But this on itself arises another 
difficulty. An empirical evidence has shown that such collaboration is a very difficult task 
because of certain reasons. On one hand this is much time consuming for both the subject-
matter instructor and the English Language teacher. Another very objective difficulty is the 
fact that the language training and the subject-matter training are incompatible in their 
approaches and above all they are inherently different, hence –the approaches used to instruct 
are inordinately divergent. To combine the two of them is sometimes almost impossible.  

There are obvious massive difficulties in the way of establishing real team teaching 
between disciplines as dissimilar as English and Biochemistry or Mechanical Engineering, 
among them being near total mutual incomprehension of purpose, subject matter and 
generally problems of basic attitude. [9] 

Teachers may be knowledgeable enough in the target language, however they may 
lack of subject- matter quite normally. This condition may cause lack of self-confidence as a 
teacher. [10] 

One possible solution is to make use of the students as content specialists and with 
their help to fulfill the imperfections of the language teachers. This condition requires 
collaboration between students and language teacher. Related to the previous statement, we 
need to mention that while collaborating with their teachers, the students begin to learn 
alongside their teachers in a co -learning environment. Also, this can help students promote 
their participation in language teaching sessions. [11] 

CONCLUSION 

 In a study, Nguyen incorporated the CBI approach in the ESP context.  The findings 
revealed the students’ interest and involvement in the course and proved the effectiveness of 
CBI application in the ESP course. [12] Many researches, also, have investigated the effect of 
CBI on disciplines like accounting [13] and technology [14] and stated that teaching through 
CBI improves learner’s critical thinking and leads to a fast and enjoyable language learning. 

I myself am deeply convinced that CBI is an effective method of combining language 
and content learning. In addition, it has to be pointed out that when we talk about tertiary 
education, and more particularly about student population whose field of experience will be 
affiliated to a specific business environment, the teacher should definitely consider the CBI 
approach because learners’ motivation increases when students are learning about something, 
rather than just learning a language. People naturally pay more attention to topics in which 
they have an inherent interest. And finally, I would decidedly favor the CBI as an innovative, 
practical and beneficial method of teaching Aviation English, a method which undoubtedly 
yields positive impact on the students’ progress. 
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      По своята природа всеки тип възпитание е процес, в който обектът на  
въздействие получава информация, на чиято основа се сближава с 
особеностите на оформена ценностна система. „Възпитанието е … процес 
на взаимодействие, в който в съответствие с целите и задачите на 
личността и обществото, се реализира организирано влияние и 
интеракция.”[2,391] В този процес на взаимодействие на участници се 
предполага по презумпция и реална готовност за доброволно приемане на 
информационното въздействие. Възпитанието е територия на свободно 
приемане на интенции. Съобразно типа на ценностната сфера, в чиито 
контекст се предлагат определени модели на възпитавания, може да се 
видят различни по съдържание видови особености и характеристики на 
възпитанието. То може да е съотнесено към различни ценностно обособени 
системи. 

Поради близката си природа, разкривана в една синкретичност на 
човешки отношения и поведение, нравственият и естетическият аспект на 
възпитателния феномен често са в непрекъснат динамичен контакт. Двата 
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типа ценнностни системи  често и се припокриват. Това е продиктувано от 
идеалните нагласи на субекта за възприемане на идеализираната релация 
„аз-свят”, като морално-естетическо равновесие и хармония. 

В теоретико-структурен план, наред с това, спецификата на двата 
близки типа възпитателни процеси позволяват и известно диференцирано 
осмисляне. Така, нравственото възпитание е ориентирано повече към 
разбирането и приемането от обекта на влияние на ценностите на 
определена поведенческа регулаторна система. В нравственото възпитание 
се формират и развиват моралното съзнание на човека, при което 
нормативните изисквания на моралната система стават лични убеждения и 
мотиви за поведение. Основният смисъл на този процес е да се създадат 
трайни морални убеждения, навици на поведение и позитивни чувства, 
съпътстващи както формирането на въпросните нагласи, така и тяхното 
реализиране практически. 

Същевременно, ако реализираното поведение е и известно 
„показвано”, видяно  участие на всеки субект в ежедневието, то и 
естетическата му изразителност става неразделна част от цялостното 
социално присъствие на субекта. Така и неговата естетическа формираност 
естествено изпъква в нравствено-практическата дейност. 

По същество, пак в условната рамка на разделянето на характера на 
двата възпитателни феномена, естетическото възпитание е процес, при 
който се изграждат естетическите аспекти на съзнанието на човека и се 
формират и неговите практически естетически способности. В тази връзка 
могат да се подчертаят и две водещи цели на този тип възпитание. Първата 
от тях е, изграждане и развитие на елементите на естетическото съзнание. 
Втората – това е развитието на практически способности за преобразуване 
на форми на битийни обекти. 

Първата цел  е водеща. Тя създава условията за практическа 
естетическа дейност. В тази първа цел се развиват  особености на 
човешкото съзнание, като естетическия вкус, естетически идеал, 
естетически потребности, естетическа активност, въображение, 
асоциативност. Практическата активност на човека се създава на основата 
на тези феномени.  

От особено значение тук е ролята на естетическия вкус. Той е основен 
фактор за ценностно усвояване на всеки пореден, сетивно възприет обект и 
естетическото му оценяване от субекта. Вкусът е способност за 
естетическо възприемане и оценяване и представлява единство от знания и 
представи за красиво, грозно, възвишено, трагично или комично. Затова 
можем да посочим, че естетическото възпитание е преди всичко процес на 
формиране и развитие на естетическия вкус. Чрез неговото 
усъвършенстване, възпитанието постига  и стойности на естетическата 
активност на човека. Качествата на  вкуса предполага желания и 
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възможности на човека да търси и създава нови естетически и 
художествени обекти.  

Развитието на други елементите на естетическото съзнание, като 
естетически идеал и потребности, по своему са свързани с цялостното 
изграждане на човека. Както ще стане дума по-нататък, тяхното естество и 
стойности са силно зависими  и от нравственото изграждане. 

Нравствените и естетически качества  на субекта са аспект на неговото 
цялостно развитие. Върху начина на протичане и крайните резултати на 
този процес влияние оказват редица фактори, които условно можем да 
разделим на три групи. На първо място – това е личният мирогледен 
модел. Второ - общите потребности от развитие и усъвършенстване, а на 
трето място - индивидуалните саморефлективни способности, в частност- 
личните нива на самооценка. 

В първия предпоставъчен дял важна роля играят общите идеи 
представи и ориентации на субекта за света, живота , „Аза” и другите. В 
техния обем от най-общи осмисляния на аспектите на битието стоят и 
възгледите за добро, красиво, дълг, честност. Към тази система можем да 
отнесем и  основни индивидуални качества , като настойчивост, 
трудолюбие, деловитост, търпение, самоконтрол. Чрез всичко това 
субектът  се ориентира в моралните и естетически изисквания и стойности, 
които социалната среда или субектите на възпитателно въздействие 
отправят към него. 

От особено значение за постигане на възпитателни нравствено-
естетически резултати е потребността от саморазвитие и 
самоусъвършенстване на субекта. Природата на потребността, като 
осмислено влечение, тук представлява основа на духовно-практическа 
активност. Тя се проявява като подбуждащ момент, като мотив, който 
определя дейността на човека по посока на усвояване на аспектите на 
високата нравственост и естетическа изграденост. Потребността от 
саморазвитие е вътрешен стремеж към високи лични достижения на 
основата на осъзнати реални възможности за дейност.  

Главна функция на потребността от личностно развитие, е да се даде 
началото на поведенческия акт. На нейна основа възниква и се развива 
интересът на субекта от получаване на нова информация, която би му 
помогнала да усъвършенства своите качества и способности. В тази насока 
потребността дава основание на човека да осмисля нравствено-
естетическите проблеми целенасочено и да включва техните теоретични и 
образни страни в собственото си мисловно и практическо живеене.  

Нравствено-естетическото изграждане е и особена форма на 
самооценка. Осмислянето на промените в процеса на възпитание 
предполагат и своеобразни „стъпала” на саморефлексия. За 
изследователите на самооценъчната дейност, това са различни по сложност  
процедури, базирани на релацията „субективен акт – обективна стойност”. 
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Л. Рувинский в тази насока посочва пет степени на самооценка. Тях 
конкретно можем  да отнесем към системата на нравствено-естетическо 
изграждане [ вж.1 ].  

На най-ниското ниво – процесуално-ситуативното, постъпката 
обикновено не се свързва с нравствено качество и самооценката  се 
извършва по посоката на външни белези, като успехи ли неуспехи на 
намерението. Качествено-ситуативното ниво пък показва установена права 
зависимост между постъпки и качество. Но самооценките са твърде 
тенденциозни и ценностното качество притежава засилено лично значение, 
не се абстрахира. При качествено-статичното ниво праволинейната 
зависимост е нарушена, субектът показва тенденция към осмисляне на 
нравственото поведение като част от общата морална система. Проблемът 
тук е, че все още самооценката е консервативна и недостатъчно 
обективирана. На нивото на качествено-динамичната самооценка се 
осъзнава връзката качество – постъпка чрез преодоляването на 
тенденциозната субективност. Но едва на пета степен - наречена 
качествено-перспективна, човекът се самоопределя като възможна 
проекция в бъдещето. Тук има и желание за самоусъвършенстване, за 
развиване на качествените характеристики на дейността. 

Подобни възгледи могат да се отнесат и към всеки тип възпитателна 
дейност.  Очевидно  осмислянето на промените, настъпващи в 
поведението, като резултат от външното ценностно въздействие, са 
постоянно актуални и значими за качеството на възпитателния процес. 

Нравствено-естетическото възпитание по изложената логика е в пряка 
връзка с други форми на субектно отношение и поведение спрямо 
социалната среда. Това в известна степен поставя разглеждания проблем в 
контекста на живота, на вече оформена и развита човешка индивидуалност. 

Често в източници, посветена на възпитателното формиране на човека, 
присъства гледище, че по-ясни, съществени резултати в този процес се 
наблюдават около 16-18 -тата годишнина на младите хора, както и разбира 
се, в последствие. Подобно становище е обосновано, доколкото  може да се 
базира на стойностни социологически изследвания, показващи нравствено-
естетическите ориентации и предпочитания на човека. В по-ранна възраст 
подобна информация надали може да претендира за достоверност. 

Но може да се посочи, че  морално-естетическото развитие естествено 
започва още от детска възраст. Още в първите години на подрастващите се 
възприема и се запомня доста сетивна и смислова информация, върху 
която после се извършва и възпитателна формираща работа. 

Във връзка с това, пътят за морално-естетическо формиране условно 
разделяме на две степени. Първата - процес на първоначално синкретично 
естетическо и нравствено изграждане. Тук виждаме началото на усвояване 
на определени морални и естетически понятия, както и на натрупване на 
първични „опорни” сетивни образи от нравствено-естетическата сфера. 
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Може да се приеме, че този процес е естествен поради обстоятелството, че 
потребността на индивида от хармонизиране с околната среда е иманентен 
на човешката му същност изобщо.  

По същия начин още в тази възраст, спонтанно, в процеса на игра, 
детето получава първична информация и за доброто, за лошото, за 
правилното. Това е първичното определяне на моралния модел, който 
впоследствие ще обхване човека и ще го приобщи към социума. Наред с 
това, детето безкритично усвоява и елементите от поведението на 
възрастните, които стават естествен модел за подражание. В тази връзка се 
вижда изключителното значение на семейната среда за ранното 
нравствено-естетическо формиране на човека.  

Важен фактор за първоначалното морално-естетическо изграждане на 
детето са и първите учебни заведения-детски ясли и детските градини. В 
тях се извършва началната социализация на подрастващите. Тук те за 
първи път са поставени в организирана обществена среда. Намират се в 
обкръжение на себеподобни и заедно с тях започват да се приучават да 
изпълняват определени социални роли.  

Нравствено-естетическото възпитание в този аспект също е включено 
в съответна педагогическа система. Това става основно с помощта на 
организирана художествено-творческа дейност. За първи път децата 
организирано се срещат с различни видове изкуства, с нови художествени 
форми и герои. Особено важно е, че тук те усвояват и начални умения да 
интерпретират художествената образност. Чрез това си участие се формира 
както естетическата способност за опознаване на красивото, грозното, 
трагичното и комичното, така и да се изграждат художествено образни 
представи от морално естество. Получените опорни нравствено-
естетически понятия и образи тук придобиват системен характер. 

В хода на първоначалното естетическо и морално изграждане на 
младите хора по особен начин участва и системата на училищното 
образование и обучение. Постепенно в неговите степени младите хора се 
изграждат с все по-засилено участие на когнитивните елементи. Получават 
разнообразни знания за света, за обществото и за човека. Нравствено-
естетическото възпитание тук добива по-осъзнат смисъл. По силата на 
съзнателното желание за вграждане на субекта в новата социална среда, 
там се развиват два особени процеса. Единият е наблюдението и стремежът 
за усвояване на необходима роля, която да превърне младия човек в 
пълноправен член на групата. От друга страна-това е самонаблюдението, 
доколко успешно се постига собственото самореализиране като 
идентификация на референтите. 

В резултат на субективните нагласи за вграждане в социалната среда, 
във възпитавания могат да се развият нравствено-естетически ориентации, 
които донякъде да снижат неповторимостта на индивидуалното. Главно 
чрез подражание на неформалните лидери, или чрез приемането на общите 
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нравствено-естетически норми в групата, младият човек може да приеме 
като ценни редица аспекти на средата, която го е приобщила. Това могат да 
са и поведението, и начина на обличане, и ориентацията към 
себеподобните или към различните във възрастово, професионално, расово 
или религиозно отношение.  

Особено силно на този етап на развитие на човека се възприемат и 
естетическите художествени символи. Отново поради съпричастността към 
асимилиращата личното социална среда, се извършва ценностно 
сближаване или отхвърляне на определени видове изкуства, стилове и 
жанрове. При определяне на личностна референтна група, ориентирана 
към типизирано изкуство, субектът на естетико-нравствено формиране 
приема особеностите на въжделената среда и става активен възприемащ, а 
впоследствие и разпространител на приетата вече морално-естетическа 
образност.  

Посочените ориентации, породени от желанието за 
самоидентификация като член на групата, много ясно се възприемат на 
нивото на естетичността на вида и поведението на младия човек. Телесните 
украси от разнообразен вид, прическата, дрехите, начина на движение, 
дори и на елементарно контактуване  - вече сетивно показват един наличен 
избор на обособена среда със съответни художествено-естетически 
параметри. 

С развитието на човека в социален план, неговото нравствено и 
естетическо развитие става все повече зависимо от глобалната социална 
динамика.  Известно е, че човешкото съзнание се формира и развива под 
влияние на изменящото се социално битие, социална практика, в чиято 
система е и субектът. В рамките на определени обществени отношения 
субективното се оформя, приемайки закономерно съвкупното съзнание на 
останалите участници в социалния театър. В този процес човекът приема и 
особеностите на обществената психика в ежедневен, несистемен план, 
както и познавателно натрупаните знаци, отразяващи същността на 
общественото цяло. В диалектическата връзка между двата процеса се 
формира и мирогледът на личността. А това пък се отпечатва и върху 
особеностите на нравствено –естетическото изграждане. Показателен 
пример тук е встъпването в трайни професионални отношения или 
приемането на друга продължителна социална роля. „Изборът на професия 
безспорно е важен момент,тъй-като тя дава и отнема много, но едва ли е 
възможно на везна да се преценят  и плюсовете, и минусите на отделните  
професии, а това не е обект на разсъждения.” [2, 69 ] Както посочва Ф. 
Филипов, „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”.[4, 396  ] 
В тази среда много завладяващо и устойчиво се оформят отношения и 
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позиции, оказващи силно влияние върху нравствено-естетическото 
поведение. 

Мирогледът е силен регулатор  на поведението на човека в качеството 
си на модел на известна осмисленост на живота. Той обединява в 
съзнанието на субекта съвкупните представи за човешки връзки и 
отношения, с определен елемент и на субективност, който пък 
трансформира тези социални реалии в лични ценностни форми. Заедно с 
общите ценностни ориентации на развиващата се в социален план личност, 
мирогледът естествено влияе на нейното нравственото и естетическо 
изграждане.  

По подобен начин върху естетико-нравствения възпитателен процес 
през този втори формиращ етап, влияние оказва и състоянието на 
ценностната система на субекта. Личността е и уникално явление, но е и 
част от социума, като общност. Затова и ценностните и ориентации носят 
аспекта на неповторимото, но и на известна социална обвързаност. Затова 
и личните оценъчни способности, и социалната ценностна система оказват 
влияние в един предварителен, а и съпътстващ план, върху протичането на 
процеса по усвояване на особеностите на естетическото и моралното. 

На втория етап-социализираното нравствено-естетическо изграждане, 
важна роля играят редица детерминиращи фактори. Такова е социалното 
обкръжение на човека, както и „голямото” общество. Тяхното пряко и 
косвено влияние върху цялостното духовно изграждане на човека е 
несъмнено. В този порядък можем да видим и постепенното приобщаване 
на субекта към естетико-нравствената „рамка” на социалната среда. По 
силата на стремежа на отделния човек да се приобщи към желаното си 
обкръжение, той естествено приема, макар и не изцяло, нравствените 
правила, норми и представи на другите. По подобен начин се усвоява и 
„средната” естетическа рамка, която се проявява в обща естетическа 
вкусова реактивност. Общият ефект от този начин на участие в процесите 
на общността води до определено сближаване на нравствено-естетическите 
нагласи и реактивност. 

Социализиращ ефект при морално-естетическото усвояване на света се 
получава и от влиянието на културните институции, средствата за масова 
информация и комуникация, както и организираната културна работа в 
контекста на социално-политическите системи. „Насочената” дейност в 
аспекта на моралните и естетически ценности несъмнено създава трайни 
образни представи и нагласи у възприемащите. Дори и в характера на 
масовите културни прояви да няма някакъв социално-психологически 
предварителен замисъл, самото обстоятелство на тяхното тотално 
присъствие в сетивно-емоционалния свят на човека, играе и непрекъсната 
формираща роля. 

Непрекъснато е сетивно-емоционалното влияние върху човека и на 
обкръжаващата го архитектурна структура, както и т.нар. „втора” природа-
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съвкупността от обектите, създадени от трудовата дейност. Макар и да 
имат обикновено чисто практико-приложен характер, обликът им, 
оформеността, носят ценностно послание. Възприемащият усвоява тяхната 
формална характерност, но с това ги „запечатва” като образи, които 
остават в съзнанието му и постепенно създават устойчиви нагласи за 
естествено оформена битова среда. 

Посочените фактори имат влияние върху нравствено-естетическото 
изграждане на човека по съпътстващ начин. Но в плана на цялостното 
формиране на субектите, тяхната роля формира една ценностна основа, 
върху която индивидуалните морално-естетически възгледи, представи и 
нагледи добиват своите социални особености. 

Нравствено-естетическото възпитание, както и останалите 
възпитателни процеси, протичат по два основни начина. От една страна-
това е явление, част от общото изграждане на човека и не е свързано с 
предварителни организаторски замисли, които впоследствие да се 
реализират в нарочна система. Първият начин на осъществяване на 
морално-естетическо формиране в този смисъл е „стихиен”. Той е резултат 
от естественото присъствие и участие на субекта в социалните процеси, 
които го завладяват от детството. 

Освен това, морално-естетическото възпитание може да има и 
организиран характер. При него съществува формално, условно деление на 
възпитатели и възпитавани - на субекти и обекти на възпитанието. Тук 
определяща е алгоритмичната програма, която определя смисъла, целите, 
задачите и очакваните резултати на подобна дейност. В този случай 
възпитанието е обикновено част от по-обща педагогическа програма. 
Определящ елемент в организирания възпитателен процес е целта. Тя 
предполага и средствата и формите. Колкото до характера субектно-
обектната структура в тази възпитателна система, то може да се подчертае, 
че често тя е доста условна като деление на участниците. Причината е, че в 
морално-естетическата система всички субекти априори са равни.  

Нравствено-естетическият формиращ човека процес има особени 
характеристики. Първо-той е постоянен процес. Човекът с нормална 
душевност и съзнание се обогатява естетически и нравствено през целия си 
живот. Непрекъснато възприеманата естетико-нравствена познавателна и 
чувствена информация оставя постоянно следи в неговата психика. 

Освен това, особеност на морално-естетическото формиране е, че това 
е „неизбежен” процес. Той е иманентен и за социалната среда, и за личното 
съществуване. Породени от дълбоката човешка потребност от равновесие и 
хармония, естетическото и моралното отношения винаги се проявяват по 
естествен начин в своето конкретно социално и индивидуално време. Това, 
както се посочи, нерядко става неусетно, без умисъл и предварителен 
замисъл. Морално-естетическата информация достига до човека, завладява 
го и го обогатява така, че самият той често не си дава сметка за това. 
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Разглежданият тип възпитание е процес с уникален характер, без пряк 
аналог във възпитателната практика. Той реално протича като поредица от 
когнитивно-емоционални актове, като сетивни и безкористни човешки 
„родови” състояния. Тези актове са възможни само като практически 
интерпретации на усещането за свобода, при което човекът се стреми към 
цялостно съпреживяване и уравновесяване със заобикалящия го свят. 
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Abstract: Historically, both the utility and the toxicity of oil and petroleum products have been 
struggling for the existence and evolution of the living nature and there are unquestionable facts 
confirming it. This has natural impact on the health state and vital functions of the living organisms. 
Nevertheless, the biosphere has powerful potential for self-regeneration. A basic task of the oil and 
gas geo-ecology is to study the mechanisms of self-restoration of the environment and utilize these 
mechanisms in order to limit the negative consequences and help the restoration of the normal 
functions of the ecosystem.  
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Неизменното присъствие в индустриално и битово отношение на нефта и 

нефтопродуктите влияят върху геохимическия баланс на екосистемите, особено в 
случаите, когато определени количества попадат в почвите и водите. Все по-осезаеми 
стават нарастващите изисквания на хората към качеството им на живот и усилията им в 
борбата с вредните фактори на околната среда, спрямо урбанизационните процеси в 
обществото [6]. В резултат на тези външни прояви се установяват промени във 
физическото състояние на природата най-вече по отношение на водно-въздушния й 
баланс. Появата на токсични продукти в нея забавя дейността на отделни компоненти 
на биоценозните процеси, променят се миграционните способности на различните 
микроелементи най - вече в почвите, което причинява тяхното засоляване и 
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минерализиране на подпочвените води. В резултат на това, постепенно започва 
образуване на битуминозни наслоявания в екосистемите. Култивирането на такива 
обекти с подходящи растения, извличат от средата натрупаните полициклични аренови 
въглеводороди, повечето от които имат доказани канцерогенни и мутагенни свойства и 
оказват вредно въздействие, както на консумиращите ги животни, така и на човека. 

 
2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО ВЪРХУ ТОКСИЧНОТО И 

ПОЛЕЗНО ВЛИЯНИЕ НА НЕФТА И НЕФТОПРОДУКТИТЕ 
 
2.1 Примери за пряко токсично въздействие на нефта и нефтопродуктите 

върху жизнените функции на организмите. При непосредствен контакт на кожата на 
човека със суров нефт е възможно да се предизвикват типични кожни обриви. 
Наблюдават се и кожни раздразнения при еднократни, но продължителни контакти със 
суров нефт, особено ако съдържанието на сярни и кислородни съединения в него, е 
високо. По тези причини различните видове нефт се класифицират по съдържание на 
серни съединения в три класа, като съдържанието им в тях варира от 0,01 до 10%. 
Серните съединения оказват вредно въздействие върху човека и всички други живи 
организми и може да са причина за остри хронични отравяния. Изследванията показват, 
че серните съединения в нефта и в нефтопродуктите се съдържат в различни форми 
[13]. Най-често се срещат като сяроводород, меркаптани, сулфиди, дисулфиди, 
тиофени, тетрахидротиофени и свободна сяра. Независимо от вида на серните 
съединения, практиката показва, че всички предизвикват изменения в природните 
ландшафти и в протичащите геохимичните процеси и по този начин оказват токсични 
въздействия върху живите организми и върху човека. Това особено силно се отнася за 
сяроводорода и меркаптаните. С нарастване съдържанието на сяра в различните видове 
нефт, нараства и опасността от сяроводородно замърсяване на водоемите и влажните 
почви. Наличието на меркаптани в леките нефтени фракции са причина за силно 
дразнеща, стабилна и неприятна миризма. Подобно действие имат и тиофаните, които 
най-често се концентрират в тежките фракции от вида на гудроните. Само 
метилмеркаптана е под формата газообразно вещество, но се съдържа разтворен в 
нефта и нефтопродуктите. Всички останали по-висши меркаптани са под формата на 
течност при обикновени условия, но придават силно неприятна миризма на нефта и 
нефтопродуктите. Тази миризма се впива остатъчно в косите, кожата и дрехите на 
човек. Над осемдесет вида индивидуални меркаптани са доказани в нефтени фракции 
съдържащи въглеводороди до осем въглеродни атома [12]. 

В състава на високо кипящите нефтени фракции не се съдържат меркаптани, но 
токсично влияние върху околната среда оказват някои метали, които са концентрирани 
основно в състава на смолите и на асфалтените. Микроелементите, които се съдржат в 
нефта основно имат първичен характер, тъй като са участвали в състава на продуктите, 
от които се е образувал в древни времена. По отношение на въздействието, което 
оказват върху околната среда и човека, може да се разделят на две групи: нетоксични и 
токсични. Във връзка с въздействието си върху човека може да се групират в следните 
групи:  нетоксични (германий, злато, сребро, стронций, цезий, цирконий); слабо 
токсични (иридий, итрий, рений, рубидий, скандий, титан, ниобий); токсични (ванадий, 
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никел, кобалт, хром, манган, цинк, мед, арсен, селен, тантал, уран); силно токсични 
(берилий, кадмий, живак, олово, калай, талий, антимон, индий). 

 
2.2 Примери за въздействия на нефта и на нефтопродуктите върху 

екосистемите. При разливи на нефт и нефтопродукти и замърсяване на почвите, се 
наблюдава масово измиране на растителния и животинския свят в  тях. Установено е, 
че при това се наблюдава силно нарушаване на плодородието на почвата. 
Замърсяването на водите с минимални количества от нефт и нефтопродукти са причина 
за невъзможност да се употребява за стопански и жизнени функции. Живите организми 
и растенията, които съществуват в такива води, са неподходящи да се използват в 
хранителната промишленост. Следователно, тези въздействия на нефта и на 
нефтопродуктите върху екосистемите естествено се влияят от множество фактори като 
количество и въглеводороден състав, скоростта им на разграждане в съответната среда, 
наличната концентрация на замърсяванията в нея, съдържанието на токсични вещества, 
най-вече наличието на сяроводород, живак и др. тежки метали. Действието на тези 
основни фактори, в крайна сметка, характеризира устойчивостта на съответните 
екосистеми по отношение на замърсяванията им с различните видове нефт и 
нефтопродукти. Това позволява да се направят изводи за поведението на екосистемите 
при замърсяване, тяхното приспособяване при съответните нови условия, кога ще 
започнат процесите на регенерация на отделните им звена или ще останат 
неизползваеми в бъдеще. Винаги трябва да се има в предвид природата на отделните 
видове нефт и нефтопродукти, почвено-биологичните и климатични условия, при които 
ще протичат взаимодействията между тях и живите организми. 

Всички данни по отношение на общата екологична картина в света показват, че 
проблемите по отношение на замърсяването на атмосферата с вредни вещества, 
възникват в резултат на използването на нефта и нефто продуктите в автотранспорта. 
Автомобилният транспорт има самостоятелна роля при функционирането на 
транспортната система, извършвайки изцяло превозите на товари и пътници в 
районите, където не е организиран друг вид транспорт [1]. Автотранспортът се явява 
специфичен източник на замърсяване, тъй като изпускането на вредните газове е на 
височина почти на нивото на дишане на човека, което обезпечава непосредствен 
контакт и пряко въздействие върху организма. Изгорелите газове са с 
многокомпонентен състав и голяма токсичност, особено когато се концентрират в 
райони с висока плътност на население. От друга страна, мобилността на транспортни 
средства усложнява ефекта на токсичното въздействие на вредните вещества. 
Установено е, че състава на изгорелите газове зависи не само от качествата на горивата, 
от режима на работа на двигателите, но и от параметрите на околната среда и 
възможностите за образуване на вторични продукти. Последните проучвания показват, 
че относителния дял на автотранспорта в замърсяванията на околната среда в повечето 
градове, надвишава 70% от общия обем от всички други източници. Не трябва да се 
пренебрегват и замърсяванията, които се причиняват и от дейността на 
нефтопреработвателните предприятия, които са позиционирани в съответните райони 
на отделните страни и континенти по света. Вреди се нанасят и от разливи на 
нефтопродукти при тяхното транспортиране и съхраняване [4].    
 Проблемите свързани с намаление на токсичните вещества в изгорелите газове 
на двигателите с вътрешно горене през последните години е много актуален. Заедно с 
разработването на нови конструктивни решения по отношение на стремежа на 
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изследователите за по-ефективен горивен процес и по-пълно изгаряне на нефтените 
въглеводороди в двигателите, се провеждат и изследвания, целящи въвеждането на 
технологии осигуряващи получаването на горива, освободени от съдържанието на 
серни, азотни и кислородни съединения. Независимо от това, статистиката показва, че 
всеки съвременен автомобил годишно отделя при експлоатацията си около 800кг. 
въглероден оксид, 115кг. нефтени въглеводороди и 38кг. азотни оксиди. По отношение 
на първите два замърсителя, първенството се пада на бензиновите двигатели, а по 
отношение на азотните оксиди - на дизеловите. Основните фактори, които влияят 
отрицателно на горивния процес са малкото време на протичане на горивния процес в 
сравнително малките по обем горивни камери, което е причина за значителни топлинни 
загуби в стените на двигателя, физическата и химична нееднородност на горивните 
смеси и протичане на изгарянето при променливи налягания и температури. Всичките 
тези явления обуславят различно направление на окислението на нефтените 
въглеводороди в процеса на изгарянето им и наличието на продукти на непълно горене 
в отработените газове. Саждите са продукти получавани при пиролиз на нефта и 
нефтените продукти, който обикновено протича при високи температури и 
недостатъчно количество въздух. Такива условия се създават при непосредствено 
изгаряне на тези продукти в различни горивни уредби и в дизеловите двигатели. 
Установено е, че количеството на сажди в изгорелите газове основно зависи от начина 
на образуването на горивните смеси. При равни условия на работа на дизелови 
двигатели, конструирани с вихрови камери и с предкамерна подготовка на горивната 
смес, димността им е значително по – малка от двигателите с непосредствено 
впръскване на горивата в горивната камера. Най - голямо количество сажди се 
образуват от последните порции гориво на горивния факел, които попадат не във 
въздушна среда, а във високотемпературните зони на продуктите на горене. По 
принцип, саждата представлява замърсяващ компонент за околната среда, но не 
притежава силни токсични свойства. В същото време саждата представлява преносител 
на адсорбираните върху нейната повърхност частици от високотоксичните бензпирени. 
По тези причини стремежът на архитектите и инженерите е да се намалява 
количеството на дим при изгарянето на нефтопродуктите в различните горивни уредби, 
което позволява да се увеличи топлинната им мощност и да се намали токсичността на 
изгорелите газове [11]. 

Въглеродният оксид е продукт от непълното окисление на въглерода, съдържащ 
се в нефтените въглеводороди. Той се образува при горене в условия на недостатъчно 
количество въздух. Това явление при дизеловите двигатели, които работят при висок 
коефициент на излишък на въздух, съдържанието на въглероден оксид в отработените 
газове е значително ниско и достига до 0,3% [7]. Съдържащите се в отработените газове 
въглеводороди обикновенно са под формата на смес от различни нефтени химически 
съединения. Наличието им най-често се дължи на нарушение на процесите на 
смесообразуване в горивните камери на двигателите и недостатъчно количество въздух 
в тези смеси.  Наблюдава се увелечаване количеството на въглеводороди при пускането 
на студен двигател, при резки форсирания и забавяне на движение на превозните 
средства и при неефективна работа на запалителната система. Но най-важно значение 
по отношение на здравето на човека имат намиращите се в изгорелите газове 
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въглеводороди с канцерогенен характер. Към тези вещества се отнасят редица 
полиаренови въглеводороди, сред които най-силно биологическо въздействие имат 
бензпирените. Тези вещества се образуват в резултат на разлагане и полимеризация на 
тежки нефтени фракции от горивата и от маслата в условията на недостатъчно 
количество въздух [14]. При температури над 1000 К молекулите на бензпирените 
деструктират и получените продукти не са така биологически активни. От своя страна, 
бензпирените притежават висока температура на топене над 450 К и на кипене  над 580 
К в зависимост от чистотата си и така рядко се получават условия за замърсяване на 
въздуха и за непосредствен контакт с човека. Но тези съединения много добре се 
адсорбират върху отделените при горене саждени частици от димните газове и в този 
вид се разнасят из атмосферата [8].  

В околната среда е неизбежно да се отлагат токсични вещества от нефта, който е 
основен източник за производството на горивата. Метановите въглеводороди от леките 
нефтени фракции, които са попаднали в почвата, във въздуха или във водите оказват 
наркотично и токсично въздействие върху живите организми. Най-активни са 
нормалните алкани с къси странични вериги, съдържащи се в бензиновите и 
керосинови фракции. Този вид въглеводороди притежават добра разтворимост във вода 
и леко преминават през клетъчните мембрани на растителните и животински 
организми. Изпарените леки продукти, които се съдържат в нефта, определят характера 
на токсичните въздействия върху живите организми. Видовете нефт, които съдържат 
ниски концентрации на аренови въглеводороди, съдържат смеси от алканови и 
нафтенови въглеводороди, които са от вида на наркозите и опиятите. Действията на 
високо ареновите видове нефт, които преобладават в света, се свеждат до типични 
хронични отравяния, свързани с хронични изменения в състоянието на кръво-
произвеждащите органи и от там - с промени в състава на кръвта. Практиката е 
установила, че ареновите въглеводороди са основните токсични вещества в различните 
видове нефт и в нефтопродуктите. Повишаването на концентрацията им е причина за 
нарушение на нормалното развитие и води до постепенно загиване на растителността. 
Следователно, наличието на високи концентрации от аренови съединения в различните 
видове нефт и нефтопродукти, провокира много по-токсични свойства  от  тези видове 
нефт, които съдържат продукти от алкановите въглеводороди [9]. 

 
2.3 Примери за полезност на някои видове нефт и нефтопродукти. Могат да 

се дадат и някои примери за положително влияние при образуването на някои токсични 
вещества. От екологична гледна точка особен интерес представлява и нефтения 
парафин. В състава му са включени твърди въглеводороди от метановия ред, 
преимуществено с нормална въглеводородна структура. Твърдият парафин не е 
токсичен за живите организми. Получава се от различните видове нефт, рафинира се до 
отсъствие на аренови въглеводороди и с успех се използва в медицината. Твърдите 
парафини са стабилни на атмосферни въздействия и са нетоксични за живите 
организми. При попадане в почвата парафиновите видове нефт изолират растенията от 
постъпващата влага и хранителни вещества и разрушават цялостно екосистемата в 
замърсената територия [2]. Повечето от така образуваните продукти оказват вредно 
въздействие върху жизнените функции на човека и на околната среда.  
 Положителен социо-икономически пример е, че в практиката се внасят редица 
присадки в многообразните видове нефтопродукти, за да се понижи концентрацията на 
токсични вещества в изгорелите газове от двигателите с вътрешно горене при 
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изгарянето на нефтени продукти. С определяне на оптималната им концентрация и 
предназначение може да се постигне пределно допустимо намаление на токсичните 
продукти, които се отделят от двигателите, както и да се оптимизира работата им [2].  

Съществуват и данни за стимулиращото въздействие на нафтеновите видове 
нефт върху живите организми.  С такива лечебни свойства е известен Нафталанския 
нефт от находище в Азербайджан. Този нефт се отнася към много редките видове, в 
който преобладават кондензираните нафтенови въглеводороди и смолистите вещества, 
има ниско съдържание на сяра и не съдържа леки фракции. Има високо съдържание на 
азотни съединения, на които се дължат лечебните му свойства. Притежава силен 
биологичен ефект и има приложение в медицината. Нафталанският нефт оказва лечебно 
въздействие при лечение на сърдечно съдови, опорно двигателни, нервни, чернодробни, 
злъчни и кожни заболявания. Въпреки, че в този нефт се съдържат до 25% 
кондензирани аренови структури, няма установени канцерогенни свойства. Смолистата 
част на нафталанския нефт се различава от смолите, които се съдържат в другите 
видове нефт и представлява система от висококондензирани циклични въглеводородни 
структури с минимално количество от хетероцикли. В състава на нафталанския нефт 
присъстват силно биологични стимулатори, за които практиката доказва, че при 
оптимална концентрация, оказват положително влияние върху човешкия организъм и 
подпомагат за неговото възстановяване. Редица учени са проучвали биологично 
активното въздействие на този нефт и са единодушни в твърдението си, че това се 
дължи на деароматизираната и очистена от смолисти съединения безцветна част, 
съдържаща само нафтенови въглеводороди. Забелязани са и някои токсични свойства 
на този нефт, които се проявяват при неподходяща дозировка, като намаление на 
хемоглобина, количеството на еритроцитите, нарастване количеството на 
ретикулоцитите и окапване на козината при животните [4]. 

 
2.4 Реакция и симптоматика на живите организми, в резултат на 

токсичното въздействие на нефта и нефтопродуктите. Клиничната симптоматика в 
резултат на токсичните ефекти на микроелементите и тежките метали, съдържащи се в 
нефта и нефтопродуктите имат много общи черти, което се дължи на свързването им 
със сярата, съдържаща се в различни белтъци на човека. От важно значение за 
диагнозата са данните от анамнезата за вероятност от контакт с даден химичен елемент, 
е средата на работа и живот. Тежките метали оказват токсичен ефект върху централната 
и периферната нервни системи. Доказано е, че микроелементите, които се съдържат в 
нефта и нефтопродуктите засягат жизнената дейност на надбъбречните системи, черния 
дроб, кръвоносна система, дихателна система и скелета на човека [11]. 

Проучвания по отношение на токсичността на органичната част на нефтените 
смоли и асфалтени са много ограничени. Съществува връзка между степента на 
ароматност и концентрация на поли-цикличните въглеводородни системи, смолите и 
асфалтените от различните видове нефт, както и продуктите, получени при 
преработването им със степента на канцерогенност. С най-високи канцерогенни 
свойства се характеризират продуктите от високотемпературните процеси на пиролиз, 
коксуване и крекинг. Наличието на процесен водород в продуктите, получени от 
технологиите, свързани с каталитично хидриране, е причина за рязко намаление дори 
до изчезване на канцерогенни им свойства [3]. В пепелните остатъци след изгаряне на 
нефта и на нефтопродуктите се концентрират съдържащите се в тях микроелементи 
като в най- големи количества са докозани тежките метали от вида на силиций, желязо, 
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алуминий, манган, калций и магнезий. Те попадат в околната среда предимно под 
формата на аерозоли във въздуха и постепенно се утаяват в почвата, водите и се 
усвояват с натрупване от растенията и живите организми [13]. 

Тежките метали и другите микроелементи, които се съдържат в нефта и в 
нефтопродуктите постъпват в организма на човека чрез вдишване на аерозолите и чрез 
храната и водата за пиене. Измерването им за натрупване в организмите става чрез 
изследване на биологичен материал от човешкото тяло – кръв, урина, коса, слюнка, пот, 
нокти, мляко, пункции от костен мозък, черен дроб, бъбрек, коремна и плеврална 
течност при съгласие на болния, а така също и на изпражнения [4]. При починали хора 
материалът се екстраполира от всички органи. Обикновено концентрацията на тежки 
метали в тялото на човека зависи от много фактори, като поетата доза, периода на 
полуразпад на елементите, локалното позициониране на органите и т.н. Тежките метали 
са токсични за човека, когато се усвояват в дози т.е. превишават пределно допустимите 
концентрации. В човешкия организъм, химичните елементи могат да оказват 
антагонистичен ефект, което се определя от тежестта и степента на токсичната 
симтоматика. В зависимост от концентрацията на приетите дози, състоянията на 
организмите се определят на остри и на хронични. При острите – поради 
концентрираните дози с токсичния елемент,  бързо се развиват клинични прояви на 
интоксикация. Организмите трудно се повлияват от лечение и най-често изходът е 
летален. Хроничните дози съдържат малки количества от токсичния елемент, усвояват 
се постепенно от организма. Разболяването е след дълъг период от време, може да се 
предаде и генетично на поколението. От значение е и нивото на податливост и 
чувствителност на отделния индивид. Основната причина за токсичността на 
микроелементите и тежките метали се дължи на свързването им със сяросъдържащите 
вещества на ензимите и белтъците, съдържащи се в човека. Особена роля имат ниско 
молекулния белтък мелантонин, който съдържа в 63 аминокиселини. Мелантонинът се 
произвежда в черния дроб и има защитна функция срещу кадмий и живак [12]. 

При добива на нефт на земната повърхност излизат газове, води с различен 
състав и различни суспензии от земни частици, битуми и други компоненти, които 
съществуват в находището. Към вредните компоненти, които излизат на повърхността 
при разработването на находището са елементите барий, ванадий, кобалт, арсен, никел, 
живак, олово, стронций, цинк и радионуклеиди. В асфалтените и смолите от токсичните 
метали най-високи са концентрациите на ванадий и никел. Тези елементи са останали в 
порфириновите комплекси, които, от своя страна, са остатъци от хлорофила и кръвните 
продукти, съдържащи се в източниците, от които са се образували нефтените залежи. 
Това е в основата на теориите за органичен произход на различните видове нефт. 
Коцентрацията на ванадия може да достигне до 40% в пепелта от нефт, а никела до 
16%. По този начин в 1 тон нефт, попаднал в почвата, съдържанието на ванадий може 
да достигне до 0,1 кг, което безусловно е необходимо да се отчита при оценяване на 
екологична ситуация. Съединенията на никила и особено на ванадия в повишени 
концентрации са силно отровни, тъй като ограничават ферментационните процеси, 
паралезират дихателната система, кръвообращението, нервната система, кожата на 
живите организми и човека. Микроелементите в суровия нефт се намират в такива 
концентрации, че не влияят въху количеството на токсични елементи в околната среда. 
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Тяхната токсичност може да се прояви при високи концентрации в смолите и 
асфалтените, които преобладават в тежките видове нефт и се концентрират в мазута, 
гудроните и някои асфалти при преработването, в газовете от топлоцентралите и 
нефтопреработвателните предприятия, където се концентрират и се изнасят в околните 
пространства с аерозолите [10]. 

 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Глобализацията на пазарите е една от причините за бързия ръст в световната 

индустрия, където националните граници губят предишното си значение по отношение 
на четирите форми на свобода на движение – стоки, хора, услуги и капитали [5]. Този 
процес неизменно оказва негативно влияние върху екологичното състояние на средата 
на живот. Съществуват научни изследвания, които доказват, че при непосредствен 
контакт с околната среда нефтът и нефтопродуктите могат да окажат, както токсично, 
така и полезно влияние. Особено големи могат да бъдат токсичните поражения, когато 
имаме инциденти с пожари в резултат на непрофесионалното им използване или 
аварийни ситуации. Част от информацията в статията показа, че в ниски концентрации 
нефтът оказва полезно и стимулиращо въздействие върху растежа на растенията. [2] 
Нефтът и нефтопродуктите са и подходяща среда за развитие на някои видове 
микроорганизми. Определени групи въглеводороди, които обичайно се съдържат в  
различните видове нефт, много по-лесно се разграждат от някои видове токсични 
вещества, които попадат в почвите, като ги обогатяват с допълнителни количества от 
органични съединения и може да се каже, че оказват полезно влияние върху 
екосистемата. Независимо от това, са известни много факти, доказващи токсичността 
на нефта и нефтопродуктите върху екосистемите и живите организми [3]. 
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Abstract: The report presents main theoretical basis of the concept of Еrror Аnalysis in the acquisition 
of bulgarian as a second language. Error Analysis is one of the major topics in the field of second 
language acquisition research. Errors are an integral part of language learning. The study of 
Bulgarian language for medical purposes by foreign students has been thoroughly examined in a 
multi-linguistic aspect. This paper examines in detail two of the central processes, which distinguish it 
from the way in which first language acquisition proceeds are being analised: language transfer and 
overgeneralisation. In the frame of multi linguistic education in Medical University - Pleven 
contrastive analysis examples of negative and positive native language translations are explained. 
Teaching-based learning outcomes can serve as a solid basis for further research in this area to 
implement appropriate didactic error correction strategies. 

 
Keywords: error, Bulgarian language, second language, language transfer, overgeneralisation 

 
1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
В статията е разгледана проблематиката от теоретичното направление, познато 

като анализ на грешките при овладяването на втори (чужд) език. В контекста на 
междукултурната комуникация се прави анализ на грешките, допускани от 
чуждестранни студенти в резултат от родноезиков пренос и свръхгенерализация при 
изучаването на Българския език за медицински цели в национална езикова среда. При 
проучването на междинния език и грешките се посочват такива, които се допускат от 
носители на други езици, когато говорят или пишат на усвоявания като втори 
български език. Анализират се примерите за влияние на първия (ро̀ден) език върху 
овладяването на втория. Съчетавайки количествени и качествени методи, с помощта на 
редица примери, сравнения и емпирично проучване, настоящата разработка не само 
предоставя анализ и класификация на констатираните грешки, но и изяснява причините 
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за появата на типичните грешки. Познаването на видовото им разнообразие позволява 
целенасочено да се работи за тяхното отстраняване и избягване. 

 
2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА 
 
2.1 Постановка на проблема 
В настоящия доклад формулировките „българския език като втори“ и „български 

език като чужд“ се използват за назоваване на „език-цел, който е обект на усвояване“ 
от чуждестранните студенти-медици в българоезикова академична среда [5]. Според 
Стоянова „терминът език-цел позволява разликата между втори и чужд език, която бе 
прокарана в предишното изложение, да се неутрализира в случаите, когато контекстът 
не изисква диференцирането на двете понятия“ [пак там].   

Изследователският интерес към темата за грешките при изучаването на 
Българския език като втори е провокиран от някои актуални процеси във висшето 
образование. От една страна, процесът на глобализация е в напреднала фаза, в която 
използването на Интернет очертава не само с технико-технологичната инфраструктура 
на свързаност, а цяло ново комуникационно пространство. От друга страна, 
нарастващото европейско езиково многообразие изисква да се прилагат успешни 
стратегии за езиково обучение в многоезични среди. Все по-голям брой студенти в ЕС 
използват различен от основния език, на който се провежда обучението. Владеенето на 
повече от един език от европейците влияе съществено върху интернационализацията на 
висшето образование. 

Идеите за междукултурното общуване намират своето място в поредица от 
програмни и политико-определящи документи. Запазването на културното (и езиково) 
разнообразие между народите и етносите в Европейския съюз и поощряването на 
многоезичието у отделния индивид са сред основните приоритети на Съвета на Европа. 
В Общата европейска езикова рамка се подчертава фактът, че езиковият опит на 
човека непрекъснато се разширява в неговия културен контекст, като се започне от 
езика на родителите му, премине се през езика на цялото общество и се стигне до 
езиците на други народи (които той изучава в училище или в университета или 
овладява чрез непосредствен опит). Тези езици и култури обаче не се съхраняват в 
строго разграничени една от друга ментални области, а всички заедно образуват обща 
комуникативна компетентност, за развитието на която допринасят всички речеви 
знания и езиков опит и в рамките на която езиците са в постоянна връзка и 
взаимодействие [3]. 

В Резолюцията относно европейската стратегия за многоезичието Съветът на 
Европа признава многоезичието за преимущество за Европа и обща отговорност; смята, 
че езиковото и културното многообразие са неразделна част от европейската 
идентичност, едновременно споделено наследство, богатство, предизвикателство и 
предимство за Европа; приканва държавите членки да насърчават многоезичието и да 
засилят изучаването на чужди езици през целия живот, като се стремят от най-ранна 
възраст и по време на цялото обучение в периода на общото, професионалното и 
висшето образование да осигуряват на младите хора широк избор и качествено 
преподаване на езици и култури, който да им позволи да овладеят поне два чужди 
езика, което е фактор за интеграция в общество, основано на знанието [4]. 

В контекста на Институционалната стратегия за интернационализация, 
Медицински университет – Плевен синхронизира методиката на преподаване на 
Българския език като втори за медицински цели със съвременните насоки за развитие 
на езиковите компетенции по езика, който обединява обучението на чуждестранните 
студенти [7]. Днес Общата европейска езикова рамка налага лингвистичните познания 
и чуждоезиковото обучение да се разглеждат от един съвсем нов аспект: чрез 
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обучението да бъдат преодолени бариерите пред комуникацията сред специалистите от 
различни области. Таксономията на езиковата рамка отразява изключителната 
комплексност на обучението по втория и третия език. За целта речевата компетентност 
се разделя на съставящите я компоненти. Този факт води до известно противопоставяне 
между специалистите, които понякога пренебрегват ролята на определени психолого-
педагогически фактори в личностната активност на обучаваните. Като социален агент, 
всяка личност формира разнообразни отношения с широк кръг от социални групи, с 
които общува и си взаимодейства, определяйки статуса на своята идентичност. Във 
връзка с това основната задача на обучението по втория език е да съдейства за 
благоприятното развитие на цялостния характер и на чувството за самобитност на 
обучавания в отговор на обогатения опит, който той получава по отношение на 
изучавания език и новата, чужда езикова култура. В съзвучие с гореизложената 
постановка е тезата на Веселинов, че „чуждоезиковото обучение надхвърля 
традиционните граници на опозицията език – литература – странознание, излиза извън 
рамката на класическия комуникативен модел и се отваря към културологични и 
образователни измерения“ [1]. Анализът на теоретико-приложните аспекти в контекста 
на съвременната лингводидактика налага извода, че в условията на 
интернационализация на висшето медицинско образование в България, актуален 
образователен и социалнозначим въпрос е разглеждането на езика не „като изолиран 
обект, изучаван в себе си и за себе си, а като неизменна част от съответната 
етномаркирана историкокултурна концептосфера“ [пак там]. 

Разработването на стратегии за изучаване и затвърждаване на българската лексика 
е немислимо без провеждане на качествен и количествен анализ на пропуските и 
набелязване на лингводидактични средства за тяхната корекция. Това поражда 
необходимост от изследване и анализ на най-често допусканите грешки при 
изучаването на Българския език като втори с цел преосмисляне на съществуващите или 
набелязване на продуктивни стратегии за тяхната корекция. 

2.2 Цел, задачи, обект и предмет на изследването 
Цел на изследването е класифицирането на видовете грешки, допускани от 

студенти-медици, в контекста на обучението по Български език като втори за 
медицински цели. 

Целта се декомпозира в следните задачи: 
1. Да се установят допусканите слабости в устната продукция на 

обучаемите, носители на различни езици. 
2. Да се анализират пропуските и да се определи вида им спрямо 

класификацията на Selinker [8]. 
3. Да се изведат изводи и препоръки за подходящи методически подходи за 

корекция на проблемите. 

Обект на изследването са несъвършенствата в устната продукция на студенти, 
етнически българи, в МУ-Плевен, взаимодействащи в присъствена форма на обучение 
по Български език като втори за медицински цели. 

Предмет на изследването е влиянието, което оказват родноезиковият пренос и 
свръхгенерализацията върху допусканите грешки. 

Методите за теоретично изследване са: обзорно проучване, анализ и обобщение 
на програмни и нормативни документи, теоретични разработки и информационни 
източници по изследваната проблематика. 

Методите за установяване на емпирични резултати: 1. Събиране на данни от 
устната продукция на обучаемите. 2. Идентифициране на систематичните грешки. 3. 
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Класифицирането им според определени граматически категории и значения. 4. 
Провеждане на качествен и количествен анализ на грешките [8].  

Контингент за реализиране на изследването са 25 студенти, 1 курс, редовно 
обучение, ОКС „Магистър“, специалност „Медицина”, МУ-Плевен. Групите са 
лингвистично и културно хетерогенни, със сходно равнище на българоезикова 
подготовка, на възраст 18 – 19 г. Участниците имат различен езиков и културен 
произход и не споделят общ първи език. Първите езици са: сръбски, македонски, 
украински, руски. От тях 11 са жени. Продължителността на обучението е една година. 

2.3 Методика на изследването 
Стимулен материал 
Като стимулен материал са използвани включените текстове в учебника 

„Български език за медицински цели”, с автор В. Тачева [6].  
За отправна точка в изследването се използва разширеният модел на 

съпоставителния анализ, при който диагнозата на грешките включва тяхната 
идентификация и тяхната етиология, т.е. изясняване на причините за възникването им. 
При идентификацията на неточностите се приема тезата на Данчев, който се опира на 
класификацията, въведена от Ю. Найда, Л. С. Бархударов и други автори. Според нея 
грешките се свеждат до четири основни трансформации: заместване, разместване, 
изпускане и добавяне. Според автора, тази категоризация насочва към връзката между 
процесите на пренос и превод при анализа на междинния език и грешките [2]. 

За целите на анализа по-съществено е установяването на етиологията на грешките. 
Според произхода си те попадат в следните групи: поради родноезиков пренос; поради 
свръхгенерализация, която е резултат от вътрешноезикова интерференция.  

2.4 Резултати от изследването 
Примери за родноезиков пренос  
Наблюдават се следните пропуски при някои начини на изразяване на категорията 

определеност в междинния български език. 
Кръвозагуба∅  се понася различно от различните хора. грешките [6]. Вм. 

Кръвозагубата се понася различно от различните хора. 
20 въпроса в теста са от органична∅ химията. Вм. 20 въпроса в теста са от 

органичната химия. 
Една от основните особености на съвременния български език, която го отличава 

от останалите славянски езици, е наличието на изградена система от морфологични 
средства за изразяване на категорията „определеност“. Трудностите при усвояването на 
тази категория от рускоговорещи и сръбскоговорещи се дължат на следните фактори: 

1. Семантичната категория „определеност“ в руския език има други начини на 
изразяване – наличие на лексикални модификатори, напр. „эта книга“, „все  трое“ 
срещу бълг. „книгата“, „тримата“. Най-съществената морфологична черта, по която 
българските говори рязко се отличават от сръбския език, е аналитизмът на целия 
граматичен строй. Докато в сръбския има добре запазени седем падежа (в единствено и 
в множествено число), в крайните северозападни говори, както и в целокупния 
български език се срещат само отделни падежни остатъци. Тези диалекти на българския 
език са развили и основната категория „определеност“ (нехарактерна за сръбския), 
изразяваща се в поява на членна форма. 

2. Категорията „неопределеност“, за разлика от определеността в българския език, 
не е граматикализирана (независимо, че съществуват мнения за наченки на употреба на  
неопределителен член „един“). 

3. Разпределението на членуваните форми в българския език се осъществява въз 
основа на семантични и синтактични фактори, при които се набелязват синтактични 
позиции на задължителна употреба на членуваната или нечленувана форма, както и 
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позиции, в които изборът е свободен или зависи от описваната ситуация, а също и от 
положението на комуникантите спрямо нея. 

Определителният член в българския език е групов определител на именната група. 
Ако трябва да се членува, определителният член се появява само след първия елемент и 
се прилага веднъж в именната група (която на практика се определя като основа). 
Напр.: жената, високата жена∅, първата висока∅ жена∅.  

По отношение на преподаването на български език на носителите на сръбски език 
– като потенциален източник за осъществяване на родноезиков пренос, биха могли да 
се вземат предвид и особеностите на сръбската акцентна система, която се състои от 
четири ударения, различаващи се по дължина и интонация; различията между двата 
езика, свързани с опозицията палаталност-непалаталност на съгласните, системата 
на африкатите и на сонантите; спецификите в сръбската и българската темпорална 
система (по-специално употребата на миналите времена) и не на последно място – 
наличието на определен брой междуезикови лексикални омоними и пароними.  

Изпускането на българския определителен член от носители на сръбски и руски 
език се тълкува като отрицателен родноезиков трансфер от езици, които не познават 
членуването, и като тенденция към опростяване, което засяга морфемите и думите с 
граматическо значение. 

II. Несъвършенства в мястото на ударението  
Наблюдавана грешка: дóбро, вм. добрó – допускана от сръбски студенти. 
В зависимост от мястото на ударената сричка в думата ударението в български 

език е свободно и подвижно, докато ударението в сръбския се реализира на която и да е 
сричка, с изключение на последната. Повечето ударения се срещат на първите срички.  

Наблюдавана грешка: повѝшена, вм. повишѐна – допускана от украински студенти 
(от руски: повышен). 

Наблюдавана неточност в ударението: изясни, вм. изясни – допускана от 
македонски студенти. В македонския ударението пада на третата сричка отзад напред, 
ако думата е двусрична, ударениято пада на първата сричка. 

Значителна част от посочените пропуски се дължат основно на негативен 
родноезиков трансфер, т.е. породени са от прякото прилагане на знанията на първия 
(ро̀ден) език върху изучавания български език. 

Пример за положителен трансфер е сходството в рода на съществителните имена 
при генеалогично близки езици като славянските. Във всички славянски езици 
съществителните притежават родова система, подобна на българската: те се 
класифицират като съществителни от мъжки, от женски или от среден род. Съществува 
тенденция съществителните от мъжки род да завършват най-често на съгласна, 
съществителните от женски род – на -а, а съществителните от среден род – на -о/е. 
Изключенията също показват сходство: някои съществителни завършват на съгласна, 
но въпреки това са от женски род; известен брой съществителни от мъжки род, които 
назовават лица от мъжки пол, завършват на гласна -а или -о. Когато носителите на 
руски и сръбски език като първи започват да учат български, те притежават база от 
знания за идентифициране на рода на съществителните, която им позволява в много 
случаи да вземаt правилни решения за съответната тяхна употреба. 

Примери за свръхгенерализация  
Свръхгенерализацията се наблюдава при образуване на „множествено число” при 

съществителните, но и при други изменяеми части на речта: напр.: мъж – мъжовете 
(мъже); при спрежението на личните глаголи, напр.: яда вместо ям; яхме вм. ядохме; 
пиям вместо пия; можа вм. мога. Такива грешки, при които често срещан модел на 
формообразуване се прилага там, където езикът използва друг модел, са познати като 
грешки поради свръхгенерализация (аналогия). В литературата, посветена на 
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овладяването на втори език, тези грешки най-често се описват като проява на 
вътрешноезикова интерференция.  

В резултат от съпоставката между фонемните системи може да се направи 
прогнозата, че рускоговорящите и сръбскоговорящите лица – във вербалната употреба 
на българския език, биха пренесли модела за спрежението на глаголите върху 
спрежението на спомагателния глагол съм и биха употребили бешахме вм. бяхме, като 
резултатът от трансфера би бил положителен в някои контексти и отрицателен – в 
други. 

 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И БЛАГОДАРНОСТИ 
 
Изследването, посветено на проблема за проявите на родноезиковия пренос и 

свръхгенерализацията при изучаването на Българския език като втори от студенти-
медици, заслужава особено внимание, тъй като в него се съдържат ценни наблюдения 
относно спецификата на преподаване на български език на носители на друг славянски 
език (в конкретния случай ˗ сръбски, македонски, украински, руски). На основата на 
контрастивен анализ на: изразяването на семантичната категория определеност – 
неопределеност, граматичната категория род на съществителните имена, 
специфичните особености на акцентните системи на посочените езици, както и на 
типологическите им различия, свързани с принадлежността на българския език към 
групата на аналитичните езици, са приведени и анализирани конкретни примери за 
отрицателен и положителен родноезиков трансфер.  

Получените резултати, основаващи се на проведеното проучване, могат да 
послужат като стабилна основа за по-нататъшни изследвания в тази област с цел 
прилагане на подходящи дидактически стратегии за корекция на грешките. 

Изказвам дълбока и най-искрена признателност на проф. д.ф.н. Ю. Стоянова, 
Факултет по славянски филологии, СУ „Св. Климент Охридски“, за отделеното време и 
ценните препоръки, засягащи настоящата проблематика. 

Изказвам благодарност на проф. д.ф.н. Д. Веселинов, Факултет по класически и 
нови филологии, СУ „Св. Климент Охридски“, за професионалните консултации и 
подкрепата, която оказа във връзка с проведеното проучване. 
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Abstract: This paper examines acquisition of the Bulgarian definite articles by foreign learners for 
medical purposes. Serbian, Macedonian, Ukrainian, Russian languages have no functional equivalents 
of the Bulgarian article system and many learners from these countries have difficulty using Bulgarian 
articles  accurately, particularly the definite article for Masculine, Feminine and nouns that end in -е 
or –о. However, because it’s a word suffix, the definite article is also affected by the gender and ending 
of the word, and is different for different ones. The definite article in Bulgarian language is a suffix, 
not a separate word. Rules for Masculine need a bit more explanation. For masculine nouns, the suffix 
-ът is only used if the noun is the grammatical subject of the clause. In all other cases (object, indirect 
object, etc.) –a is used. If we try to define an adjective-noun pair in that case the suffix is added to the 
first adjective and not to the noun. This study aims to determine how the first language influences on 
the second Bulgarian language learning in a natural environment. The purpose of this study is to 
investigate the acquisition of the definite articles in terms of lessons based on the two most influential 
error theories: Contrastive analysis and Error analysis. 
 
Keywords: Bulgarian definite articles, foreign learners, contrastive analysis, error analysis 
 
 
1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Докладът разглежда проблематиката, свързана с овладяването на категорията 
„определеност“ (членуване) от сръбски, македонски, украински и албански студенти в 
Медицинския университет – Плевен. Анализирани са примери за влиянието на първия 
език върху усвояването на правилата за членуване от чуждестранните обучаеми. Посочените езици нямат функционални еквиваленти на съвременната българска 
морфологична категория „определеност“, която формално се проявява чрез членуването 
на имената. Това е предпоставка за появата на трудности при правилното прибавяне на 
членната морфема в края на имената. Целта на проучването е да анализира примерите 
за влияние на първия език върху овладяването на изследваната категория и да посочи 
подходи за корекция на грешките при членуваните и нечленувани форми както при 
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съществителните имена, така и при употребата на определителния член в именните 
фрази (NP). Методологическата основа на проучването се базира върху две 
фундаментални теории: контрастивен анализ и анализ на грешките. 
 
2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА 
 
2.1 Постановка на проблема.  
Категорията „определеност“ е сложно граматическо понятие, която има семантично-
прагматичен характер, т.е. свързана е както с отразената в изказването ситуация, така и с 
речевия акт и неговите участници. Българският език се отличава от другите славянски 
езици с наличието на задпоставен определителен член. Л. Андрейчин обобщава, че 
„членът в нашия език означава определеност на предметите, което значи, че даденият 
предмет се явява в някакъв смисъл известен или „определен“ за нас било от 
непосредствено възприемане, било от предшестващ разговор, било по логическо 
допущане“ [1]. Според Пашов, „категорията намира формален израз чрез членуването 
на имената, тоест чрез прибавянето на така наречената „членна морфема“ в края на 
името“ [5]. Членната морфема е формообразуваща: земя – земята. В качеството си на 
свързана морфема определителният член е част от морфологичната структура на 
имената и се намира в постпозиция спрямо съществителното име [6]. 
Детерминацията се отнася към цялата именна група, ако съществителното име е 
съпроводено от определения. Членовете са групови определители. При изясняване на 
категорията „определеност“  е важно да се подчертае, че в именната група в българския 
език има съгласуване по род и число. Затова е подходящо да се въведе категорията 
„род на прилагателното име“ веднага след въвеждането на понятието „род на 
съществителното име“. Тази последователност спомага за изясняване на членуването в 
именната група. Определителният член в българския език е групов определител на 
именните фрази (NP) и се прилага веднъж в именната група, т.е. – явява се само след 
първия елемент, напр.: жена; високата жена; първата висока жена (Таблица 1). 
[Опр.членна морфема Опр. Опр. Съществително] (сравни: англ: the woman/ a woman; фр.: 
La (l’), une, De lа femme).  
Съществителните, прилагателните, числителните, притежателните местоимения и т. н. 
се свързват с различни аломорфи на определителния член (7 графични и 10 
произносителни), който в българските граматики се разглежда като особен вид 
морфема, тъй като заемат финално място в съответната словоформа – след окончанието 
[6]. 
 

Таблица 1. Членуване на прилагателните имена 
 

Единствено число Множествено 
число Мъжки род Женски род Среден род 

Пълен член Кратък член   
- ият 

новият 
евтиният 

красивият 

- ия 
новия 

евтиния 
красивия 

- та 
новата 

евтината 
красивата 

- то 
новото 

евтиното 
красивото 

- те 
новите 

евтините 
красивите 

 
Най-общо казано, чрез определеността дадена субстанция (предмет или понятие) се 
представя като позната, известна, „определена“ за участниците в говорния акт. 
Необходимите предварителни сведения, които индивидуализират субстанцията и я 
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правят определена, се черпят както от непосредни наблюдения, така и от придобит по 
различни пътища чужд опит [2]. 
В групата от прилагателно и съществително име определителният член се употребява 
само един път – в края на първото прилагателно име, т.е. определителният член стои 
в края на първата дума в групата от прилагателно и съществително име. 

Книгата е много интересна. НО Новата книга е много интересна.  
Неправилно: Нова∅ книгата е много интересна. 

В мъжки род член –ият се пише, когато можем да заменим думата с той, а член –ия, 
когато не можем я да заменим с той. 

Летният семестър започва на 18 февруари. = Той започва на 18 февруари. 
Какви дисциплини ще изучавате през летния семестър? Неправилно: Какви 

дисциплини ще изучавате през той?  
Трудностите при овладяването на членната морфема и нейната правилна употреба от 
студентите-медици, изучаващи български език като втори, произтичат и поради друга 
особеност в българските NP. Тя се отнася до „изразяването на категорията 
детерминация по два начина – морфологичен (чрез определителния/ неопределителния/ 
нулевия член) и лексикален (чрез показателните и неопределителни местоимения)“ [4]. 
Затруднения и грешки се допускат при детерминирания елемент на групата и в 
случаите, в които се използват кратките форми на притежателните местоимения при 
предпоставеност на модификатора спрямо опората – книгите ми: новите ми книги, 
всичките ми нови книги.  Важно е да се подчертае, че когато в именната група са 
употребени клитичните форми на притежателните местоимения (кратките форми на 
личните местоимения в дателен падеж: ми, ти, му, й, ни, ви, им) се реализира 
„граматикализирано членуване“ [8]. 
Въвеждането на „степенуването“ като граматическа категория при: качествените 
прилагателни имена, числителните, наречията, част от причастията и голяма част от 
местоименията също следва да се разгледа. В този контекст се изясняват някои случаи 
на членуване на степенуваните прилагателни имена: 
1. Степенуваните прилагателни имена могат да се членуват. 

По-младият спортист победи. На най-последния ред седяха по-високите деца. 
2. Ако след степенувано прилагателно в именната група има притежателно 

местоимение, степенуваното прилагателно е винаги членувано. 

Най-новото ти яке е много хубаво. 
Това е най-хубавата ни почивка. 
Най-доброто им постижение е от миналата година. 

Изследването, посветено на проблема за проявите на родноезиков пренос при 
овладяване на членната морфема при усвояването на българския език като втори, 
заслужава особено внимание, тъй като в него се съдържат ценни наблюдения относно 
спецификата на преподаване на български език на носители на друг славянски език (в 
конкретния случай ˗ сръбски, македонски, украински, руски). На основата на 
контрастивния анализ на изразяването на граматическата категория определеност – 
неопределеност, както и при изясняването на: категорията род на съществителните 
имена, на специфичните особености на акцентните системи на посочените езици, на 
типологическите им различия, свързани с принадлежността на българския език към 
групата на аналитичните езици, се привеждат и се обясняват примери за отрицателен и 
положителен родноезиков трансфер. 
За отправна точка в изследването се използва разширеният модел на съпоставителен 
анализ, при който диагнозата на грешките включва тяхната идентификация и тяхната 
етиология, т.е. изясняване на причините за възникването им. При идентификацията на 
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грешките се приема тезата на Данчев, която се опира на класификацията, въведена от 
Ю. Найда, Л. С. Бархударов и други автори. Според тази класификация грешките се 
свеждат до четири основни трансформации: заместване, разместване, изпускане и 
добавяне. Според на Данчев, тази класификация насочва към връзката между процесите 
на пренос и превод при анализа на междинния език и грешките [3]. В потвърждение на 
горната теза Стоянова заключава, че „изпускането (елизията) на елементи може да 
отразява както изоморфизъм между родния език на учещите и езика-цел [...], така и 
универсалната тенденция към опростяване на формата в междинните езици“ [6]. 
 
2.2 Характеристика на изследваните студенти  
Общият брой на изследваните чуждестранни студенти от специалност „Медицина“ е 
25, избрани на случаен принцип от общо 50 студенти, които са записани за обучение в 
Магистърска програма „Медицина“ на Факултета по „Медицина“, МУ-Плевен, за 
летния семестър на академичната 2017/2018 година. Формата на обучение е редовна, 
входното ниво на владеене на българския език варира силно, което е установено със 
стандартен тест за определяне на езиковата компетентност (Таблица 2). 
 

              Таблица 2. Описание на изследваните студенти. 
 

Брой участници 25 
Мъже 11 
Жени 14 
Възраст 19 – 20 
Ниво на владеене на българския език А2 – В1 
Форма на обучение Редовна 
Степен на обучение                              Магистърска 
Програма Български език 

 
Както се вижда от Таблица 2, анкетираните чуждестранни студенти-медици се 
характеризират със следната особеност: съотношението мъже – жени е почти 1:1, с 
малък превес са жените, което е традиционно за специалността „Медицина“. 
Честотното разпределение по пол е визуализирано на Фигура 1.  

 

 
 

Фигура 1. Разпределение по пол (в %) 
 

За целите на изследването съществено значение има установяването на етиологията на 
грешките при употребата на членната морфема. Според произхода си те попадат в 
следните групи: грешки поради родноезиков пренос; грешки поради 
свръхгенерализация, която е резултат от вътрешноезикова интерференция.  

56%

44% жени

мъже



 

496 

 
 
Грешки в резултат от родноезиков трансфер 
Наблюдават се следните грешки при някои начини на изразяване на категорията 
определеност в междинния български език: 

Кръвозагуба∅  се понася различно от различните хора. Кръвозагубата се понася 
различно от различните хора [7]. 

20 въпроса в теста са от органична∅ химията. Вм. 20 въпроса в теста са от 
органичната химия. 
Резултатите от направеното емпирико-диагностично изследване на изреченията са 
следните: 
На въпроса: Има ли грешка в следното изречение Кръвозагуба∅  се понася различно от 
различните хора?, малко над половината от анкетираните лица (56%, 14 ИЛ) отговарят, 
че има. На второ място се нареждат тези, които не могат да отговорят – 7, 
съставляващи 16%, а най-малък е броят на лицата отговорили не – 4, с относителен дял 
16% (Фигура 2). 

 

 
 

Фигура 2. Отговори на въпроса „Има ли грешка в следното изречение: Кръвозагуба∅  се 
понася различно от различните хора?“ (в %) 

 
Данните налагат обобщението, че грешките при употребата на членната морфема се 
дължат на една от основните особености на съвременния български език, която го 
отличава от останалите славянски езици, а именно – наличието на изградена система от 
морфологични средства за изразяване на категорията „определеност“. Трудностите при 
усвояването на тази категория от рускоговорещи и сръбскоговорещи се дължат на 
следните фактори: 

1. Семантичната категория „определеност“ в руския език има други начини на 
изразяване – наличие на лексикални модификатори, напр. „эта книга“, „все  трое“ 
срещу бълг. „книгата“, „тримата“. Най-съществената морфологична черта, по която 
българските говори рязко се отличават от сръбския език, е аналитизмът на целия 
граматичен строй. Докато в сръбски има добре запазени седем падежа (в единствено и в 
множествено число), в крайните северозападни говори, както и в целокупния български 
език се срещат само отделни падежни остатъци. Тези диалекти на българския език са 
развили и основната категория „определеност“ (нехарактерна за сръбския), изразяваща 
се в поява на членна форма. 

2. Категорията „неопределеност“, за разлика от определеността в българския език, 
не е граматикализирана (независимо, че съществуват мнения за наченки на употреба на  
неопределителен член „един“). 
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3. Разпределението на членуваните форми в българския език се осъществява въз 
основа на семантични и синтактични фактори, при които се набелязват синтактични 
позиции на задължителна употреба на членуваната или нечленувана форма, както и 
позиции, в които изборът е свободен или зависи от описваната ситуация, а също и от 
положението на комуникантите спрямо нея. 
Определителният член в българския език е групов определител на именната група. Ако 
трябва да се членува, определителният член се появява само след първия елемент и се 
прилага веднъж в именната група (която на практика се определя като основа). Напр.: 
жената, високата жена∅, първата висока∅ жена∅.  
Изпускането на българския определителен член от носители на сръбски и руски език се 
тълкува като отрицателен родноезиков трансфер от езици, които не познават 
членуването, и като тенденция към опростяване, което засяга морфемите и думите с 
граматическо значение. 
2.3 Подходи за корекция на грешките при употребата на определителния член 
Подходите за корекция на грешките в многоезичната аудитория се основават на тезата, 
че обучаваните следва да получават не само т.нар. „позитивни данни” (т.е. речта на 
лицата от обкръжението), но и „негативни данни”, т.е. обучаемите следва да получават 
систематична обратна връзка, състояща се в коригиране на неправилно научените 
структури. В този аспект може да се посочат следните коригиращи намеси, при които 
следва да се отчитат двата типа обучавани:  

- мотивирани да комуникират, без да обръщат внимание на грешките; 
- лаконично комуникиращи, поради страх от допускане на грешки. 

Намесата на преподавателя при корекцията на грешките може да бъде определена като 
неправилна, неуместна, поради излъчването на наказателен коментар. Случаите, в 
които педагогът подсказва, че използваната структура е погрешна и следва да бъде 
заменена с друга – правилна, също създават дискомфорт у обучавания. Полезно е 
включването на цялата група в процеса на коригирането. Този вариант се приема 
положително от участниците в обучението и е както резултат от създадена атмосфера 
на сътрудничество, така и отчита психологическите и емоционалните аспекти при 
ученето на втори език. 
2.4 Дидактически стратегии за корекция и поощрение при усвояване на членната 
морфема 
Могат да се посочат следните дидактически стратегии: игнориране на грешката от 
страна на преподавателя и обясняване на причината за грешката. Всяка една от 
стратегиите има и предимства, и недостатъци. Основание за прилагането на първата е 
желанието да не се нарушава процесът на общуването. Съществен пропуск в тази 
практика е неоползотворяването на възможностите за своевременна корекция на 
конкретните грешки в рамките на учебното време. Втората стратегия изисква повече 
учебно време за изясняване на конкретната граматическа категория. Биха могли да 
бъдат посочени и други стратегии, които да бъдат разгледани във връзка с появата и 
функционирането на „междинния език“, но те са предмет на друго изследване. 
 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И БЛАГОДАРНОСТИ 
 
Системата на определителните членове е основно средство за изразяване на 
категорията „определеност“ в българския език. Значителна част от посочените и 
анализирани грешки може да се припишат на негативния родноезиков пренос, т.е. 
породени са от влиянието на първия език върху изучавания втори – български език. 
Други грешки се дължат на свръхгенерализация в рамките на езика-цел. Овладяването 
и правилната употреба на членната морфема се влияе от първия език, в който липсва 
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определителен член. Изследването допринася за установяване степента на усвояване на 
граматическата категория „определеност“ от чуждестранни студенти-медици.  
Получените резултати, основаващи се на изследователската работа, могат да послужат 
като основа за по-нататъшни изследвания в тази област. 
Изказвам благодарност на проф. д.ф.н. Ю. Стоянова, Факултет по славянски филологии, 
СУ „Св. Климент Охридски“, за подкрепата и ценните препоръки във връзка с 
проведеното проучване. 
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Abstract: The paper presents the theoretical debates on the process of Europeanization and links it to 
the process of Bulgarian democratization, consolidation of democracy and Europeanization, started in 
1989, passed through the accession to Council of Europe, OSCE and NATO, having its pick with the 
accession at EU in 2007 and continues nowadays after Bulgaria had the Presidency of the Council of 
the EU. The institutional engineering went through dramatic dynamics of the political parties, 
formation and development of the civil society, dynamics between the ruling and the opposition, 
building a new civic culture and behavior of participation and civic activism and volunteering. The 
paper analyses the dynamics of the process of Europeanization in the country and its influence on the 
main political actors. Three phases of Europeanization of the Bulgarian public life are presented and 
main characteristics analyzed.  Attention is paid to the international support for the process of 
Europeanization. 
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1. THE THEORETICAL DEBATE  

The term “Europeanisation” is in the academic research and literature more than two 
decades already. The scientific term “Europeanisation” has quite a long number of definitions 
based on the different approaches of the researchers. It has become a basic key concept and 
term in European politics in the last two decades but most of its meaning and content is too 
contestable. Some of the researchers explain this diversity of meanings with its dynamics and 
the different level and speed of transition in the different European countries from 
communism to democracy after the fall of the Berlin wall.  

Olsen, a leading scholar in the study on Europeanisation, identifies five different 
meanings, which lead to five different approaches towards the term “Europeanisation” [7,8]. 
A number of researchers argue and link the process of Europeanisation directly with the end 
of the transformation process and with the adaption to the West European state model[7]. 
Thus he puts the emphasis on the similarity and the equality of the process of Europeanisation 
and the modernization process. Certainly that is quite punctual concerning the macro-
structural development and the whole modernization process. Other authors study and explore 
the process of emergence, design and development at the European level of specific 
distinctive structures of governance and all public actors which bring the unity of the 
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European idea and European Union [1]. Third group of researchers as Mair [6] accept that the 
process of Europeanisation is equal and covered by the process of national adaptation and 
infrastructural transitions due to the influence and the impact of the EU and European 
institutions. They also argue that the process encompasses the penetration of European rules, 
directives and norms into the differentiated domestic spheres and thus penetrates into the 
national legal norms and the traditional values. That group of researchers emphasizes strongly 
the focus on the understanding and acceptance of the concept of the historical and cultural 
Europe that influence the political systems by the transfer of European common values and 
civilization approaches.  

The other circle of researchers, such as Vink [9] points out that Europeanisation occurs 
“when something in the national political systems is affected by something European”. The 
European influence is foreseen and explored in two main fields – in the process of 
institutional adaptation and transfer of the national institutions to European standards and 
legal norms and secondly, in the process of adaption of policies and different policy processes 
that lead to common European policies.  

In Bulgarian political science literature, the debate on Europeanization also has 
essential place. The Bulgarian political scientist Rumyana Kolarova [3] directly links it with 
the process of multi-level governance and the institutional adaptation of the main political 
actors. Markovska [10] bases it in the grounds of the public institutions’ existence and 
functioning. Evgeni Daynov [2] and Katya Hristova – Valcheva [5] explore it on the level of 
citizenry, Vanya Nusheva [11] deals with the European standards on the financing of the 
political parties. 

Most and predominantly all of the five different research approaches emphasize on the 
European Union influence, its institutions and policies on the process of transition and 
designing and building the new democratic land scales of the countries. Even there is not so 
much room to argue about that, Vink shares the concept that Europeanisation is much broader 
meaning and has to be implemented widely in the transition countries, after and parallel to the 
process of democratization and consolidation of democracy in order to fulfill the accession 
criteria and to enjoy full membership. Even closely connected with the national adaptation 
due to EU influence and the impact of the other European organizations such as Council of 
Europe (CoE) and Organization for security and cooperation in Europe (OSCE) , the term has 
to be explored in its political adaptation too when European organizations’ political and 
economic dynamics become part of the organizational logic of national politics and policy-
making in the transition countries. That role goes further more than only EU, but covers much 
more the political and institutional design and influence of the Council of Europe and OSCE 
as a “political gate” to United Europe. 
 

2. THE BULGARIAN CASE 

 The foundation and the forming of the Bulgarian opposition has started years, even 
decades later than the analogical processes in Central-European countries. Unlike Poland, 
Czechoslovakia, Hungary, the process of democratization in Bulgaria started with “party coup 
d’Etat” at a time when the process in Central Europe already had finished and was 
irreversible. In Bulgaria the opposition arose as a civil movement, a civil alliance of 
individuals with different interests who declared them, and managed to subordinate them in 
the sense of democracy. Arisen during the communist dictator Todor Zhivkov’s regime 
different ethnical, ecological associations were just the ground for the forming and 
constructing the Bulgarian opposition. Up to November 10th, 1989 those alliances were a few, 
their members were about up to hundred, mainly from the intelligentsia or from politically 
depressed by the regime people.[2] The civil alliances were semi-legal, they act under the 
pressure from the regime or were depressed; they were under a sensation in political life or 
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lighten with sensation of heroic feeling. During that founding period the civil alliances were 
extremely emotional, their character was based on the contrary of the ruling communist party. 
This start-up of the political reforms as a party “coup d’Etat” marked the whole period of 
Bulgarian transition and it institutional change to democracy. The “Round table for peaceful 
political transition” that gathered representatives of semi political structures, semi civil 
structures and lead by the Bulgarian Communist Party broad to semi-changes and semi-
reforms that marked the Bulgarian transition. 

The process of Europeanisation of Bulgaria is marked by three main phases and 
periods. 

The first phase, begins November 10th, 1989 and ends with the accession of Bulgaria 
to the Council of Europe on May 5th, 1992, is marked mainly by the process of political 
liberalization and democratization in Bulgaria when the political actors of different 
background reached consensus on the need of democratization of the country. These few 
months (only 17) may be considered as the most intensive and decisive in political life of 
Bulgaria in the last 30 years, which puts the grounds of the democratic development of the 
country. The main characteristics of the period covers the very beginning and first initiatives 
connected to the institutional designs and changes of the transition among which are the new 
basic rules and political agreement on the adoption of the new Constitution; the introduction 
and widely consensus on the need and the procedures of the democratic elections as the main 
mechanism for functioning of the political system and legitimacy of the newly born political 
institutions; legitimate support and basic regulations towards the newly born civil society; 
regulations and institutional design of the development and democratization of the traditional 
and newly born political parties, seeing political representation in the new political 
environment. Democratization and Europeanisation presupposes a fundamental change of 
attitudes of the political leaders, the administration and the citizens, the change and raise of 
the mentality and psychological acceptance of the changes by the people and total change of 
their political culture of participation and raise up of a civil society culture and attitude, 
behavior of participation and activism.  

The period is connected with the policy of so called “conditionality”[4], when 
Bulgaria as a prerequisite for its membership in the Council of Europe, ran its first democratic 
and free elections under wide political pluralism; also designed and adopted its new 
Constitution; implemented full reform and new design to the institutions of democratic 
development. During the period concerned, the Council of Europe had an exclusive role for 
the implementation of the actual international and European standards in the legislature, 
mainly in the field of human rights, the social and political rights, rule of law. Most effective 
and notable is the influence of the European organizations in the judiciary and in the process 
of preparation of the new legal framework of the Bulgarian democracy. Experts of the Council 
of Europe and the European Commission for democracy through Law (Venice Commission) 
shared expertise for the design and formulating the text of the new Constitution, in the process 
of the full harmonization of the legislature, in the process of raising awareness and design and 
building of the new institutions.  

The process also is marked with a stabilization of the democratic institutions as a 
whole. Basic step was the founding and adoption of an efficient constitutional framework 
guaranteeing the division of powers and the institutional rights and duties. It is important to 
note that public consensus was reached on the general elements of the process of transition 
and democratization. 

It is essential to mark that during that period, the Council of Europe had intensive 
activities with the post-communist regimes in all Central and Eastern Europe and ensured a 
transparent and trustful area for exchange and transfer of knowledge, know-how, good 
practices; guaranteed the expertise of the indicators of the “conditionality” and securing all the 
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acting and introducing international norms for developing and encouraging the process of 
democratization all over the European continent, including Bulgaria. 

Main element in that process was the building up and adoption of the new 
Constitutions. All the twelve countries in transition adopted new constitutional texts and 
introduced the basic European values, including Bulgaria. With the adoption of the new 
Constitution (July 12, 1991) the basic constitutional principles were introduced and the 
country stepped on a new road. The basic constitutional questions such as the state, the 
principle of separation of powers, the human rights protection, the political party pluralism 
and electoral rules, civil society regulations, minority and cultural specific policies had been 
adopted. The new Constitution provided a stable foundation for strengthening of the 
democratic process and for stable road for the process of Europeanisation.  

Bulgaria had been under a process of monitoring of the Council of Europe till 2000 
and since then is in a process of post-monitoring dialogue. Regularly the Parliamentary 
assembly and the European Commission issue reports on the state of the areas that are 
monitored. At recent those are legislature and the reform of the judiciary, the corruption and 
fight with organized crime, minority and freedom of media. After the positive change, 
especially after the accession of Bulgaria to NATO and European Union, the process of 
monitoring had been changed with post-monitoring dialogue on the themes of superiority of 
law and division of powers, in this aspect also the political pluralism and equal access to 
political participation, corruption and human rights and efficiency of the reform of the 
judiciary. 

Another important element of the policy of “conditionality” in the whole process of 
Europeanization, is the human rights question and their guarantee through the adoption and 
ratification of the European Convention on Human rights by each country candidate. After the 
fall of the Berlin Wall, the ratification of the Convention is part of the process of 
Europeanisation of the countries concerned. The main articles of the Convention define the 
civil, political and social rights of the citizen and in the protocols their implementation is 
specified. Thus, the Convention is not only a mandatory legal accession document but a 
mandatory legal text for synchronization of the national legal treasure with the acting 
European legal norms and introducing the European standards in the human rights field and 
the European values. Obliging the candidate countries to introduce and implement the human 
rights machine of the Council of Europe, might be evaluated as a specific “intervention” in the 
candidate countries and also as a certain legally binding mechanism to examine regularly the 
European democratic norms.  

The second period in the process of Europeanisation of Bulgaria (full membership to 
the Council of Europe 1992 to accession to the European Union 2007) is marked by a series of 
strategic steps made in the direction to Europeanisation of all public spheres. The most 
significant to mention are the process of design and build of the democratic institutions and 
full synchronization of the legal framework of Bulgarian state with the founding European 
values in the field of human rights, free market economy, liberalization of social, economic, 
cultural and public life, with the EU “acquis communautaire”. The whole judicial system went 
under reform, mechanisms for civic control and monitoring on the public policies was 
introduced by the strengthening and development of the public and civil sector. The support of 
PHARE, the support of the international NGOs, the foreign embassies in the country was in 
direction to support the sustainability and the strengthening and consolidation of democracy. 
The accession to NATO, the Road map of the accession to EU, the pre-accession funds that 
were absorbed by public beneficiaries in Bulgaria played as important factor to increase the 
solidarity actions to the country as well as to raise the pro-European sentiments of the 
Bulgarian citizens and the hope that Europe will always stay as guarantee of the democratic 
process and will act as political actors moderator. The process of Europeanization helped the 
different political and public actors to raise their awareness, knowledge and capacity for the 



 

503 

new types of reform, respect to citizens’ and human rights, minorities, freedom of media, 
reform of the police and security field. The reforms related to the local and regional self-
governance allowed the country to become part of the Congress of Local and Regional 
Authorities in Europe and to implement the basics of local democracy in the Bulgarian 
communities. The basic democratic values marked the educational system changes, 
introducing the concept of European citizenship, protection of European, national and regional 
and local cultures, traditions, languages, formed a new culture of participation and interest 
towards decision-making. Even the process was mostly strong on local level, it raised the 
level of participation in elections, built up a new culture of involvement and awareness to 
public issues. The open access to the European funded programmes, the PHARE, Erasmus, 
Comenius, Leonardo, etc. raised the capacity of all decision-makers, politicians, public 
administrators, journalists, civil activists, providing them the possibility directly to gain 
knowledge and experience in the process of making and participating in European policies. 
The process was double sided – on one hand the citizens formed a strong pro-European 
orientation and attitude as EU was believed to be the guarantee for the democratic 
development of the country and also a flagman of the changes needed to be done by the 
Bulgarian authorities at all levels and public sectors. But on the other hand, Brussels was good 
excuse to the political actors and decision making to justify some of the policies implemented 
and actions made. The excuse “Brussels said” was often, and still is, explanation to 
amendments, decisions, actions taken by the governments and parliamentarians.  

The process of Europeanization has also some specific effects on its elements and 
implementation in Bulgaria, most probably strongest in the third period – starting with the 
accession of the country in 2007 up to now. Many analysts have argued that the decision for 
EU accession of Bulgaria was much more political than full fulfillment of the accession 
criteria. To the country had been introduced for the first time among the “fifth wave” 
countries a special monitoring tool - Cooperation and Verification Mechanism (CVM), under 
which each year Bulgaria presents report on the development made in the thematic fields that 
are under monitoring and receives Report of the EC, usually with certain conclusions and new 
recommendations. The Schengen zone policy, the functioning of the bank and money union 
and introducing the Euro are under the prerequisites to fulfill the EC recommendations. 
Slowly it is turning into an endless process, hopefully after the new EPMs elections in May 
2019 and the clear debate on the future of Europe, they will be speed up. Analogical is the 
situation with the relations of Bulgaria and its Europeanization with the other two 
international organizations – the OSCE and the Council of Europe. Bulgaria is the only EU 
member state under continuing post-monitoring dialogue on the topics of superiority of the 
law, the division of powers (politicization and partization) and pluralist democracy, corruption 
and human rights and freedoms. (Resolution 1211(2000). Both, OSCE and PACE continue to 
monitor the elections (presidential, parliamentary and local) to guarantee the equal access of 
political actors and citizens, the freedom of campaigning and electoral procedures, financing 
and reporting, media and gender balance, etc. and issue regular reports.  

The intensive support of the international organizations, mainly EU, formed a long-
term tendency of dependency in the mentality of the society that still might be measured. On 
one hand, the expectation that Brussels will balance and handle and guarantee all the 
processes in Bulgarian political life and democratic functioning of the institutions, didn’t 
support the raising of a strong activist societal culture and had put the society to a long 
“lethargy” after 1997 . New civil raise and behavioral elements appear after the political crisis 
in 2014-2016, when the society refused to bear and accept the political parties scenarios in the 
Parliament and life that brought to two early parliamentary elections (Oct 2014 and March 
2017), to the longest citizens’ protest in the country’s history up to now (314 days of DANS 
with me). The direct financial support during the second period brought the civil society to a 
level of dependency of external funds that was crucial after the accession to EU when the civil 



 

504 

organizations needed to apply to centralized European programmes and meet the competition 
at European level. Even with very high level of competencies, it has been difficult to 
overcome European competitions and application procedures, so quite a number of NGOs 
closed down or exist only legally. The exact numbers and the effect of that dependency will 
be easy to be measured once the process of new required re-registration ends at the end of 
2020. As a side effect, the dependency to external funding, brought to deepening the gap 
between the centre and the periphery (capital-district; district centre- small settlements) as the 
centered organizations and networks much easier continue their functioning, lobbying and 
activities, mainly through joining and become members of international networks, usually 
Brussels based. It is important also to mention that new topics obsessed the public dialogue 
and interest. While during the first and the second period of Europeanization, the securing the 
democratic transition with full implementation of basic values, protection of human rights and 
building up a democratic environment were the leading motives, in the third period there is a 
notable change. It is related with the introduction of new topics such as ecology and 
protection of environment, including trans-borders; protection of nature, new attitude of the 
youth towards protection, re-exploring and sustaining of the traditions (culture, folklore, 
customs, history). The social media tool easily unite ideas and views, providing an open 
forum for different causes (protection of Rila, Pirin, clean air, regulations of usage of EU 
finds and the quality of the implemented projects by the decision-makers, etc).   

In the 90s, the dream for united Europe has captivated the public life in Bulgaria and 
marked its steps to political, economic and social transformation. That dream broad a wide 
range of changes and defined the process of Europeanisation of the Bulgarian community. 
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Abstract: After becoming a member of the Council of Europe in 1992, Bulgaria had a long history of 
implementing the founding values of the organization – rule of law, development of the pluralistic 
democracy and protection of human rights, passing through two important periods. Till 2000, 
Bulgaria was under the process of monitoring, covering the main deficits of the transition to “open 
society” – the functioning, superiority and independence of the rule of law (the judiciary and the 
division of powers), the fight with corruption and the organized crime, the freedom of media and the 
policy towards the minorities. After 2000 the country entered into a post-monitoring procedure that all 
actors expected to end sooner, but it continues over 20 years now. The paper examines the main 
accents of the post-monitoring dialogue of Bulgaria with PACE, its history and dynamics, especially in 
the last five years. It tries to find out the reasons for the 2016 organization report and resolution, 
based on which PACE sees new threats to the democracy in Bulgaria and keeps the post-monitoring 
dialogue on going. 
 
Keywords: Council of Europe, monitoring, post-monitoring dialogue, pluralistic democracy, 
superiority of law, human right, corruption   
 
 

Демократичните промени в България след падането на Берлинската стена 
очертаха желанието и надеждата за бърз процес на демократизация, а впоследствие и на 
консолидация на демокрацията, дефинираха нуждата на демократичната политическа и 
гражданска общност да се присъедини към международни организации и да стане 
равноправен член на европейското семейство. В резултат на това, още през юли 1990г. 
България кандидатства и получава статут на гост на Съвета на Европа, протича процес 
на подписване и ратифициране на серия от конвенции, в това число Европейската 
културна конвенция. През декември 1991г. от името на България, президентът Желю 
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Желев заявява желанието на страната за членство в Съвета на Европа. На 5 май 1992г. 
България става и неговия 27 пълноправен член.  

Основополагащият документ на Съвета на Европа – Статут на Съвета на Европа 
/1945/, както и Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи 
/ЕКПЧОС/ стават основа за прохождащия демократичен конституционен и правен 
процес, основополагащите ценности на европейския конструкт стават основни 
приоритети в българската политическа и гражданска практика. Чл.4 на Статута на 
Съвета на Европа[3] дефинира като условие за членството, необходимостта 
кандидатстващата страна да отговаря на специфични демократични стандарти и на 
стандарти в областта на правата на човека, т.е. върховенство на закона, развитие на 
плуралистичната демокрация и демократичните институции и спазването и развиването 
на правата на човека. При приемането си за член на Съвета на Европа, България поема 
серия от ангажименти [1], пряко свързани с утвърждаването на демокрацията, с 
развитие и гарантиране на процеса на реформи в основните сфери, в които 
организацията посочва наличието на дефицити. През 1992г. е подписана и 
ратифицирана и ЕКПЧОС и се признава правото за индивидуално явяване и 
кандидатстване пред Европейската комисия за човешки права както и задължителното 
признаване на юристдикцията на Европейския съд по правата на човека.  

С оглед проследяване на изпълнение на поетите ангажименти, България е 
поставена под процес на мониторинг за почти десет години. Мониторигът е прекратен с 
приемането на Резолюция 1211(2000)[7], която отчита известен напредък по 
изпълнение на поетите задължения от страна на България. При прекратяване на 
мониторинга е отчетен факта, че българското правителство полага усилия за 
осъществяването на реформи и въвеждане на европейски стандарти, което да позволи 
на страната да се присъедини към ЕС и НАТО. Важно уточнение при прекратяването на 
мониторинга е направено и в областта на изпълнението на политическите компоненти 
на критериите от Копенхаген за членството в ЕС /1993/, които в значима степен се 
доближават до изискванията за членство на Съвета на Европа. Според докладчика за 
България по това време - Серхий Холовати, съчетаването и наслагването на серия от 
елементи /приемането на България в НАТО, наличието на Пътна карта за приемане в 
ЕС, критериите от Копенхаген/ са достатъчна гаранция, заедно с декларираното 
желание на българското правителство, за необратимостта на демократичния процес в 
страната.  

За да продължи процесът на насърчаване на демократичния процес, гарантиране 
на върховенството на закона, правата на човека, демократичните промени и 
плуралистичната демокрация, ПАСЕ, затваряйки мониторинга, предлага пост-
мониторингов диалог с българското правителство, основата на който се поставя с 
Резолюция 1211(2000). Основните дефицити и заплахи за консолидацията на 
демокрацията, ПАСЕ вижда във функционирането на съдебната система и липсата на 
реформи в тази област, в борбата с корупцията, в независимостта на медиите и в 
гарантиране на правата на хората от малцинствата[7]. В прекратяването на мониторинга 
през 2000г. много наблюдатели виждат силен политически елемент и желание на 
международните организации да насърчат процеса на демократизация в страната, 
обвързвайки го с очакваната прогноза за членство в ЕС. Резолюцията от 2000г. поставя 
основите на постмониторинговия диалог на България с ПАСЕ, като в началото на 21 в. 
очакванията са, че той ще приключи бързо и безболезнено. Но, всъщност 
постмониторинговият диалог продължава, въпреки шумно заявените очаквания от 
българското правителство, че идва неговия край.  

В края на 2018г. под пълна процедура на мониторинг от страна на ПАСЕ са 
поставени нейните страни-членки Албания, Армения, Азърбаджан, Босна и 
Херцеговина, Грузия, Молдова, Русия, Сърбия, Турция и Украйна, а три страни 
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продължават да са пряко ангажирани в провеждането на пост-мониторингов 
диалог/България, Черна гора и Република Северна Македония. България продължава да 
бъде единствената страна-членка на ЕС, спрямо която се поддържа процедурата и в 
този план бе и първата страна-членка, която имаше Председателството на Съвета на ЕС 
въпреки, че срещу нея е приложен и Механизъм за сътрудничество и удостоверяване на 
прогреса на страната (CVM).  

Системата на мониторинг позволява ПАСЕ да проверява степента на изпълнение 
на задълженията на членство от страна на всяка страна-членка, и при регулярно 
неизпълнение, да я накаже, както и при отказ за съдействие при осъществяване на 
мониторингови визити /през 2000г. на Русия бяха отнети правата за гласуване в ПАСЕ 
поради тази причина/. Системата позволява и провеждането на тематични мониторинги 
по специфични теми и проблеми, свързани с дадена конвенция, на които могат да бъдат 
подложени на практика всички страни-членки. На всеки две години, Мониторинговият 
комитет внася доклад върху темите на мониторинг, като осъществява посещения в 
страната-членка. След изслушване на докладчиците, ПАСЕ приема резолюции с 
препоръки, свързани със състоянието на проблемите. За България, в последните почти 
двадесет години са приети осем доклада, като последният AS/Mon(2016)28 от 
20.09.2016г.[4] Година по-късно на 25.09.2017г. обаче излиза Doc.14405 от 25 September 
2017[5], озаглавен „Нови заплахи пред върховенството на закона в страни-членки на 
Съвета на Европа: избрани примери“, в който България е сред петте страни с негативни 
практики и дефицити, свързани с демократичния цикъл и процедури. 

Основни въпроси и проблеми, поставени в документите, са неуважението към 
основните ценности, залегнали в създаването на Съвета на Европа, и най-вече 
върховенството на закона, което преднамерено предполага независимост и 
безпристрастност на съдебната система. Проблемите във всяка от тези държави имат 
специфика, но това което ги обединява е, че заплахите за върховенството на правото в 
тях са станали много сериозни, под риск са поставени законността, правната сигурност, 
забраната на произвол и достъпът до правосъдие. ПАСЕ считат, че демокрацията е под 
заплаха в избраните пет страни /България, Полша, Република Молдова, Румъния и 
Турция/, в които върховенството на закона е под заплаха и правителствата трябва да 
предприемат спешни мерки за корекция и промяна на ситуацията. Направеното 
обследване на петте страни-членки отчита значими дефицити, за чието отстраняване са 
предложени специфични препоръки за всяка държава.  

Докладът смята, че върховенството на правото е много сериозно застрашено 
заради ограничаване на независимостта на съдебната власт чрез политически натиск 
върху съдилищата и съдебния съвет. Според последният доклад, в България Висшият 
съдебен съвет (ВСС) е политизиран и без желание и капацитет за реформи, 
прокуратурата и главният прокурор са безотчетни, а реформата на обвинението е 
"чувствителна тема", парламентът предприема законодателни репресии върху 
организациите на магистратите. В страните, визирани в доклада /т.е. България/, има 
проблеми с "независимостта на съдебната власт и принципа на разделение на 
властите"[5], главно поради опити за политизиране на съдебните съвети и съдилищата, 
отстраняване на съдии и прокурори и ограничаване на законодателната власт на 
парламентите, както и поради последиците от корупцията. Специално се подчертава и 
опасението "за случаите в някои държави-членки, в които националните съдебни 
системи са използвани, за да накарат политическите опоненти да замлъкнат и да 
потискат онези, които не са съгласни с правителствените политики"[5]. 

Парламентаристите в ПАСЕ считат, че най-значим проблем е наличието на 
всепроникваща политизация във всички области на политическия, правния и 
обществения живот, която особено в света на правото може да се окаже пагубна за 
укрепването и утвърждаването на демокрацията и която нарушава основополагащата 
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идея за разделението на властите на Монтескьо, основата на всяко демократично 
управление. Разделението на властите, наличието на баланс и контрол между тях, 
позволява при върховенството на Конституцията, да се гарантира изграждането, 
функционирането, развитието на всяка една от тях; да съществува строг баланс на 
граници, правомощия, отговорности, взаимоотношения и равнопоставеност между тях; 
основани на правната норма, обществения договор и морала в обществото [8]. 
Нарушаването на баланса, под влиянието на политизирането на обществения живот, 
силно нарушава идеята за върховенството на закона в демократична България, уврежда 
прозрачността на процеса на вземане на решения и управление на обществената 
система и несъмнено засилва недоверието на гражданите към процеса на правене на 
публични политики и не ги насърчава към участие[9]. На фона на намалящото 
гражданско участие в процеса на гласуване и в участие в демократичен избор и правене 
на политика, то политизирането на обществения живот допълнително унищожава 
ядрото и идеята на демокрацията. Безспорно това налага да се гарантира периодичния и 
независим анализ на работата на демократичните институции и изследване на 
предпоставките за пораждане на гражданско недоверие към работата им, да се проследи 
динамиката на доверие-недоверие и да се апробират нови механизми за гарантиране на 
разделението на властите.   

Значим проблем, който бележи последните двадесет години на пост-
мониторингов диалог, е пряко свързан с българската съдебна практика и мъчително 
бавното прилагане на международни правозащитни норми. С приемането си за член на 
Съвета на Европа, България е ратифицирала Европейската конвенция за правата на 
човека и я е направила част от своята Конституция и правна норма в защита и 
създаване и спазване на минимални стандарти, свързани с правата на човека и 
основните свободи в Европа.  

От една страна, международните докладчици застават зад твърдението, че 
„корупцията, която е голямо предизвикателство за върховенството на закона, 
продължава да бъде широко разпространено явление в България“, като акцентът в 
доклада, е поставен върху политическата и административната корупция. От друга 
страна, смущаващо високи и необяснимо високи остават продължаващото заплащане на 
загубени дела в полза на български граждани срещу държавата, присъдени от 
Европейския съд по правата на човека. Средно между 600 хил. до милион евро годишно 
заплаща България по осъдителни решения на ЕСПЧ в последните пет години. Макар да 
се забелязва намаление на допустимите дела срещу България, то тя е на 
незадоволителното осмо място по влезли присъди /27 за 2018г/ и повдигнати 514 жалби 
и на шесто за 2017 с 31 съдебно решение и 623 жалби. Намалява и броят на 
недопустимите жалби срещу България. Въвеждането на възможността жертвите на 
бавно правосъдие да получат компенсация е една от причините за позитивното 
движение на страната в класацията на Страсбург, но това не развива и не подобрява 
правната среда в страната. Продължават да стоят сериозни групи дела, които системата 
не отчита и за които гражданите плащат в Страсбург. Основните нарушения на правата 
на човека през 2017 и 2018г. са свързани с чл.2 и чл.3 на Конвенцията,а именно правото 
на живот, защита от изтезания и нечовешко и недостойно отношение.  

ЕКПЧОС задължава държавите-членки да прилагат осъдителните окончателни 
решения на ЕСПЧ, като делата, при които има най-значими проблеми с нарушаване на 
членове на Конвенцията, както и повтаряемост на тези казуси, попадат под „засилено 
наблюдение“. В продължение на години, България бе в челната десетка на страни-
членки с „повтарящи се случаи“, т.е. има решение на ЕСПЧ, но съответната държава не 
предприема никакви мерки за изправяне на обстоятелствата, породили това решение. 
Това позволява натрупването на множество дела по едни и същи сходни случаи /напр. 
нарушаване на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок/. Те пряко 
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засягат недостатъчно убедително разследване, неприемлива продължителност на 
разследването, значителна продължителност на съдебното гледане и липса на 
ефективно такова и др.  

Намаляването на делата, които чакаха своето решение пред ЕСПЧ и поставяха 
България в челото на „висящи дела“ в Страсбург е пряко свързано с въведения след 
приемането на Протокол №14 (CEST 194)[2] през 2012г. т.нар. компенсаторен 
механизъм. До въвеждането на т.нар. компенсаторен механизъм, България бе сред 
т.нар. „големи страни“ в ЕСПЧ със стотици чакащи решение, дела. Механизмът въведе 
възможността всеки гражданин, който счита, че е ощетен от недостатъчно бързо 
съдене, да бъде в състояние да поиска компенсации за това, като процедурата е 
относително облекчена. Състои се единствено в подаване на жалба до Инспектората 
към Висшия съдебен съвет и ако тя е основателна, правосъдното министерство сключва 
споразумение и заплаща съответната компенсация. Единствено въвеждането на 
възможността жертвите на бавно правосъдие да получат компенсация е причината за 
силното намаляване на делата, но това пък е компенсирано с повече споразумения, т.е. 
с повече пари, платени от данъкоплатеца за процедурни забавяния. В този смисъл двата 
закона – Закона за съдебната власт и Закона за отговорността на държавата и общините 
за вреди оказаха положително въздействие върху облекчаване на броя български дела в 
Страсбург. След 2016г. най-значимите  проблеми, по които България получава 
осъдителни решения са свързани с лошите условия в местата за лишаване от свобода, 
недобро разследване свързано с нехуманно отношение и в случаи на смърт, нарушаване 
правото на живот и забрана на изтезанията и нечовешкото и унизително отношение, 
нарушаване на правото на сдружавана /отказът за регистрация на ОМО „Илинден“  и 
др. Към 2019г. ЕСПЧ замрази разглеждането на жалби, свързани с лошите условия в 
местата за лишване от свобода „свръх-пренаселване“ и по този начин Съдът задължава 
България да се справи със системните проблеми и да предприеме подходящи мерки, т.е. 
това става разглеждан проблем в пост-мониторинговия диалог.  

Европейската комисия за върховенство на правото, известна като Венецианската 
комисия, също излиза със специален доклад за България и отправя две големи групи 
препоръки, придружени с много ясни мотиви. Макар Венецианската комисия да 
оценява положително направените през 2015г. конституционни промени, то 
продължава убеждението, че системата все още страда от редица недостатъци, което 
налага прогресът да бъде укрепен с по-нататъшни структурни реформи на 
конституционно и законово ниво. Препоръките са в областтта на представителството 
като съдиите, избрани от съдии, трябва да представляват поне половината от членовете 
на съдийската колегия във ВСС; коригиране на същественото влияние на прокуратурата 
и главния прокурор върху кадруването на съдиите; увеличаване на отчетността на 
главния прокурор, като в закона се предвиди процедура, позволяваща ефективно и 
независимо разследване на данни за извършени от него нарушения; ограничаване 
функциите и правомощията на прокуратурата извън наказателното производство; 
отстраняването на съдиите, които са обект на разследване, да бъде предмет на 
ефективен контрол от Съдийската колегия на ВСС; ВСС да има правомощията да 
номинира кандидати за инспектори в инспектората и да ги отстранява при сериозни 
нарушения; засилване на отчетността на съдебната система. 

В контекста на Доклада и с оглед развитието и стабилността на демокрацията, в 
доклада си през 2016г. ПАСЕ оправят само две, но значими, препоръки, а именно да 
продължи реформата на Висшия съдебен съвет, съдебната система и прокуратурата в 
съответствие с препоръките на Съвета на Европа; както и да се увеличат усилията за 
борба с корупцията и по-специално - създаване на агенция за борба с корупцията.  

Остават обаче препоръките от началото на пост-мониторинговия диалог за 
гарантиране на плуралистична демокрация /Изборен кодекс и спазването на приетия с 
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Резолюция 1546 (2007) Кодекс на добри практики за политическите партии/, борбата с 
корупцията, наличието на свободни и прозрачни медии и спазване на върховенството 
на закона /в това число съдебна реформа/.  

В Резолюцията и доклада от 2016г. остава твърдението и извода, че „корупцията, 
която е голямо предизвикателство за върховенството на закона, продължава да бъде 
широко разпространено явление в България“. В доклада се отбелязва също така, че 
корупцията е отдавнашен проблем в България, високото ниво на политическа и 
административна корупция се обсъжда в контекста на феномена "пленена държава". 
Изтъкнати са, както от ПАСЕ, така и от ЕК, традиционно твърде малкото влезли в сила 
присъди за корупция по високите етажи, трудното приемане на съгласие върху закона 
за създаването на унифициран антикорупционен орган с правомощия да води 
административни разследвания и проверки за конфликт на интереси. Неефективното 
криминално разследване на т.нар. „чувствителни случаи“ срещу представители на 
високите етажи на властта, са идентифицирани като системен проблем от Европейския 
съд за правата на човека и могат да доведат до „засилено наблюдение“ на тези дела.  

Докладчиците на ПАСЕ считат, че има опасни тенденции в законодателната 
работа на Парламента, на базата на силна политизация на вземането на решения. 
Според доклада, това е и една от причините за продължаването на пост-
мониторинговия диалог. Все още в страната има дефицити, които са свързани с 
прилагането на основните принципи на демокрацията, представени от Съвета на Европа 
в Статута на организацията, както и в последващи резолюции. Страната не е успяла да 
изгради и приеме в реалната политическа практика базисни международни стандарти, 
свързани с финансиране на политическата дейност и гарантиране на изборния процес. 
Глобалните и регионални измерения на процеса на създаване на стандарти за 
финансиране на политическата дейност и техните компоненти могат да бъдат 
проследени в анализа на Нушева[11]. 

Основните пет фундаментални ценности и принципи визират – плуралистичната 
демокрация, върховенството на закона и правата на човека, а петте основни принципа 
на демокрацията – установяването и фукнционирането на парламентарна демокрация с 
формалното разделение на властите и наличие на гражданско общество и прозрачни 
медии, прилагане на принципа на представителството по ясно установени норми и 
правила, развитие на механизми за изграждане на доверие на гражданите към 
институциите на демокрацията и функционирането на обществената публична сфера, 
прилагане на субсидиарността и като последен принцип – възможност за максимално 
гражданско участие и разгръщане на максимални възжожности за развитие на активно 
гражданство, в това число активно гражданско общество.  

Теорията на демокрацията разглежда възможността гражданите да участват 
пряко в периодични избори, референдуми и допитвания, основавайки се на своето 
свободно волеизявление. Изборните органи са гледани като “микрокосмоси, 
отразяващи пълния спектър на социално-икономическите и политическите интереси, 
намиращи се в една широка общност, както и средище, превръщащо се в център на 
политически дебат и либерализация”[6] От особено значение за развитието на 
демократичния процес е и прилагането на принцип на представителството, който 
предполага избраните органи да представляват общността, на която служат [6]. 
Прилагането на този принцип на Съвета на Европа в реалната политическа практика 
налага възможността от съществуване и функциониране на ефективни политически 
партии с ясно идеологически платформи и демократично поведение и култура; с приети 
стандарти за превенция и недопускане на корупцията в своята пряка дейност и 
финансиране, в представяне на обществения интерес пред частния. Неотменен 
ангажимент на принципа на представителство е и проблемът за дефиниране на 
стандарти, които касаят представителството на всички групи в общността – етнически 
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малцинства, жени[10] , все по-актуална група в Европа – мигрантите и чужденците, и 
др. 

В този контекст, ПАСЕ продължи осъществявания мониторинг над 
провеждането на изборите в България, за да гарантира в най-значима степен тяхната 
честност, прозрачност и възможността за демократично участие на различните мнения 
в обществото, с оглед гарантирането на плуралистичната демокрация и утвърждаването 
на представителността, съчетана с доверието, което отделните институции, 
политически и граждански актьори, медии изграждат помежду си, и на гражданите към 
тях. В това отношение и поради тази причина всички абсолютно избори след началото 
на промените през 1989г. са били предмет на наблюдение и мониторинг от страна на 
парламентаристи от ПАСЕ.  

Наблюдението на изборите се осъществява в две мисии – преди деня на 
изборите, целяща да установи спазването на определени стандарти на международната 
общност[11] с процеса на подготовка на изборите, кандидатиране, премиране на 
кандидати, идеологическа основа на партийната надпревара, наличието на коалиционни 
и управленски стратегии, финансиране на политическата дейност, регулиране на 
медийния пазар и достъп на всички мнения до изява и излъчване; и мисия в самия 
изборен ден, която цели да се установи достъпа на гражданите до изборните секции, 
партийното поведение в деня на изборите, партийната етика и готовност за изграждане 
на коалиции, гражданското наблюдение като инструмент за установяване на 
нарушения, контролирания вот и купуването на гласове, представени детайлно и в 
дълбочина в анализа на Нушева[12].  

Неизменно, в последните мисии на ПАСЕ и на Организацията за сигурност и 
сътрудничество в Европа /ОССЕ/, на Венецианската комисия, неотменна бележка е 
поведението на управляващата партия, независимо коя е тя, по отношение на правното 
регулиране на изборите, т.е. корекции и модификации на Изборния кодекс и времето, в 
което това се осъществява. Прието е, че добрата практика на демократично поведение 
предполага поне шест месечен период преди провеждането на изборите, нанасяне на 
корекции и нови елементи в Изборния кодекс. По-кратък срок се счита за заплаха на 
демократичното поведение и добрия политически тон. Практиката в България е далеч 
от зачитането на тези времеви рамки, в това число и за предстоящите ЕП’2019 избори. 
Не по-различно стои и въпроса с представителството и търсенето на вътрешни баланси 
за реципрочно представяне на различните групи в обществото. И не на последно място, 
въпросите, свързани с езика на кампанията, или допустимостта да се агитира на т.нар. 
„майчин език“, защитаван от определена политическа партия в българския парламент.  

Демократичните промени в България, започнали през 1989г., преминават през 
същностно ангажиране на страната и поемане на ангажименти, свързани със 
съблюдаване на основни международни ценности – функционираща демокрация, права 
на човека и върховенство на закона. Поставянето на условия и поемането на 
ангажименти като част от процеса на демократизация и консолидиране на 
демокрацията в България, преминава през различни етапи и носи различни специфики, 
спрямо присъединяването на страната към различните международни организации – 
Съвет на Европа, НАТО, ОССЕ, Европейски съюз. Механизмите на мониторинг и на 
пост-мониторинг на ПАСЕ с България, Механизмът за сътрудничество и 
удостоверяване на прогреса на страната (CVM) на ЕС, Договорът за членство в НАТО 
са само елементи на пъстрата палитра, която българските правителства чертаят, с оглед 
създаване на устойчивост на демократичното развитие. Тези елементи идват в подкрепа 
на цялостната реформа на законодателството, на създаването и укрепването на 
демократичните институции и тяхното демократично функциониране, на търсене на 
механизми за разширяването на гражданското участие и на свободата на медиите. 
Международната подкрепа за демократизация и консолидация на демокрацията 
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позволиха България да изпълни политическите критерии за членство на България в ЕС. 
Процесите на промени уверено продължават, но твърде бавно, като в последните пет 
години са съпътствани и с известна нестабилност и динамика на политическата 
ситуация /в целия период от 2014 – 2016/, горещите диалози между институциите 
/особено Президенство – правителство/, нестабилна и динамична управленска 
коалиция, широкоспектърна управляваща коалиция от 4 партии и подвижен 
парламентарен кворум и мнозинство, което не води до очаквания за предстоящо 
прекратяване на пост-мониторинговия диалог, въпреки нееднократно заявеното за това, 
желание от българското правителство и от българската делегация в ПАСЕ.  
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Abstract: The report discusses some issues concerning the organization of labor. From managerial 
point of view, the process is mainly related to the motivation of the workforce and the achievement of 
economic results in this case with the efficient use of human resources and the minimal occurrence of 
conflict situations. The organization of labor is part of the process of organizing the overall economic 
activity. The organization represents specific forms and methods of uniting staff and means of 
production in order to obtain a beneficial effect. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Организирането на труда на персонала е част от управлението на човешките 

ресурси. Трудът и производствените отношения в по-общ план могат да бъдат 
разглеждани и като елемент на организационната структура, където акцентът се 
поставя повече върху производствената дейност, вида на продукцията, ниво на 
технологично оборудване, отношенията в отрасъла между клиенти, конкуренти и други 
участници. Трудовата организация от гледна точка на управленския подход се свързва 
основно с мотивацията на служителите за труд и постигане на икономически резултати 
при ефективно използване на човешките ресурсите и минимално възникване на 
конфликтни ситуации. Не са изключени и други цели като сред тях можем да откроим: 
социални (благосъстояние на служителите), здравословни и безопасни условия на труд, 
развиване на личните компетенции и това ни задължава да създадем такъв бизнес 
климат, който да гарантира стопанския растеж и социалната сигурност, основа за което 
е добрия мениджмънт [7]. 

 Организацията на дейността е процес, който не може да се осъществи без 
целенасочената психологическа и физическа активност на служителите и без наличните 
технически инструменти. Чрез формулирането на ясна цел, свързана с предвиждане на 
бъдещето състояние на предприятието - производство на услуги, заетост на персонала  
и производителност, цени на услугите през плановия период, съобразени с  
инфлационната ситуация в момента [5] се подпомагат служителите да полагат труд, 
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който е осъзнат, организиран, целенасочен. Организирането на труда е част от процеса 
по организация на цялостната икономическа дейност.  

Усилията, които се полагат от страна на ръководителите за активизиране на 
трудовата дейност в наши дни, се опират на познанието за редица икономически 
закони, физиологически и психологически закономерности, юридически правила, 
технически изисквания, математически, физически и много други теории. 

 Ако практическото внедряване на конкретни мероприятия по организацията на 
труда следва научния анализ за трудовите процеси и условията за тяхното изпълнение, 
а изработените критерии за успех са съотносими към достиженията на съвременната 
наука, то тогава ние говорим за научна организация на труда [1]. Общото между този 
термин и научното управление на Фр. Тейлър от началото на ХХв. е принципа на 
изработване на управленските решения и построяването на трудовите задачи. Но с това 
се изчерпват сходствата. Модерната научна организация на труда има съвсем друго 
виждане за това как трябва да се проектира, осъществява и ръководи трудовата 
дейност. При нея не се допуска решенията на практически въпроси да се вземат въз 
основа на субективни оценки и мнения, а напротив, те трябва да са базирани на 
съвкупните достижения на науката и практиката, за които е доказано, че са рационални 
и ефективни. Организацията на труда е необходимо да се разглежда в динамика като 
процес на усъвършенстване на нейните форми и методи. Представлява много повече от 
обикновен комплекс от мерки, които се прилагат при съответна нужда. Можем да го 
определим като стремеж към развитие и самоусъвършенстване, който се извършва под 
давлението на много фактори: технологични, социални, психологически, икономически 
и др. Основните направления на трудов анализ включват разработване на рационални 
форми на разделение и кооперация на труда, подобряване на работните места и 
обслужването, обезопасяване на условията за труд, усъвършенстване на нормирането 
на труда, развитие и прилагане на материалното и нематериално мотивиране и 
стимулиране, укрепване на трудовата дисциплина. Елемент на този анализ е и анализа 
на разходите свързани с основната дейност. Разходите пряко влияят върху печалбата, 
цената на продукта (услугата) и рентабилността, а това са показатели, които формират 
икономическата ефективност [4]. Те са свързани и с организацията на труда на 
персонала, предполагат определена степен на регламентация на труда по съдържание и 
време. Това гарантира необходимия ред и дисциплина при изпълнение на трудовите 
задължения. Регламентираността означава изработване и строго съблюдаване на 
правила, инструкции, заповеди, норми на поведение, основани на обективни 
закономерности. Ако това не се прилага, екипът (групата) може да се превърне в 
непродуктивен сбор от хора и да постави под въпрос крайната ефективност от 
дейността. У нас често пъти не се прави разлика между „група от хора” и „ екип” и това 
поражда много недоразумения относно предназначението и ползите от екипната 
организация на труда [6]. 

Чрез организацията на трудовата дейност трябва да създават условия за прилагане 
на знанията и уменията на служителите. Затова е важно ръководителите да умеят 
ефективно да планират и провеждат активността на своите подопечни. Добре е да се 
разбира, че работата заема голяма част от времето на служителите и е важна за 
обществото като цяло. Много от съзнателния живот на хората преминава в труд и в 
тази връзка чрез него се осмисля. Когато има проблем на работното място, той вероятно 
ще предизвика негативен отзвук в личността. Обратно, добрата организираност на 
трудовото място и задължения се очаква да окажат положително влияние върху 
трудовите дейности и резултати.  

Организирането на труда е постоянно еволюиращ процес, които кореспондира и с 
управлението. Управлението е изключително  съществен фактор при формиране на 
социално-психологическия климат [3] и това влияние се отразява на крайните 
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резултати. Дори при непроменящи се трудови задачи, може да се търси повишаване на 
резултатността чрез промяна на използваното оборудване, препроектиране на 
последователността и свързаността с други процедури, обучение и придобиване на по-
високи умения, създаване на мотивационна нагласа и удовлетвореност, провокиране на 
позитивно психологическо състояние на работното място, изграждане на  авторитет на 
организацията сред персонала и т. н. Основното, което трябва да се подчертае тук е, че 
отговорните специалисти имат влияние и контрол върху организирането на трудовите 
процедури. За разлика от други вътрешни (общокултурен профил на персонала) или 
външни елементи (развитие на отрасъла), които са слабо или въобще не са подвластни 
на въздействие. Чрез прилагане на принципите за управление на човешките ресурси, 
дейностите и изпълнителите се конструират в едно работещо цяло. Отношението към 
служителите не само като към обикновени изпълнители, но и като към личности със 
собствено мнение, представи и убеждения може да бъде извор на идеи за цялостна 
реорганизация или по-малки промени. Хубаво е в тази връзка да се има предвид, че 
предложенията идващи от ниските нива на йерархичната структура, обикновено се 
отличават със своята практичност и лесна приложимост, понеже служителите в детайли 
познават своята работа и могат да посочат силните или по-слаби страни на трудовата 
организация. 

Трудовият дизайн първоначално е използван като понятие, което представя 
структурата и организацията на задачите и дейностите, които се изпълняват ежедневно 
от даден служител с цел да се създаде някакъв продукт [8]. Традиционно се приема, че 
организирането на труда се осъществява от мениджърите, които под въздействието на 
структурни и технологични предпоставки създават трудови взаимоотношения, работни 
места, процедури, процеси, които се предоставят за изпълнение на служителите [18]. В 
този смисъл работните характеристики се явяват като външни за служителите 
променливи, върху които изпълнителите нямат влияние и които детерминират 
индивидуалната настройка към изпълнението на задачите. С развитието на трудово-
организационната психологическа наука, дизайнът на труда терминологично разширява 
своя обхват като към трудовите процедури се прибавя и описание на ролята, която 
работникът изпълнява по повод трудовите си задължения. 

Понятието трудов редизайн се отнася до умишлената промяна или изменение на 
вече проектирани процедури. Като примери се посочват: ротация на задачите, 
формиране на екипи, добавяне на нови задължения, процедури и др. Специално тези 
изброени промени са с голям обхват, които могат да включват много отдели и дори 
цялото предприятие. Редизайнът може да бъде осъществен и на по-ниско ниво, когато 
ръководителят променя някои от задълженията на своя подчинен или самият 
изпълнител е инициатор на някои трудови реорганизации [19].  

В контекста на социалните детерминанти, човешкото общество във всеки 
конкретен исторически период представлява някакъв утвърден модел, приемлив за 
повечето хора. Това те правят или съзнателно, или по силата на житейската инертност и 
множествеността на причините, които ги обособяват като цяло [2]. Трудовата роля е 
набор от повтарящи се поведения, които са очаквани да възникват, когато служителят 
заема дадена позиция. Очертаването на ролята в дейността позволява трудовият дизайн 
да се разглежда като динамичен конструкт, еволюиращ с течение на времето. 
Обособяването на такова понятие много благоприятства подбора на подходящи 
изпълнители, защото при селектирането се вкарва в употреба допълнителен критерий за 
съответствие. Преценката се извършва не само от гледна точка на пригодността на 
човека да извърши трудовите задължения, но и от неговата възможност да изпълнява 
служебната роля, която съпътства задълженията и отговорностите [17, 9].  

Съществува разбиране, че процедурният ред на изпълняване на трудовите 
задължения е подвластен на промяна и от прекия изпълнител, а не само от неговия 
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ръководител. Все повече се обръща внимание на случващото се след като служителят 
приеме задачата и заеме своето място. Липсата на систематични и задълбочени 
изследвания върху разбирането за активната страна на служителите в трудовата среда, 
не пречи тезата да намира все повече привърженици. Въведеният термин за обяснение 
на промяната е лична инициатива [11]. Определя се като самостартирано проактивно 
поведение, насочено към преодоляване на препятствията по пътя на осъществяване на 
целта [12]. Обратното по смисъл е понятието „реагиращо поведение“ (reactive approach) 
на служителя, който изпълнява каквото му се нареди. Предварително създадените и 
формални характеристики на дейността задават възможните действия, а когато 
възникнат трудности, служителят не предприема действия по тяхното елиминиране и се 
отказва от изпълнение като очаква да му се нареди какво да направи [15].  

Как всъщност се държи служителят на работното си място? На практика в малко 
случаи остава пасивен. Установено е, че той започва да променя средата си и 
процедурната последователност необходима за извършване на дейността  в 
съответствие със своите индивидуални способности и личностни характеристики. 
Трансформацията на външните трудови задачи и условия във вътрешно обусловени 
такива се изпълнява чрез процес на предефиниране (redefinition process) [16]. Започва 
редизайн, чието предназначение е да отговори на физическите и психологически 
особености или професионални виждания на изпълнителя, който приключва след 
определено време и работата започва да се изпълнява от изходните позиции на 
внесените промени [14]. Теорията на действието (Action theory) постулира, че хората 
винаги планират своите действия, дори когато са в процес на извършване на нещо [13]. 
Действията се подбират и осмислят от целите. В трудовата среда, задачите и трудовите 
характеристики очертават рамката, в която служителят може да подбира своите цели. 
Теоретично погледнато, чрез личната инициатива става възможно да си обясним как 
изпълнителите променят ситуацията, в която работят и как определят какво да се 
промени. Подчертаването на вътрешната причинност за активност и промяна на 
работното място не трябва да пречи на ръководителите да създават трудови условия 
чрез съобразяване с външни характеристики и упражняване на влияние. По-скоро 
логиката на горните разсъждения ни задължава да не забравяме, че съществува двойна 
причинност за изпълнение на някакви промени – външна и вътрешна. 

 
2. СТРУКТУРИРАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ПРОЦЕДУРИ 
 
Създадените през годините разбирания по какъв начин ръководителите трябва да 

конструират трудовите отношения в организацията са разнообразни. Ролята на 
организационните фактори в изработването и поддържането на редица трудови дизайни 
основателно е предмет на изследване като се отчита, че контекстът на средата е фактор, 
който влияе върху тях. Разнообразните подходи при разработване на трудовата 
структура и връзки оставят следа в разбирането за това как е добре да се осъществяват  
дейностите. Приносът им се проявява в поне няколко направления. Съчетаването на 
вътрешните организационни характеристики при анализ, позволява да се получи 
обяснение как се появяват и защо изглеждат по съответния начин процедурните 
отношения. Например: лидерският стил може да осигури на служителите различно 
ниво на автономност; управлението на служителите може да цели задържане на 
определен вид изпълнители със съответните умения; съдържанието на работата 
предполага упражняване на съответен стил на ръководене и т. н.  Често се обръща 
внимание върху организирането на работата под формата на екипи и работни групи. 
Отчита се, че препроектирането на труда е сложно, основно поради невъзможността да 
се изолира някой параметър на дейността без да се наруши дейността на други, защото 
те са силно обвързани помежду си. Икономическите и социалните фактори заемат 
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съществено място като критерии за подбор и изработване на трудови отношения [10]. 
Счита се, че ако е налице системен подход към трудовия дизайн, се прокарва важна 
съединителна линия между стратегическото управление на човешките ресурси и 
високо-производителните трудови практики понеже се разглежда множеството от 
вътрешно свързани контекстуални параметри като имащи изключително значение за 
получаване на производствени резултати, а не се ограничава оценката само до анализ 
на един вид променлива [4]. 

Анализът на начина, по който се извършва труда, е основен за изработване на 
ефективни принципи за организация на дейностните процеси в предприятието. При 
създаване на трудов дизайн се вземат предвид многобройни, многообразни и твърде 
динамични обстоятелства, външни и вътрешни за фирмата. Процесът накрая завършва с 
избиране на съответен приложим подход, който се осъществява в съответствие с 
практическия опит и/или на научните постижения.  

При структурирането на труда е необходимо да се обърне специално внимание на 
някои социално-психологически аспекти. Ударението пада върху изграждане на 
междуличностно взаимодействие с отчитане на психологическата съвместимост между 
колегите. Това се прави, за да се постигне необходимата мотивация, да се подпомогне 
изграждането на трудова нагласа и в крайна сметка да се достигне определено ниво на 
представяне. Не е ново заключението, че начинът, по който се структурира работата, 
оказва влияние върху развитието на личността. По-конкретно, изследванията сочат, че 
спецификите на длъжността могат да променят човек, да го направят повече активен 
или обратното – пасивен, разчитащ на другите или разчитащ на себе си, фокусиран в 
настоящето или очакващ бъдещето и др. [13, 14].  

Чрез структурата на дейността се създава широк фронт за въздействие върху 
служителя. Не само в определената сфера на трудови задължения или в резултатността 
от работата, но и върху физиологията и психологията на личността като цяло. Дизайнът 
на работата няма да е оптимален ако е структуриран без представа как ще се впише в 
цялостната дейност на организацията, какъв краен продукт ще създава и как ще се 
отрази на служителя. Трудът много често играе роля на движещ механизъм, който 
подтиква работниците към учене и самоусъвършенстване в професията, развитие на 
допълнителни личностни умения. Можем да предположим, че ако задълженията се 
формират на малко по-високо ниво от моментните възможности на изпълнителя, това 
ще го принуди да потърси допълнителни знания и умения, за да завърши работата по 
изискуемия начин. Същият ефект ще се задържи ако перманентно се видоизменят 
изискванията или се обогатяват процесите, т. е. ако се внасят промени. Да не забравяме, 
че колкото повече знания трупа служителят, толкова повече той се превръща в ценен и 
незаменим кадър. Чрез придобиване на знания, служителите развиват своите 
познавателни, личностни, социални и афективни настройки, чрез които се адаптират 
към динамично изменящите се условия на труд и живот [6]. Способността за адаптация 
позволява повишаване на ефективността от работата. 

 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Трудът се променя. Не само в днешно време. Той винаги е търпял някакво 

развитие. Във всеки етап от развитието на икономическите отношения е имало повече 
или по-малко бурни моменти. Вярно е също, че винаги е имало стопански организации, 
които са се справяли по-добре или по-зле в материализирането на своето икономическо 
съществуване. Предпоставките това да е така са изключително многообразни. Т. нар. 
„успешни организации“ имат дълъг жизнен път, другите просто изчезват. Едно от 
общите неща между успешните и неуспешните е, че и двата вида са функционирали 
през някой етап от техния живот чрез дисфункционални или проблемни трудови 
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дизайни и тогава не са били в състояние да показват ефективна дейност, резултатите не 
са били според очакванията, ресурсите не са били изразходвани ефективно и т. н. От 
общото идва голямата разлика, която определя коя организация ще продължи да 
съществува. Успешните предприятия са съумели да реорганизират своите трудови 
процеси, процедури или дизайни по начин, който да им гарантира подобряване на 
дейността. Нещо повече, със сигурност те са го правили многократно през годините. В 
практиката могат да се посочат като примери редица фирми, които функционират чрез 
прилагане на остарели подходи за труд, неефективни трудови дизайни, трудови 
взаимоотношения заимствани от други сектори на икономиката и шаблонно напаснати 
за поддържане на дейността. Често се използва функционалният опит, натрупан през 
годините, който е в състояние да даде някакъв резултат в осигуряване на съществуване, 
но от който едва ли може да се очаква да движи предприятието напред в крак с 
променящите се условия. Следователно даден трудов дизайн сам по себе си не е 
достатъчно условие за просперитет и гаранции за съществуване. Но пък доказано 
предоставя предимства и то в много области на функциониране. Както се променя 
трудът, така трябва да се променя и начина, по който се извършва. А именно: на 
индивидуално ниво организирането на труда трябва да позволява голяма вариативност 
на задълженията изпълнявани от работника. Да има ясна смисленост на задачата и 
което е по-важно, служителят да я разбира и приема. Трябва да се създадат условия за 
оптимален трудов цикъл на дейностите, при който да не се губят време, ресурси, усилия 
и т. н. Полученият резултат трябва да бъде контролиран чрез стандарти и служителят 
във всеки един момент да знае какво ниво на представяне показва, дали надхвърля или 
недостига критериите. Личният контрол върху дейността предшества показването на 
резултата пред ръководителя. Подготовката за изпълнението на основната и 
извършването на други спомагателни дейност е важно за служителя, за да може да 
започне активността по начин, който най-добре приляга на неговите разбирания, 
способности и опит. Трудовият дизайн трябва да създава предпоставки за разкриване на 
потенциала на работника: знания, умения, физически капацитет и др. Не на последно 
място, този който работи по някаква задача трябва да разбира и да вижда своя принос за 
нейното приключване. На ниво предприятие, организацията на труда е необходимо да 
отчита някои други принципи на построяване, ако мениджмънтът цели оптимално и 
ефективно извършване на дейността. Такива са принципите за правилно групиране на 
отделните подзадачи в голямото цяло, контролиране на резултата от дейността, 
изграждане на комуникационни и други професионални канали за подпомагане на 
дейността, създаване на условия за непрекъснатост на процесите, планиране на 
професионалното развитие на служителите и т. н. Безсмислено е да се изисква от 
служителите да „работят умно“, без първоначално да са създадени предпоставки за 
това. 
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1. INTRODUCTION 

 
 English has been considered language universal for all aviation specialists, namely 
pilots, air-traffic controllers and aircraft maintenance specialists for more than 70 years with 
the Chicago Convention of 1944, along with the establishment of ICAO and in the years later 
recognized as the language of the skies. This was further consolidated when the International 
Civil Aviation Organization (ICAO) introduced language proficiency requirements for pilots 
and air-traffic controllers. The ability of the aviation professionals to speak English in a clear 
and unambiguous way has one very particular and significant reason, to make the skies safe 
and secure. 

 Aviation English is highly specialized and technical way of speaking-even those for 
whom English as a native tongue need to spend time learning it. The language training in 
aviation has specific objectives, very particular content and criteria of proficiency, very 
specific conditions of use, thus setting it apart from the teaching of language in any other area 
of human activity. As it has been stated in the ICAO’s Guidelines for Aviation English 
Training Programmes: The language used employs a very specific set of vocabulary, 
expressions and functions. Operational efficiency, rather than linguistic correctness, is the 
ultimate criterion by which proficiency is assessed. [1] 



 

521 

 The rapid development of aviation and its establishment as one of the major means of 
transportation and instrument of warfare has led to an enormous increase in the number of 
required personnel, both flight and maintenance, necessary for its normal operation. These 
professionals, each of them trained and skilled in their particular field of expertise, are 
‘united’ by a common requirement – they need to possess a certain level of command of the 
English language because aviation speaks English. [2] Aircraft maintenance and ordnance 
technicians employed in the national Air Forces across the world make no exception of this 
rule. They also need to be well-versed in English, as an important part of the array of 
competences they are to master in order to efficiently perform their duties. 
 

And while the areas of Standard Phraseology concerning the pilot-controller 
communication have been elaborately covered in the ICAO official regulations e.g. “Manual 
of Radiotelephony 4th Edition (Doc 9432) etc., and there are if not numerous but enough 
handbooks and materials to facilitate the pilots and air-traffic controllers’ training, there is 
another realm of Aviation English -the Technical Aviation English where the concerns 
exacerbate, causing confusion, uncertainty and sometimes even frustration. The book market 
is scarce and there are very few books that might satisfy the need of a professional, targeted, 
meaningful and relevant training. It wouldn’t be surprising for the ESP teachers and most 
particularly those of them who teach Technical Aviation English to find themselves all at sea.’ 

If the Aviation English on one hand represents one specific аrеа of ESP, and Military 
English on the other covers again a strictly specialized terminology (though depending on the 
branches of service it may be further subclassified e.g. English for artillery, maritime, 
peacekeeping operations, weaponry, etc.), it becomes even more complicated when we add     
Military to the term Aviation English. Whether we need to get into such details is probably a 
disputable question which might prompt controversial and diverse answers. As professional 
trainers and as people who already have instructional experience, it is our deepest belief that 
the subject-matter content is of extreme importance for the stakeholders of the training 
process. The Aviation English training is not just training for the sake of training and learning 
a new language. It is oriented towards professionals who will need the newly-acquired 
knowledge to perform their professional duties the in the most optimal way. 

2. CONTENT OF THE ARTICLE  

 
2.1 Teachers’ competencies  

“Teachers may find themselves dealing with content in an occupation or subject of 
study that they themselves have little or no prior knowledge of. They may find themselves 
working alone in an on-site environment, having far less knowledge and experience in the 
subject than their learners. So how prepared are teachers for teaching what often is a 
challenging new task? “ 

The ESP teacher/course developer needs to find out what the language-based 
objectives of the students are in the target occupation or academic discipline and ensure that 
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the content of the ESP course works towards them. ESP focuses on when, where and why 
learners need the language either in study or workplace contexts. [3] 

Those basic facts additionally impede the work of the ESP teacher who has to deal 
with domains of knowledge which the average educated native speaker could not reasonably 
be expected to be familiar with [4]   

2.2 Effectiveness of ESP 

Given that ESP teaching makes additional demands on teachers and course developers 
in terms of investigating needs and designing courses that may only run for a relatively short 
time, it seems legitimate to ask whether teaching ESP is effective. Is there evidence to show 
that it is effective enough to warrant the time and energy needed to set up a course?  

Empirical investigation into the effectiveness of ESP teaching has been limited [5], 
[6]. This has also been the case in EAP. [7] It is easy to understand why this is so. There are 
few situations in which an experimental study comparing a group of learners provided with an 
ESP-oriented course and one with similar learners provided with a general English course 
would be possible. There are few empirical studies investigating the effectiveness of ESP in 
workplace training, due in large part to issues of confidentiality in corporate culture and also 
time and cost constraints in ESP management. [3] 

2.3 Problems 

Another very serious and very specific problem is the content- the materials used by 
the ESP teachers in their difficult task to achieve the desired results. Also known as carrier 
content, discipline-based knowledge, specific content, specialist knowledge or expert 
knowledge, this refers to the information which is specific to a discipline and which people, 
like students and future experts, possess in their mother tongue. ESP teachers will need a 
reasonable understanding of the specific discipline as well as an interest in the disciplines or 
professional activities the students are involved in. [5] What materials to be preferably used: 
Do the teachers need to focus on authentic materials-which means that the texts are written for 
purpose other than language teaching and learning, or do they need to choose non-authentic 
materials and adapted texts. That’s a million-dollar question. 

 On one hand choosing authentic materials is something which is much valued by the 
ESP teachers because they are the primary content-carriers of the target vocabulary. On the 
other hand, though, being authentic they sometimes tend to be highly complicated, filled with 
strictly professional vocabulary and linguistic structures, and this is felt to be a disadvantage 
on the side of the audience. Due to their complexity they are quite often incomprehensible and 
this many a time demotivates the learners.  

Harding offers some useful advice in this regard: 

-Use contexts, texts and situations from the students’ subject area. Whether they are 
real or simulated, they will naturally involve the language the students need.  
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-  Exploit authentic materials that students use in their specialism or vocation – and 
don’t be put off by the fact that it may not look like ‘normal English’. 

-Make the tasks authentic as well as the texts. Get the students doing things with the 
material that they actually need to do in their work. [8] 

 

2.4 Difficulties 

The idea of this paper is to refer to some of the difficulties which we meet in our 
everyday work. The Aviation Faculty which is a part of the National Military University is an 
accredited educational institution responsible for the education and training of military 
personnel for the needs of Bulgarian Air Forces, as well as civilian students for the needs of 
the aviation industry in the country. Our students are usually B.E and M.E. We have diverse 
student population-military and civilian; we also teach military personnel on active military 
duty-usually pilots.   We teach ab-intitio student -pilots, air traffic controllers, aeronautical 
engineers and aircraft maintenance engineers. We have tried to design English Language 
curriculum and syllabus furnished to meet the needs of our students and to help them to be 
prepared for the challenges they will inevitably face at work.   

What we do in our faculty is to ask the new students to sit for a test, and based on their 
results, we tend to divide the novice students into groups- basic level students and advanced 
level students. As it has been mentioned above students are divided based on their results. 
Consequently, students from different specialties happen to be placed together in one group. 
This is one major reason for the ESP not be very productive when the teacher tries to apply 
this approach to such a diverse student population. Students being professionally allured by 
certain type of terminology and specialized language will like their teacher to be focused on 
that terminology. On the other hand, the students from the other specialties are not quite 
interested in this particular field of knowledge because they find it less important and, in some 
respects, irrelevant to their professional expertise. Understandably, they are on the view that 
being tutored on topics covering their specific areas of interest is much more beneficial. This 
makes the job of the teacher very, very hard. The choice of materials is very challenging, and 
the focus quite often shifts chaotically from one topic to another. The teachers are somehow 
supposed to choose either basic military or general aviation terminology topics, or to accept 
the idea that part of their student will be unenthusiastic about mastering knowledge they find 
extraneous and unrelated to their professional calling. 

Another issue is the fact that though the students are assigned at either the basic or the 
advanced level group, it turns out that those groups are not that homogenous. There are 
always students that have higher level of knowledge whereas some of them are at the bottom 
level of the group. This is quite a frequent case with the so-called ‘achievers’. (The entry test 
used to define their level is ALCPT-American Language Course Placement Test. The 
maximum score of the test is 100 points. In order for the students to be placed in the so called 
‘achieving’ group they need to have at about 70 or higher points. There are always people 
whose score is quite high, let’s say 90-100 points, and there are always students with their 
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results at around 70 points. So, again, those level discrepancies, additionally worsen the 
classroom ambience. 

 Our student pilots and ATCs are singled out in a separate group, as the requirements 
posed to the specific content of their ESP training are virtually identical, and thus we have the 
chance to have classes in Aviation English with an emphasis on the standardized terminology 
and to apply the ESP approach thoroughly. On the other hand, with the rest of our students, 
namely the aviation engineers we have some difficulties in achieving the goals set. We will 
try to present some of the problems that hamper our work and we will try to suggest some 
workable solutions. 

The course book utilized in the ESP training of the second group of students is 
designed for engineering students with a B1 Common European Framework Languages (CEF) 
level or above with an emphasis on aircraft engineering. Inarguably useful in teaching general 
engineering vocabulary it fails to provide more military aircraft related topic-specific 
vocabulary, as it has not been designed with that purpose in mind; hence, necessitating the use 
of a substantial amount of additional teaching materials and visual aids in order to more 
adequately address the needs of the military aircraft technicians in training. 

When we talk of ab-initio students, the language practitioners usually have a concept 
and ergo a plan where to start from, what will be useful and what might be helpful to their 
students. But when officers come to courses, this approach should be changed. These are 
people with a professional background and experience, and it is much certain that the 
materials used with the students will be most likely nonproductive.  So, gradually, we came 
up with the idea to design a new curriculum for the professional service members with a 
strong emphasis on the areas of interest- target vocabulary (highly specialized), prioritizing 
the use of authentic materials, lessening the number of grammatical and linguistic structures, 
and with a solid focus on subject matter content.  

2.5 Challenges 

We have been tasked with creating a course for aircraft technicians for the Bulgarian 
Armed Forces.  Potential trainees range from commissioned officers with a rather good 
command and at least respectable proficiency in English to NCOs and enlisted personnel 
which are usually not so fluent in the language. 

 In addition, members of the aircraft maintenance personnel tend to be specialized in 
their work, i.e. they work with and maintain a certain system or a group of systems of the 
aircraft. The combination of these two factors presents us with trainees with various levels of 
command of the English language and diverse wants and needs regarding the terminology 
they can make use of in the line of their work. 

Interviews conducted with colleagues from the Aviation Faculty, subject-matter 
experts and former members of the MRO personnel themselves, and aircraft maintenance and 
ordnance technicians on active duty have identified a third very specific problem related to the 
terminology currently in use. As the Bulgarian Air Force still operates mostly Soviet time 
aircraft a significant number of maintenance professionals haven’t, as yet, been required to 
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familiarize themselves with the corresponding terminology in English. The existence of 
certain discrepancies between the two sets of professional vocabulary arising from certain 
cultural and contextual backgrounds is another issue that needs to be addressed in the process 
of creating a working ESP course.  

Two ways to solve the abovementioned problems with implementing successful, and 
beneficial to the trainees, ESP course have been so far identified.  

The first of them is to divide professionals into groups conforming to their job-related 
competences, because the ideal condition seems to be preparing a single syllabus and ESP 
course for every single purpose [9]. The implementation of this approach makes it possible for 
tailor-made ESP courses to be designed addressing the specific language needs of trainees in 
accordance with their field of expertise and language proficiency. Though it might seem 
tempting to adopt this approach it would definitely require vast resources in the form of 
additional time and efforts spent, in terms of materials preparation, syllabi design, and finally, 
not to disregard the increased number of teaching hours that would result from the plurality of 
groups that are likely to be formed. 

The second path is to devise a single course containing several modules. Each module 
of the course is to be designed to address the needs of trainees of a certain specialty providing 
them with the range of vocabulary and language skills they need. The advantage of this 
approach is that it is not so labour-intensive and time consuming (on the part of instructors) as 
the first one, which makes it easier for to be implemented. A noticeable disadvantage, though, 
is the fact that trainees will have to spent time throughout the course dealing with material 
they have no particular interest in and no immediate use of. 

The approach commonly adopted in the available Technical English Language course 
books is the one which focuses on the so called ‘modular’ approach though in most of the 
cases they appear to be too general in their content to be suitable for the rather specific target 
audience we are aiming at. Therefore, steps are taken towards designing a single course for 
Military Aircraft Technicians containing a number of modules related to the different 
specializations of the trainees with a pool of readily available additional materials for each of 
them, which are to augment a certain module and shift the overall focus of the course towards 
it, depending on the field of expertise of any given group of trainees attending the course. 

3. CONCLUSION 

Preparing ESP materials and designing ESP courses for the for the needs of Aviation 
professionals is a very challenging, very demanding and time-consuming mission. On one 
hand this is the very specific orientation of the materials prepared and the functions of the 
language used in that very narrow and very specific field of knowledge which requires   
laborious effort on the side of the teacher and sometimes generates the feeling of uncertainty 
and hesitation if they are on the right track, and whether the materials delivered are practical, 
user-oriented and well-designed. On the other hand, it could be very stimulating and 
rewarding venture, which might bring a great professional satisfaction to the teachers once the 
course is successfully delivered. 
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We believe that the successful ESP teacher needs to be completely aware of the course 
objectives and the course content, as well as to have deep and solid understanding of those 
objectives, but not to mistakenly consider themselves subject matter specialists. On one hand 
the success of the ESP teacher depends greatly on the side of the students regarding their 
willingness and motivation to learn. Alternatively, devotion, hard-work, professional attitude 
and imagination are among the valuable prerequisites of the efficient ESP teacher. 
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2019 marks 140 years since the start of diplomatic relations between Bulgaria and 

Italy. Each anniversary is an incentive for a review of the past as well as assessment of new 
possibilities for cooperation.  Due to their membership in the EU and NATO, relations 
between Bulgaria and Italy in recent years intensified in a number of key spheres such as 
trade, investment, science, technologies, culture and education.  The traditional partnership 
between Bulgaria and Italy is a strong base for the search for innovative models of wider 
future cooperation.  

Such an opportunity is presented by the institute of the honorary consul.  Dating back 
to ancient times, the institute of the honorary consul is still a trusted diplomatic instrument for 
international relations.  Its beginnings are linked to the development of trade and seafaring 
and the need to protect the interests of traders and marine vessels.  The institute of the 
honorary consul predates the beginnings of state consuls and diplomatic services. Generally, 
the term "honorary consul" denotes a person, not a career consular officer, tasked with 
specific consul duties within the territory of the host state. Bulgaria has a long history of 
consular affairs and consular representation.  Part of this history are its relations with Italy, 
lasting centuries and spanning a number of spheres - economic, trade, culture, religion, etc. 

The institute of the honorary consul was re-established in Bulgaria in 1991 by Decree 
No. 141 of the Council of Ministers of 18.07.1991 on the adoption of Ordinance on the terms 
of appointment and acceptance of honorary (non-career) consular officers.  Article 1 of the 
Ordinance states that "The Republic of Bulgaria can nominate and accept honorary (non-
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career) consular officers in the interest of developing trade, economic, culture and science 
relations between Bulgaria and other states, as well as protecting the rights and interests of 
Bulgarian citizens and legal entities abroad" [1].  The first honorary consul of a foreign state 
was accepted in Bulgaria in 1996 and in the following years the number of honorary consuls 
of Bulgaria abroad increased. The reason behind this can be found in the political and 
economic changes on the one hand and on the other the acknowledgement of the opportunities 
that the institute of the honorary consul presents for additional enrichment and intensification 
of the contact between two states.  

The duties of the honorary consul do not differ significantly from the duties the career 
consul, as defined by the Vienna Convention on Consular Relations of 1963, ratified by the 
People's Republic of Bulgaria with Order No. 947 of the State Council of 25.05.1989 [2].  
That which differentiates career from non-career consults is the fact that honorary consuls do 
not receive remuneration for their activities and all the costs for their activities, allowance, 
furnishing and equipment are at their expense. Another significant difference is the fact that 
honorary consuls are not assigned political and diplomatic tasks by the state. Their duties 
relate only to the interests and rights of natural persons or legal entities, while at the same 
time they perform their duties in the interest of the state they represent, upholding its authority 
and positive image amongst the citizens of the host state.  They cooperate with the career 
consular officers and refer the solution of cases above their powers to the career consuls.  On 
the other hand, honorary consuls can advise and consult career consuls in reference to 
traditions, singularities and legislation of the host state, as they are its residents. Honorary 
consuls are appointed by the Council of Ministers and report their activities to the Ministry of 
Foreign Affairs.  Apart from their administrative duties, set by the Vienna Convention on 
Consular Relations and above mentioned Ordinance, honorary consuls have the opportunity to 
popularize the country they represent, thanks to their broad contacts as locals of the host 
country.  Their largest contribution can be in the areas of investment, culture, ecology, 
education, tourism and human rights. 

International practice provides convincing proof that the more active state trade 
organizations are, the more they need the services of the honorary consuls.  Each country, 
aiming to quickly react to changes in the international economic situation and based on its 
internal economic needs, provides maximum detail and carefully develops its national 
legislation in the sphere. 

The status of the honorary consuls allows for a more complete support of the economic 
interests of the represented country in the areas of trade, marine and aviation law, as well as 
protection of intellectual property. Investment consulting is a further type of activity of the 
honorary consul that should not be forgotten.  Historically, this function of the consul has 
been primary and currently it can be regarded as one of the most relevant tasks of the 
institution [3]. 

In the mentioned areas the activities of the honorary consul are: informational and 
analytical, organizational and mediatory, consular and legal.  Activities related to culture 
include preservation of cultural heritage and protection of cultural monuments of the 
represented country - churches, graves, archeological and historical sites.  Culture related is 
also their work with the diasporas.  A constant connection with the citizens of the represented 
country is needed, as well as support for their integration in the new cultural environment.  As 
a local, the honorary consul has information, knows the situation and has numerous personal 
connections that can be used to initiate meetings within the business, culture or science 
spheres and introduce the represented country via various forums, conferences, round tables, 
concerts, festivals, screenings, workshops and other formats. Relevant are also joint projects 
and programs in the areas of investment, science and education, that support communication, 
connections and cooperation, and create the opportunities for informal contacts amongst 
people of the business and artistic worlds. Such formats are not present in the practical 
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activities of career consuls.  The role of the honorary consul will doubtlessly become more 
important in the globalized information society of today, as it can contribute to enhanced 
bilateral relations. 

On the other hand, in the last years the number of non-governmental organizations 
(NGO) has increased. The term can be directly translated in Bulgarian as "a non-governmental 
organization", while the legal term is "a non-profit organization." NGOs are legal entities 
founded on grounds of certain goals.  NGO activities can be directed towards public or private 
benefit. This type of organizing is increasingly popular in the last years.  In order to simplify 
their registration, a number of new regulations on the registration of non-profit legal entities 
were enforced on 01.01.2018.  As per the Non-Profit Legal Entities Act, new organizations 
and foundation should be registered only in the Registry Agency, not as previously in the 
provincial court as per registration of the legal entity and the BULSTAT register. Non-profit 
legal entities engaged in activities pursuing public benefit are also not required to register at a 
specific registry at the Ministry of Justice [4].  

NGOs can be useful in the development of models and mechanisms related to air 
traffic between airports in Bulgaria and Italy, in cooperation with the institute of the honorary 
consul.  I developed a model that can be implemented for this purpose.  The model includes 
the following phases:  

Phase 1. Registration of NGO 
Phase 2. Establishment of partner relations between the NGO and the honorary consuls 

of Bulgaria in Italy 
Phase 3. Development of joint projects, cultural exchange, attracting Italian business 

in Burgas region 
Phase 4.  Advancement of the conditions for the appointment of an honorary consul of 

Italy in Burgas 
Phase 5.  The honorary consul in Burgas creates contacts with an NGO from an Italian 

town (the cycle is repeated). 
I have proceeded to the application of the model.  The public benefit NGO Bulgarian-

Italian Center Da Vinci was established on 03.12.2016 in Burgas. Its primary goal is to 
advance bilateral relations, and to this goal as per statute - to participate in the development of 
models and mechanisms encouraging  air and marine traffic to Bulgaria from destinations that 
will contribute to the establishment of given municipalities and regions into year-round tourist 
destinations [5].   

On 12.01.2017 the Bulgarian-Italian Center Da Vinci was registered at the non-profit 
legal entities registry at the Burgas Provincial Court by force of a decision of the court.  

After the NGO was registered legally, I proceeded to phase 2.  A number of meetings 
were conducted, including with His Excellency Stefano Baldi, ambassador of Italy to 
Bulgaria, Italian Cultural Institute in Sofia, Confindustria Bulgaria, Italian Chamber of 
Commerce. The goal of the meetings was to present the NGO and its goals to representatives 
of the Italian state, business and culture and express its readiness for partnership.  The 
meetings indicated that Italian business is welcomed in region Burgas and a partner 
organization is at hand. 

In order to gain trust at the embassy level, an organization needs to have reliable 
members.  Therefore, the organization engaged with Industrial and Logistic Park Burgas and 
Port of Burgas. Both companies have public shareholding and impeccable reputation. The first 
official invitations did not take long. The NGO took part in Days of Italy in Sozopol.  
Together with the executive director of Industrial and Logistic Park Burgas, this participation 
gave the opportunity to contact representatives of Confindustria Bulgaria.  

The practical implementation of the model is currently at phase 2.  
Due to objective reasons (e.g. normative limitations for the appointment of a new 

honorary consul) the model can be applied in a short version, including only 3 phases.   
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Phase 1. Registration of NGO 
Phase 2. Establishment of partner relations between the NGO and the NGO in Italy 
Phase 3. Development of joint projects, cultural exchange, attracting Italian business 

in Burgas region. 
In this case contact can be established with an NGO in Italy. Thus, cooperation is at 

the level NGO-NGO. 
The model for bilateral relation between Bulgaria and Italy that I developed can create 

a sustainable network of partner relations between organizations and individuals, respected 
professionals, with high morals and value system. As a result this network will broaden the 
usual official relations at state level and provide opportunities for intensification of the 
bilateral relations between Bulgaria and Italy.  

The following is an example of good practices of cooperation between an NGO and 
the institute of the honorary consul. Active negotiations between Fraport TSAM and Ryanair 
were in progress in 2017.  After basic parameters were negotiation, a key question remained 
on the choice of a regular year-round flight.  

It was of utmost importance that the airline would choose a destination in Italy for a 
year-round flight.  To this end and in my capacity of chair of the board of Bulgarian-Italian 
Center Da Vinci, I initiated a number of meetings and send official letters to the ambassador 
of Italy in Bulgaria and Confindustria Bulgaria. 

This project benefited as well from the exceptional help of Avv. Alessandro Busoni, 
honorary consul of Bulgaria in Italy, region Tuscany. He engaged in lobbying in Italy for a 
year-round flight between Burgas and an airport in Northern Italy (specifically one of the hub 
airports of Ryanair, such as Milan Bergamo Airport).  

On 19.09.2017 David O'Brien, CCO of Ryanair, announced 10 flights for Burgas 
Airport, two of which year-round - Milan (Bergamo) and Munich (Memmingen) [6].  

This flight beyond doubt had the potential to contribute to the development of bilateral 
relations between Bulgaria and Italy, as Italian business was given a solution to one of their 
most commented problems - quick and easy access to their investments.  After the summer 
season and changes in the development plans of Ryanair it became clear that the year-round 
flights will not be maintained, despite the exceptionally good traffic load of the Burgas - 
Milan (Bergamo) and Burgas - Munich (Memmingen) flights. 

Despite the unfolding of events, the measures undertaken by Bulgarian-Italian Center 
Da Vinci at the territory of Bulgaria and the engagement of the honorary consul of Bulgaria at 
the territory of Italy contributed to the desired outcome. Doubtlessly, the main credit for 
attracting Ryanair goes to Fraport TSAM, yet the cooperation between an NGO and the 
institute of the honorary consul in this case can be viewed as an additional toolbox of 
measures that in many cases can have key role in the formation of the final decision [7]. 

In conclusion it can be noted that the opportunities for cooperation with the institute of 
the honorary consul should be used even more actively.  Since these individuals regardless of 
their nationality have undertaken activities that require additional personal and professional 
engagement, their help should be used effectively.  

The Ministry of Foreign Affairs needs to actively support the communication between 
NGOs and the honorary consuls of Bulgaria in Italy whenever such support is needed. 

As a result the bilateral relations between Bulgaria and Italy will continue to intensify 
and expand successfully, which will allow the implementation of the reviewed models in 
other EU member states, as well as states outside the union.  
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Abstract: In the last decade there has been increase of suicide attempts through self-poisoning in 
childhood and adolescence and there is downward trend in age.  The purpose of this study is to make 
analysis of children’s suicide pathology and determination of the factors who make impact of that 
suicidal behavior. There has been made two prospective clinical-epidemiological studies of suicidal 
attempts in child age who has been treated in Toxicology department in UMHAT “D-r Georgi 
Stranski”, Pleven, Bulgaria. A comparative analysis has been performed for clinical cases for the 
periods 2001-2005 and 2011-2015. The selection of these periods has been determinate by the social 
and economical conditions in the country. These are the first years of the new millennium and the 
society has been under heavy stress. Factors influencing suicidal behavior are identified and divided 
into two groups: а)Risks – child personality and his individual and age peculiarities; peculiarities of 
his/hers family and parents; the social environment influence; cultural, religious and socio-
demographic differences; media and internet role. b) protective - cognitive skills of the personality; 
family relationships; cultural and socio-demographic factors. The Analysis of the study result shows 
that reasons for suicidal behavior for the period 2001-2005 are conflicts in the family, at school or 
intimate drama. For the period 2011-2015 on first place is intimate drama followed by family conflicts 
and school problems. Suicide and suicidal attitude are complex problem for which there is no single 
reason. It is a result from complex interaction of biological, genetical, psychological, social, cultural 
and environment factors.  
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 
1.1. Актуалност на проблема. Актуалността на темата се обуславя от факта, 

че за разлика от соматичните заболявания, болестните разтройства на психиката засягат 
в голяма степен социалните взаимоотношения и социалните позиции на индивида като 
рязко се нарушава възможността му за комуникация. Ярък пример за това е големият 
брой на самоубийства в България. Суицидното поведение е един от важните параметри, 
с които се оценява нивото на психичното здраве и социалното благополучие на всяко 
общество [3, 361]. 

Терминът „суицид“ има латински произход (Suss, sui u caedere, cidere  – 
самоубивам се) и означава самоубийство, самоумъртвяване, прекратяване на живота по 
собствено решение. 

Извършва се понякога от психически здрави хора, попаднали в безизходно 
положение и при неизлечима болест; тогава се говори за „самоубийство на 
равносметката“. По правило обаче опити се извършват от хора с психози, неврози или 
психопатни личности. Особено застрашени са депресивните, които често пъти 
разкриват сериозни суицидни намерения. При хистерици, деца и младежи изразените 
суицидни намерения или опитите за самоубийство могат да имат апелативна функция – 
да привлекат вниманието на околните. Тогава опитите обикновено се извършват така, 
че да е възможно спасяването на пострадалия. За разширен суицид се говори, когато се 
въвлекат още едно или повече лица в самоубийството, със или без тяхното съгласие. 
Все по-голямо значение придобива профилактиката на суицида чрез прилагане на 
всестранни грижи за застрашените от самоубийство пациенти [2, 569]. 

Данните показват, че самоотравянето е най-честия начин за автоагресия и като 
такъв се е утвърдил във  всички  възрасти,  поради  лесното  осъществяване. 

На фона на печалната класация на страната ни (14-то място при мъжете и 10-то 
място при жените в света) през последното десетилетие зачестява суицидното 
поведение, чрез самоотравяне в детско-юношеска възраст като се наблюдава тенденция 
за спад на възрастта. 

Според сведенията на СЗО, България е сред водещите в печалната класация за 
юношеска смъртност поради самоубийства – 6-то място сред момичетата и 1-во сред 
момчетата. Момичетата извършват по-често суицидни опити, може би защото те са по-
склонни към развитие на депресия, но също така са по-склонни да говорят за 
проблемите си и търсят помощ. 

Средно по едно дете на ден в България прави опит за самоубийство, като 5% от 
тях завършват с трагичен край  по данни на  Националния център за обществено здраве 
и анализи. 

Анализът на възрастовата структура показва, че около 25% от опитите за 
самоубийства са извършени от младежи на възраст 15-19 години [1]. 

Проучването на суицидните поведения и техните причини с цел организиране на 
активна превенция се осъществява от Суицидологията, която е едновременно 
медицинска,психопатологична и социална дисциплина. Създадена е в САЩ, където е 
организирана Американска асоциация по суицидология и списание Самоубийство и 
животозаплашващо поведение. През 1974 г. е създадена „скала на сеицидното 
намерение“ (Suicidal Intent Scale) на Бек, и са извършени много изследвания с цел по-
добре да се оценява сериозността на опита, степента на подготовката, на 
предварителното обмисляне на действието от суициданта и рискът от рецидив [5, 357]. 
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1.2. Фактори, оказващи влияние на суицидното поведение в детска 
възраст. Редица автори изучават ролята на факторите обуславящи суицидното 
поведение.  В методичния материал „Профилактика на самоубийствата“, предназначен 
за специалисти, работещи с деца като рискови фактори се определят: 

 Личността на детето – индивидуални и възрастови особености: 

a) Разтройство на когнетивните способности на личността: нестабилно 
настроение; гневно или агресивно поведение; неконтролирано поведение; висока 
импулсивност; обърканост; ригидно мислене и начин на справяне; ниска 
способност за разрешаване на проблеми, при възникване на затруднения. 
неспособност за преценка на действителността; тенденция за живеене в 
илюзорен свят; фантазии за величие, сменящи се с чувство за малоценност; 
склонност към разочарование; тревожност, особено при слаби физически 
неразположения или малки разочарования; самодоволство; чувства за 
малоценност и несигурност, които могат да бъдат маскирани с открито 
проявление на превъзходство, отхвърляне или провокативно поведение спрямо 
съученици и възрастни, включително спрямо родителите; несигурност по 
отношение на полова идентификация или сексуална ориентация; амбивалентни 
отношения с родителите, други възрастни и приятели. 

b) Психични разтройства на личността: депресивни състояния, повишена 
тревожност, психиатрични разтройства; 

c) Предходни суицидни опити – анамнестични данни за единични или повтарящи 
се суицидни опити, с или без споменатите по-горе психични разстройства, са 
важен фактор за суицидно поведение; 

d) Индивидуални обстоятелства в живота на детето – негативните житейски 
събития са фактори, които отключват суицидното поведение: ситуации, които 
могат да се възприемат като нараняващи (без непременно да бъдат такива); 
семейни неприятности; раздяла с приятели, съученици и др.; смърт на обичана 
или на друга значима личност; прекъсване на любовна връзка; конфликти на 
личността или загуби; проблеми с дисциплината или със закона; натиск от 
групата на връстниците или саморазрушително поведение на връстниците; 
заплашване и насилие; разочарование от училищните резултати и неуспех в 
учението; високи изисквания по време на изпити; безработица и лошо 
финансово положение в семейството; нежелана бременност, аборт; зараза с HIV 
или други полово предавани заболявания;  тежко соматично заболяване; 
природни бедствия [4, 4-6]. 

e) Стремеж за подражание: на възрастни, на идоли, на известни хора в областта 
на изкуството и др. 

 Особености на семейството и родителите: психопатология при родителите, с 
наличие на афективни и други психични разстройства; злоупотреба с алкохол и 
наркотици или антисоциално поведение в семейството; фамилна обремененост 
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със самоубийства и с опити за самоубийство; насилие и злоупотреба в 
семейството (включително физическа и сексуална злоупотреба с детето); липса 
на достатъчно грижи от страна на родители/ настойници и слабо общуване в 
семейството; чести кавги между родителите/ настойниците с напрежение и 
агресия; развод, раздяла или смърт на родителите/ настойниците; честа смяна на 
местожителството; много високи или много ниски очаквания от страна на 
родителите/ настойниците; неадекватна или прекалена власт на родителите/ 
настойниците;  липса на време от страна на родителите/ настойниците да 
наблюдават или да се справят с емоционалния дистрес на детето и наличие на 
негативна емоционална среда, отличаваща се с отхвърляне или неглижиране; 
студенина и суровост в семейството; семейство на осиновители или настойници 
[4, 4]. 
Към групата рискови фактори може да се добави и влиянието на социалната 

среда от гл.т. на: 
a) Конфликтните отношения с учители, съученици, както и с други лица от 

училищната администрация, водещи до честа смяна на училищата могат да 
повишат суицидния риск;  

b) При ученици с разстроени междуличностни отношения и загуба на личностно-
значима връзка подсъзнателният мотив за самоубийство е желанието да се 
харесат, да привлекат вниманието на възрастните и така да възстановят връзките 
със заобикалящите и да излязат от самоизолацията. 

c) Проблеми в приобщаването към училищната среда, формални и неформални 
групи на връстници. 

d) Липса на социални умения за справяне с изискванията на социалната среда. 
e) Липса на социална подкрепа и адекватни социални услуги за деца със суицидно 

поведение. 
Като рискови фактори за суицидно поведение в методичното ръководство се 

разглеждат културните религиозните  и социао-демогравските фактори: нисък 
социално икономически статус, ниско образование и безработица в семейството; слабо 
участие в обичайните обществени дейности, както и с конфликт между различните 
групови ценности [4, 3].  

От значение е тук да се добавят и фактори като: проблеми при справяне с 
културните различия; внушение, че самоубийството служи на благородна кауза; 
членство в някоя религиозна секта. 

В съвременната действителност трябва да се обърне особено внимание на 
ролята на медиите и интернет пространството – имитация на видяно, чуто или 
прочетено под влияние на средствата за масова информация и интернет 
пространството. 

Въпросът свързан превенцията на суицидното поведение в детска възраст 
поставя акцент върху факторите, които предоставят защита срещу подобно поведение. 
Като протективни фактори се определят: 

 Когнитивните умения на личността: добри социални умения; положителна 
самооценка; самоувереност и увереност; търсене на помощ при възникване на 
затруднения, напр. при училищните занятия; търсене на съвет, когато трябва да 
се вземат важни решения; отвореност към опита на други хора и на техните 
виждания за разрешаване на проблеми; отвореност към нови знания; 
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 Семейните отношения: добри взаимоотношения между членовете на 
семейството;  подкрепа на детето и юношата от семейството; 

 Културални и социо-демографски фактори: социална интеграция, напр. чрез 
участие в спорт, клубове и други дейности; добри отношения със съучениците; 
добри отношения с учителите и връстниците; подкрепа от значими за децата и 
юношите хора [4, 3-4]. 

Самоубийството и суицидните нагласи  са комплексен проблем, за който няма 
една единствена причина. То е резултат от комплексното взаимодействие на 
биологични, генетични, психологически, социални, културални фактори и фактори на 
средата. 

Направеното изложение определя необходимостта от провеждане на изследване 
с цел да се извърши анализ на суицидната патология сред децата и да се определят 
факторите, оказващи влияние на суицидното им поведение. 
 

2. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

 
Направени са две  проспективни клинико-епидемиологични  проучвания  на 

суцидните опити сред децата,  лекувани в Токсикологична клиника на УМБАЛ “Д-р Г. 
Странски” гр. Плевен. 

Извършен е сравнителен анализ на клиничните случаи за периодите 2001 – 2005 
г. и  2011 – 2015 г., между които има 10 години разлика. 

Изборът на период се обуславя от обществено-икономическите условия в 
страната. Това са първите години на новото хилядолетие, при което обществото е 
подложено на тежък социален стрес –  икономически и политически събития, които 
променят начина на живот на населението. 

Това безспорно се отразява и на подрастващото поколение. 
Анализирани са причините за отравяне и мотивите за суицидно поведение  при 

пациенти до 18 годишна възраст. 
Отдефиринцирани са социалните фактори, които влияят на поведението на 

децата. 
3. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

 
В обхвата на изследването за периода 2001 – 2005 г. са включени 135 случая (N 

= 135), а за периода 2011 – 2015 г. – 167 случая (N = 167), лекувани в Токсикологична 
клиника на УМБАЛ “Д-р Г. Странски” гр. Плевен. 

Във фигура 1 са представени съотношенията между другите случаи на остра 
екзогенна интоксикация (ОЕИ) и случаите суицидни опити (СО) чрез остра екзогенна 
интоксикация за двата периода. 
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Фигура 1.Съотношение между другите случаи на остра екзогенна интоксикация и случаите 
суицидни опити чрез остра екзогенна интоксикация за двата периода 

 
На фона на общото увеличаване на случаите на остра екзогенна интоксикация за 

периода 2011 – 2015 г. в сравнение с периода 2001 – 2005 г. се наблюдава увеличаване 
на суицидните опити чрез остра екзогенна интоксикация при децата с 32 случая. 
Резултатите дават основание да се приеме, че токсикологичната патология както и 
суицидните опити  след десет години са се увеличили в абсолютни стойности. 

Възрастовото разпределение на децата със суицидни опити са представени в 
таблица 1. 
 

Таблица 1. Възрастово разпределение на децата със суицидни опити 
 

Възраст 
 
 

Период 

0 – 6 6 – 11 11 – 14 14 – 18 
Абсо-
лютна 
честота 

Относи-
телна 
честота 
в % 

Абсо-
лютна 
честота 

Относи-
телна 
честота 
в % 

Абсо-
лютна 
честота 

Относи-
телна 
честота 
в % 

Абсо-
лютна 
честота 

Относи-
телна 
честота 
в % 

2001/2005 0 0 7 5,19 30 22,22 98 72,59 
2011/2015 2 1,20 5 2,99 40 23,95 120 71,86 

 
Това разпределение е съобразено с възрастовите периоди,  утвърдени в 

педиатричната практика (Ш. Ниньо, Др.Бобев, Н.Мумджиев). 
Резултатите показват, че през втория период на изследване във възрастовите 

групи между 11 – 14-годишните и 14 – 18-годишните суицидните опити се увеличават 
съответно с 10 случая и 22 случая, сравнени с първия период на изследване. За 
юношеската възрастова група тези стойности са завишени в абсолютни стойности. Това 
се дължи на факта, че юношеската възраст се отличава с подчертано лабилна психика и 
е най-трудния период за възпитателно въздействие. Тази специфика определя големият 
дял на суицидните самоотравяния, както в нашия регион, така и по данни на 
Националния център за обществено здраве и анализи на Световната здравна 
организация. 

Разпределение на случаите със суицидни опити по вид на токсичната нокса за 
двата периода са представени във фигура 2. 
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Фигура 2. Разпределение на случаите със суицидни опити по вид на токсичната нокса 
 

За периода 2001 – 2005 г. преобладават медикаментозните интоксикации 
(82,22%) за всички случаи през периода. За този период може да се отбележи, че за 
17,04% при суицидните опити се използват промишлени и селскостопански отрови. 

През втория период на изследване – 2011 – 2015 г. преобладават 
медикаментозните интоксикации (92,81%) от всички случаи за периода. Другите 
токсични нокси са единични случаи и не могат да бъдат обособени в отделна група. 

Резултатите дават основание да се обобщи, че при самоотравянията със 
суицидна цел водещо място сред токсичните нокси заемат медикаментите. Те са 
водещи и при всички случаи на остра екзогенна интоксикация, като това се дължи на  
лесната достъпност до всички видове лекарства.  Това се потвърждава и от направената 
литературна справка [7, 6 ]. 

Причините формиращи суицидно поведение у децата през двата изследвани 
периода са отразени във фигура 3. 

Водещите причини формиращи суицидно поведение през периода 2001 – 2005 г. 
са конфликт в семейството (42,22%), конфликт в училище (26,67%) и интимна драма 
(20,47%). 

За периода 2011 – 2015 г. на първо място е интимна драма (43,11%), следвана от 
и проблеми в училище (34,13%) и семейни конфликти (19,16%). 

При неуспехи в училището, конфликти в семейството или в други сфери на 
живота възникват психични и невротични реакции, както и поведенчески отклонения. 
През първите години на новия век водеща причина за суецидни опити е конфликт в 
семейството и училище, породени от страх от наказание и ниска успеваемост. 
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Фигура 3. Причини формиращи суицидно поведение 
Във връзка с акцелерацията и по-свободният начин на живот  в демократичното 

общество през последните години се  извеждат на преден план  като мотив за суецидни 
опити интимните взаимоотношения между младежите. Любовните  разочарования – 
ревност, раздяла  и изневяра са доминиращи. 

От друга страна стандартът на живот и социално-икономическият статус на 
семействата, в които се отглеждат децата, повлиява пряко на културата и качеството на 
децата. Влияние оказват и разнообразието на информацията и психо-емоционалното 
състояние на подрастващото поколение. Пубертетните реакции присъщи на юношите 
се изразяват в агресивни и автоагресивни актове,  като най-често те имат 
демонстративен характер и се извършват с презумпция за сплашване или постигане на 
определена цел. 

Не на последно място трябва да се отчита и влиянието на медиите и интернет 
пространството. То се изразява в  имитация на видяно, чуто или прочетено под влияние 
на средствата за масова информация. 

Тревожни са фактите, че: 
 Повторяемост на опитите се установяват при 8% от случаите; 
 При 6 % се установява съпътстващо заболяване – епилепсия; 
 При 3% е налице тежка страхова невроза; 
 При 15%, след психиатричната консултация са установени афективни 

колебания в настроението; 
 При 68% психиатричната консултация определя суицидното поведение, 

като демонстративно (“зов за помощ”). 
Извън контекста на всякакви психологически теории най-общо може да се каже, 

че физическите и психичните промени в юношеска възраст формират суицидно 
поведение. Това се развива на фона на конкретни личностни и социални фактори [8]. 

Тревожен е фактът, че все по-малки деца проявяват суицидна склонност и опити 
за самоотравяне. В монографията на Томас  Брониш  в “Самоубийството – причини, 
сигнали, защита”, от  2000 г. се описва намерение за суицидни опити при 4-годишни 
деца. Той подчертава, че те са изключителна рядкост, но е тревожна тенденцията [6]. 

Изследването показва, че при първият период  най-малкото дете със 
самоотравяне е на 9 години, родителите му са в чужбина и то страда за тях. Отглеждано 
е от бабата, при което изпива  неясно количество хлофазолин. През вторият период 
2011 – 2015 г. най-малкото дете е на 4 години, а другото на 5 г. и 6м., което по 
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подражание на дядото пие бира за да не му се карат. И в  двата случая се установява 
демонстративна кризисна реакция при деца от предучилищна възраст дължаща се на 
влиянието на околната среда. 
 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Най-уязвимата група със суицидно поведение остават юношите, но тенденцията 
за поява на неосъзнати, демонстративни опити в ранното детство е реална и опасна. 

Зад всяко дете с проблемно поведение,  стоят поредица от родителски грешки и  
социални неблагополучия. Мотивацията за реализиране на суицидно поведение има 
сложна генеза и е свързана с преживяване на сериозни кризи. 

Литературните данни сочат, че в тази възраст  суицидните опити са по-чести от 
реализираните  самоубийства. 

Децата, които имат суицидни мисли, "не искат толкова много да прекратят 
биологичното си съществуване, колкото имат желание за контрол, съпричастност, 
бягство от трудна житейска ситуация, бърза междуличностна отзивчивост на 
ключовите хора в живота на детето“. 
 Самоубийството е “вик за помощ” спрямо семейството и обществото, отколкото 
реално желание за смърт.  
 Суицидните опити чрез отравяне се разглеждат в аспекта на токсикологичната 
заболеваемост, като педиатричен и токсикологичен проблем. Неговата психиатрична и 
психотерапевтична страна са приоритетна патология на психиатри и психолози и 
педагози. 
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Abstract: The report looks at the results of an outreach conducted by healthcare professionals to 
establish informal relationships among local teams in hospital and outpatient care. The results of the 
methodology for assessment of relations in the organization (standardized for Bulgarian conditions) 
are discussed. Statistical connections between the phenomena of methodology and demographic 
indicators were sought. In the discussion has used the theory of transactional analysis. 
The study demonstrates the need to reduce tensions and optimize local governance by increasing 
group cohesion. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Неформалните отношения в институционална среда често са разглеждани като 

предмет на проучване и анализ за разкриване спецификата на функциониране на 
компактните социални групи (колективи, екипи). От успешното функциониране на 
екипа/колектива зависи качеството на труда, индивидуалните резултати и 
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положителната рефлексия, трудовата удовлетвореност и ефективността на ролевите 
модели.  

В литературата според вида на взаимодействие групите условно се разделят на 
дисперсни и контактни [3;42-50].  В дисперсните групи хората не общуват активно 
(или въобще не контактуват помежду си), но са носители на общи социални 
характеристики – напр. представители на етноси, последователи на школи и др. При 
контактните групи членовете взаимодействат постоянно, периодично, краткотрайно 
или инцидентно.  

Транзакционният анализ (Е. Бърн), едно сравнително ново за България научно 
поле сред психодинамичните теории, успешно се използва за диагностика, анализ, 
терапевтиране и превантиране на множество и разнообразни психосоциални явления, 
отнасящи се както до личността, така и до социалните групи.  

Според Е. Бърн [2;30-31] има два типа факторни влияния, които могат да 
застрашат функционирането на групата: външни „разрушителни” и вътрешни 
деструктивни процеси. Основата, която крепи една група, се явява нейната 
организационна структура. От литературата е известно, че в груповата структура се 
причисляват: групови роли, лидер, вътрешна и външна граница, време и място на 
функциониране на групата, групова цел и групови норми, поведение, свързано с 
нормите. Работните колективи по същност са малки социални групи, образувани по 
формален признак и осъществяващи обществено полезни цели [8;38]. Според И. 
Александров [1;30] човешките ресурси са от първостепенно значение в една 
организационна структура. Нормите и правилата на дейност и на поведение се 
разглеждат като формален израз на наложената формална по същността си 
институционална система и се възприемат от нейните членове повече или по-малко 
като „външни” за човека изисквания [6;239]. 

На формално равнище взаимоотношенията следват протокола. Позовавайки се 
на транзакционния анализ за разглеждане на взаимоотношенията в групата/екипа, като 
работещ се отчита фокуса върху междуличностните отношения за иницииране на 
личностната промяна [10; 264]. 

Взаимодействията в групата могат да бъдат израз и на несъзнателни модели на 
взаимоотношения, свързани с архаични, субективни преживявания и релационни 
потребности [10; 268]. Осъзнаването на процесите, преминаващи през човека в трудови 
условия, като и динамиката на груповите процеси се явява положителен подход при 
първоначалния анализ на неформалните интерперсонални отношения.   

Първата важна цел за една група е поддържането на вътрешен ред [2;51], важещо 
особено силно за процесуалния тип групи, каквито се явяват колективите и екипите в 
институционални условия. Властта в групата се разпределя от два сектора: лидерството 
и груповия канон [2;103].    

 
2. ПРОУЧВАНЕ 
 
2.1. Материал и методи 
Конкретната цел на проучването е да се установи характера на работната 

атмосфера сред медицински лица, изяснявайки неформалните взаимоотношения.  
За нуждите на проучването са използвани демографски данни (пол, възраст, 

местоживеене, месторабота, образование, семеен и професионален статус, трудов стаж) 
и метод за оценка на отношенията в организацията [5;151-156]. 16-те айтема 
(консистентна надеждност α Кронбах=0.91) очертават два аспекта на влошени 
отношения: а) формиране на микрогрупи за защита на собствените интереси и 
противоречия при изпълнение на трудовите задачи и б) стратегии за отклоняване на 
отговорността и преки конфликти.  
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Следствие на процедурите по апробиране и валидизиране на методиката за 
оценка на отношенията в организацията за български условия, авторите [5] установяват 
значителна отрицателна корелация между резултатите от тази методика и 
възприеманата социална подкрепа от колегите и емоционалната подкрепа от 
ръководителите. 

Проучването е проведено сред общо 90 служители, работещи в предклинични и 
клинични звена в здравеопазната система. Фигура 1 показва разпределението според 
локализацията на здравната помощ – болнична и извънболнична. В групата на 
клиничните звена са причислени МБАЛ и ЦСМП, а към предклиничните звена – ДКЦ и 
Училищно здравеопазване.  

Проучването е направено в периода 2013-2015 г. като обхваща общо 90 лица - 54 
професионалисти по здравни грижи от регион Североизточна България и 36 – от регион 
Сверозападна България. Спазени са изискванията за конфиденциалност, доброволно 
участие, достоверност и коректност. Данните от проучването не са публикувани до 
момента. 

Разпределението по възрастови групи е представено в таблица 1. Най- малко 
лица попадат в група 1- 20-30 г. и група 5 - над 60 г.  

 
Таблица 1. Разпределение на анкетираните по възрастови групи 

 
 Таблица 2 показва разпределението на анкетирани според професионалния 
статус. 64 лица (71%) са медицински сестри, 11 (12%) са акушерки, 4 (5%) са лаборанти 
и 11 (12%) – рехабилитатори. 
 

Таблица 2 . Разпределение на лицата по професионален статус 

 
 

 
Фигура 1 . Разпределение на анкетираните по вида месторабота 
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Фигура 1 илюстрира разпределението на анкетираните по вида месторабота – 61 
лица (68%) са трудово заети в болничната помощ, 29 (32%) – в извънболничната. 

До 11 г. трудов стаж имат 17 лица (19% ), 12-17 г. – 24 лица (27%) и над 18 г. 
трудов стаж имат 49 лица (54%), от които 35 (71%) са с трудов опит по специалността 
над 25 години.   

 
2.2. Анализ на резултатите 
При анализа на резултатите се взеха предвид: нарастващите изисквания относно 

повишаване качеството на здравните услуги, кратките срокове на оперативните задачи, 
спешната и неотложна помощ, застоя на работните възнаграждения, нарастващите 
очаквания на пациентите и техните близки. Тези локални и национални специфики 
доказано водят до повишаване нивата на тревожност и ежедневното действие на 
стресори в работни условия [7; 17], [4; 125].  

От обработените резултати се вижда, че анкетираните лица регистрират 
динамика в работната атмосфера, с което тя не би могла да бъде определена като 
спокойна. Интерперсоналните отношения безспорно оказват влияние върху качеството 
на трудовия процес. По-долу са посочени средноаритметичните стойности по айтеми, в 
които се показва наличието на напрежение в работния микроклимат.  

Посочени като понякога случващи се обстоятелства ( =3,44), при които 
колегите са склонни да се прикриват и защитават. 

Не са изключения случаите, в които едни служители да са претоварени, за 
сметка на други ( =3,44). Така, понякога, се разчита на труда само на отделни хора, да 
се отчете екипното изпълнение на задачите ( =2,61). Рядко и понякога се търсят 
оправдания за несвършена или отложена работа ( =2,56). 

Анкетираните споделят, че понякога се разгръщат конфликтни ситуации (
=3.01). Регистрират се в някои от колективите микрогрупи, в които споделяното не се 
явява достояние на останалите членове на колектива ( =2,97). Понякога медицинските 
специалисти отчитат наличието на скрито напрежение между служителите ( =2,87) и 
противопоставяне между различни групи служители ( =2,75). 

Не се регистрира средноаритметична стойност по-голяма от = 3,44, което 
свидетелства за отсъствие на явления като „често“ и „много често“ (фиг. 2) – маркери за 
трайно влошена работна атмосфера. 

 

 

Фигура 2. Разпределение на средноаритметичните стойности на отговорите на 16-те 
айтема по Ликертовата скала 

Series1, 0 
изобщо не, 0

Series1, 1,77-
2,41 много 

рядко, 8

Series1, 2,56-
3,44 понякога, 

8

Series1, 0 
често , 0

Series1, 0 
много често, 0
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По отношение на двата аспекта, които методиката контекстно определя: а) 
формиране на микрогрупи за защита на собствените интереси и противоречия при 
изпълнение на трудовите задачи и б) стратегии за отклоняване на отговорността и 
преки конфликти, може да се отчете, че с по-висока честота по Ликертовата скала са 
въпросите, очертаващи първия аспект в отношенията. Само един айтем от общо осем от 
втората група се регистрира отговори с честота „понякога” ( =2,56). С което може да 
се направи извод, че по-често негативните взаимоотношения сред медицинските 
специалисти са свързани с тенденцията към оформяне на неформални групи в рамките 
на колектива. Проучването показа зависимостта между получените резултати и 
необходимостта от ясни инструкции, еднозначно определяне на правата и 
отговорностите при изпълнението на задачите. Професионалистите по здравни грижи 
проявяват склонност да се колаборират в неформални обединения, като причините за 
това могат да бъдат не само свързани с професионалния и житейски опит, но и с 
индивидуалния житейски сценарий.  

Значима корелационна зависимост се наблюдава между отговорите на: 
 Наличие на конфликтни ситуации и крайния резултат (r=0.76, p=0.000) 
 Наличие на конфликтни ситуации и отправяне на упреци за недобре 

свършена работа към колегите (r=0.66, p=0.000) 
 Възприетото съществуване на скрито напрежение сред колегите и 

възпрепятстване активността на едни служители за сметка на други 
(r=0.72, p=0.000) 

 Понякога регистрираните взаимни обвинения за недобро качество на 
работата с резултата от методиката (r=0.85, p=0.000) 

 Почти всички айтеми имат значителна корелация с крайния резултат. 
Възрастта на анкетираните не оказва влияние върху получените резултати от 

методиката. Семейният статус и трудовият стаж не оказват влияние върху получените 
резултати. По-високата степен на образование е статистически свързана с намаляване 
на индивидуално регистрираните конфликтни отношения в работния колектив (r= -0.32; 
p=0.002). Местоработата оказва отрицателно статистически умерено влияние върху 
получените резултати (r= -0.36; p=0.0007), което свидетелства, че лицата, работещи в 
клинични условия по-често регистрират конфликтогенни ситуации, в сравнение с тези, 
които са трудово заети в предклиничните звена. 

Груповите правила се разглеждат като необходими за колективи в сферата на 
здравеопазването. Всяка норма, намерила израз в груповите правила, бива личностно 
интровирана, кореспондира със структурата на Аз-а, с ценностната, мотивационната, 
емоционалната и когнитивната система (съществуващото). Възникването на 
противоречия между необходимото и съществуващото [6;244] е свидетелство, че рано 
или късно всеки член на екипа бива въвлечен личностно в груповата дейност [2;283].   

Напрежението, което регистрират анкетираните лица, споделяйки за наличие на 
микрогрупи за защита на личните интереси и противоречия при изпълнение на 
трудовите задачи, показва необходимостта от по-задълбочен анализ на 
психологическите и социалните потребности на служителите и функционирането на 
екипните лидери. Макар и „понякога”, се наблюдава тенденция към скрито или явно 
по-тясно сближаване между някои от членовете на колектива, което продуцира 
напрежение сред останалите членове, демонстрирано в основните операционални 
дейности на групата. 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Данните и направените анализи са част от по-широко проучване. Безспорно 

работният микроклимат (вкл. вида и качеството на неформалните взаимоотношения) се 
повлиява от индивидуалната степен на удовлетвореност от условията на труд, 
възнагражденията, честотата на административните промени [7;251], наличието на 
професионален стрес [9;62] и пр.  

Получените данни от проучването подкрепят заключенията на авторите на 
методиката и показват, че същества необходимост от засилване на процесите на 
разбиране и подкрепа от колегите и низовите ръководители. 

При предприемането на профилактични или интервизионни мероприятия, се има 
предвид „лечебната” сила на взаимоотношенията между членовете на групата, 
механизмите за ефективното приспособяване, утвърждаването, уважението, 
идентификация на потребностите на всеки човек. Една от важните задачите на 
ръководителите на екипи включва стимулиране на контактния поток и допълнителното 
разясняване темите за индивидуалните потребности и за здравословните 
взаимоотношения [10;262].  

На тази основа бяха планирани и проведени квалификационни обучения на 
територията на двата града в Североизточна и Северозападна България, явяващи се 
подходящи локационни центрове за събиране на анкетираните преди това здравни 
служители. В хода на обученията се използваха инструменти от транзакционния 
анализ, които доведоха до активно групово и индивидуално участие на 
професионалистите по здравни грижи и до постигането на положителни резултати. 
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Abstract: The suggested model for assessment of the refractive index and the size of blood constituents 
might turn out to be more informative and precise than the existing models which use non-resonance 
models. This approach provides for the discovery of a correlation between the electrophysical 
parameters of blood elements and their biological properties. 
 
Keywords: mathematical modeling, biology, medicine, lasers 
 
 

Introduction 
Nowadays, laser technology is actively used for solving broad class of problems in various 
fields of science and technology, from physics and chemistry to biology and medicine. Laser 
sources are employed for diagnosis, therapy and surgical interventions. 
 
In order to solve these problems, first, one should pick the most informative indices which 
characterize the vital functions of an organism. Similar indices include the results from the 
analysis of peripheral blood since the peripheral blood travels through all organs and tissues in 
the body and carries enough information for its condition. The complex study of the 
characteristics of scattering and absorption of light allow for a quick and contactless discovery 
of physiological and morphological changes in cells caused by temperature, chemical effects 
and others. 
 
As it is known, blood consists of the following elements [6,7]: leukocytes, erythrocytes and 
thrombocytes. Examination of the optical properties of these biological objects allows for 
solving a number of problems about the diagnosis of different pathological processes which 
happen within organism. Before developing a mathematical model which describes the 
interaction between laser radiation and the complex-structured blood cells, it is necessary to 
look at their geometric structure. 
 
Let begin with the cells which concentration is the highest in blood – the erythrocytes. 
Erythrocytes are cells which have a specific shape – flattened biconcave disk. There is no 
nucleus in the cell and the main part of erythrocyte cytoplasm consists of a peculiar protein – 
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hemoglobin. Normally, 70-80% of the erythrocytes have a biconcave shape while the rest 20-
30% can have different shapes (i.e. spherical, oval, shrunken and spiky, etc.). Erythrocyte 
shape could be impaired by various diseases, for example, sickle-shaped erythrocytes are 
typical of the sickle cell anemia.  
 
Leukocytes are a big class of blood cells which includes a few kinds, namely granulocytes and 
agranulocytes – monocytes and lymphocytes. Granulocytes or polymorphonuclear leukocytes 
are a subgroup of the white blood cells and are characterized with the presence of a widely 
segmented nucleus and the presence of specific granules in the cytoplasm which can be 
observed under an optical microscope after being stained. The granules are large lysosomes 
and peroxisomes or altered organelles. Granulocytes are the most numerous group of 
leukocytes and their quantity comprises about 50-80% of all white blood cells. Their size 
varies in between 9 to 13 . Typically, in human blood circulation there are about 

 granulocytes. Granulocytes are formed in the bone marrow from a common 
ancestor cell (hemocytoblast). Granulocytes include: neutrophils, eosinophils and basophils. 
The neutrophil has a circular shape and a diameter of . It’s nucleus is concave with 
smooth outline and are kidney-shaped. A neutrophil with rod-like shaped nucleus is a young 
cell, while with segmented nucleus is a mature cell. In blood most of the neutrophils have 
segmented nucleus (up to 95%) and the ones having a rod-like nucleus are 5%. 
 
Eosinophils (acidophils), with a size of , similarly to neutrophils, have a circular 
shape and rod-like or segmented nucleus. The granules, located in cell cytoplasm, are 
relatively big and with equal size and form. They contain chemical mediators, which, once 
released by a process called degranulation following the activation of the eosinophil, are toxic 
to both parasites and host tissues. 
 

Basophils are the fewest type of granulocytes. Cell diameter is between  (largest of 
all granulocytes) and also have a circular shape and nucleus with two lobes. Their cytoplasm 
is oxyphilic and contains large granules with different shapes. 
 
The monocyte is a big cell with a diameter of . The ratio nucleus-cytoplasm is 
almost . The nucleus has various forms – oval, kidney-like or segmented. As stated before, 
the monocyte is an agranulocyte. They possess all the properties of neutrophils but has 
considerable phagocytic capacity and longer lifespan. 
 
Lymphocytes are circular cells with various shapes and sizes and have a big oval nucleus. 
They are located mainly in the lymph nodes, spleen, thymus, bone marrow, tonsils, lymphoid 
aggregations in the alimentary canal, respiratory and urogenital tract. There are two major 
types of lymphocytes: T cells and B cells. The T cells take part in cell immunity while the B 
cells produce antibodies which carry out the humoral immunity. Both types of lymphocytes 
are produced by hematopoietic stem cells in the bone marrow and their differentiation into 
immunocompetent T- or B-lymphocytes happens in the thymus (T-cells) or in the bone 
marrow (B-cells). 
 
Thrombocytes (platelets) are small circular or oval disks. Their size is  in diameter 
and  in thickness. Although thrombocytes do not possess nucleus and cannot 
reproduce, they are functionally active cells and play a crucial role in blood coagulation. 
 
An electrodynamical model of the interaction between laser radiation and blood cells is made 
in order to predict their electrophysical properties. An effective approach which allows to 
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examine the processes in complex biosystems is the use of optical internal-resonance 
methods.  
It is presumed that in the neighborhood of the  axis in the region  of a linear resonator is 
placed a cuvette with a sample from biotissue which models the blood elements(Figure 1) . 

 
Figure 1. Linear resonator and sample from biotissue, 

simulation of blood cells 

It is also assumed that the particles which model the formal components of blood, more 
precisely – the erythrocytes, have a spherical form, which can be viewed as a first 
approximation; the rest of the blood elements can be described as a sphere with nonconcentric 
inclusion. The size of the particles is larger than the wavelength of the wave falling on the 
field, i.e. , where  is the radius of the particle with number  and  (  is 
the wavelength) is the wave number. Let suppose that in this case, over a group of particles 
with radii  and with a complex refractive index , where  is the number of 
the particle, falls a linearly polarized electromagnetic wave. Here,  and  (generally 
denoted by ) are nonnegative. The real part of the complex refractive index, , is the ratio 
between the speed of light and the phase velocity in a medium - , whereas the 
imaginary part, , is the attenuation of the wave as it propagates through a medium. The 
direction of the falling wave is arbitrary. A collections of particles is examined in three-
dimensional coordinate system with its origin positioned in the center of a particle with 
number . The radius vector of any other 𝑗-particle is . 
 
Let us consider a quasi-monochromatic wave falling on an uncharged particle which changes 
in time as . The electric and magnetic fields of the wave can be presented in the following 
forms: 

(1)     

The fields must comply with the Maxwell equations for free space: 

(2)    , 

(3)    , 

(4)    , 

(5)    , 
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where  (permittivity) and  (permeability) are continuous at all points. The curl of (4) and 
(5) is 

(6)    , 

(7)    , 

and by utilizing the vector identity 

(8)     

we obtain  

(9)      , 

where k = ω εμ. Consequently,  and  satisfy the vector wave equation (note 
that E and  can be used interchangeably and the same rule apply for  and ). It is 
necessary to find a solution for the natural fluctuations of the optical resonator in which cavity 
there is a group of scattering particles with complex structure. 
 

2. Scattering by a collection of spherical bodies. 
 

The electromagnetic field which falls on the surface of the -particle consists of two parts – 
the initial falling field and the field scattered by a group of particles which are positioned in 
the neighboring area. Therefore, we can write the following equations: 

(10)     , 

(11)     , 

where  and  are the scattered fields by the -particle, while -the 
incident electric field, -the initial electric field, and - the scattered electric field, 
are defined in [2]. 
A system of linear algebraic equations for finding the coefficients  and , including the 
possibility for multiple scattering by the 𝑗-particle with nonconcentric inclusion, is similar to 
the method observed is [2,8] and has the following form: 

 

(12)   , 
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   , 

 

      . 

System (10) can be rewritten in a form of a matrix: 

(13) , 

 

or 

(14)    , 

  ,   ,  , 

where ,  are translation coefficients which are defined in [1,3,5] and  and 

 can be found in [9,12]. 

System (12) should be solved with the help of the reduction method leaving in the algebraic 
system only a finite number of equations and finite numbers of unknowns [3,11] by utilizing 
the algorithm of bi-conjugated gradients [4,10]. We can write the expressions of the scattered 
electric and magnetic fields in the main coordinate system: 

(15)    , 

 

(16)    , 

where  and  are the vector spherical harmonics and  and  are separation constants 
which are determined by subsidiary conditions that the generating function of  and  must 
satisfy. We can also define: 

 

(17)   , 
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(18)   , 

 

(19)   . 

The system for finding  and  can be simplified if we observe a part of field, scattered 
by particles, which is limited to a small angle around the  axis. The equations for the 
scattered field in this region are: 

(20)    

 

(21)    

Where 

  ,    

The symbol  means that equations (17) and (18) which are consequence of (12) for 
 should be taken into account as asymptotic. If we examine the scattering at great 

distances from the -particle, than the electric vectors of the scattered field would be parallel 
to the electric vector of the incident field and in the distant zone only the  component of the 
vector would be distinct from zero. We observe only this part of the field, which hasn’t 
escaped the resonator. Equations (17) and (18) would simplify to: 
 

(20)    , 
    , 
Where 

   ,  . 

In an analogues way, one can derive the expressions for the magnetic field . Now, we need 
the elements of the scattering matrix which expresses the correlation between Stokes 
parameters of the incident and scattered fields [1]: 

 

where  is Stokes vector of the incident field,  – Stokes vector of the scattered field,  – 
the  scattering matrix which elements can be expressed with the elements of a  
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matrix which gives the relation between the perpendicular components of the electric vector 
of the scattered wave ( , ) and the incident wave ( , ): 

(21)    . 

To describe the scattering of the field in fort- and backward direction in a neighborhood 
resulting from a small change in the angle of wave direction, it is sufficient to limit ourselves 
to a diagonal representation of Muller’s matrix : 

, 

where  

  ,    

Here with upper index  is denoted the complex conjugate of the corresponding variable 
and the equations of the scattering amplitudes  and  for the wave which has passed 
through  and the reflected wave  have the following form: 

(22)  , 

  . 

Expressions (19) will be used to calculate the frequencies of the genuine deviations of the 
optical cavity in which there is a number of spherical particles. 

Conclusion: 
The model can be accomplished in a form of complex programs which allow in an automatic 
regime for changes in the results from measuring the real and imaginary parts of the refractive 
index and the sizes of particles in a particular setting. This approach provides for observing 
the presence of a correlation between the electrophysical parameters of blood cells and their 
biological properties. In the meantime, knowing the optical properties of blood cells should be 
a foundation for broadening the informational value in terms of a rigorous blood analysis 
since it gives significant characteristic of cells. 
The suggested model for estimation of the refractive index and the size of blood ingredients in 
combination with internal resonance experiments can appear to be more informative and 
precise than the existing methods which utilize nonresonant models. 
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Abstract: The laws which manage the penetration of a laser beam in tissues have direct connection 
with the mechanism of biological impact of the laser. The temperature is the main parameter in the 
interaction between a laser beam and a tissue. In order to predict the thermal reaction in tissues, it is 
necessary to make a model of the distribution of temperature values within them. Usually, in 
biological tissues not only one but rather a few thermal effects occur and all of them depend on the 
parameters of the laser. 
 
Keywords: lasers, biomedical technologies, selective heating of biotissues 
 
 

1. INTRODUCTION 
There is a tendency in modern biotechnology and physiology which is related to the 
experimental and theoretical research of the processes of heat transfer within tissues, organs 
and the organism as a whole. The biological tissue is specific physical medium with complex 
organization and the study of the processes of heat-transferring is one of the primary problems 
[11]. 
The laws which manage the penetration of a laser beam in tissues have direct connection with 
the mechanism of biological impact of the laser. One of the reasons why the laser beam 
penetrates to a limited depth is the absorption of the beam which is the first link in a chain of 
changes which happen as a consequence of the irradiation of the organism. The depth of laser 
penetration in biological tissues is crucial in practical respect, that is, the depth is one of the 
major factors for determining the upper bound for clinical application of lasers.  

The absorption is not the only process which leads to decreasing the power of a laser beam 
passing through biotissues. Simultaneous to the absorption of the radiation, other physical 
processes also happen, more specifically – the reflection of the beam from a surface between 
two media, the refraction of the beam when passing through the boundary, which separates 
two optically heterogeneous media, the diffraction of the beam caused by particles in the 
tissue and others. That is why one can talk about a complete decrease is the power of the beam 
which due to the combined contributions of absorption, losses as a result of other phenomena 
and the actual absorption of the radiation by the biotissues. When absorption occurs, a 
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medium can be characterized with two parameters: absorbing ability and absorption depth. 
Absorbing ability is defined as the ratio between the energy which is absorbed by a medium to 
the energy which is emitted and which falls on the surface of the medium. This ratio is always 
less than 1 since the radiation only partially go through the medium. Absorption depth 
characterizes the spatial distribution of the absorbed energy in a medium. In the simplest 
example (exponential attenuation of the beam in a substance) the absorption depth is equal to 
the distance which corresponds to a 2,718 times decrease in the power of the initial radiation. 
The inverse value of the absorption depth is called absorption coefficient. It is measured in m- . If concurrently with the absorption, diffraction of the beam is also observed, the 
distance, to which the beam reaches, decreases multiple times due to the compound effects of 
these processes. This distance is called attenuation depth or penetration depth and it’s inverse 
value – attenuation coefficient is also measured in m- . 

In theoretical examination of the question about the absorption of laser radiation by biotissues, 
for simplification of the problem, one can assume that the laser radiation is a plane wave 
which falls on the surface of an object and the attenuation coefficient is the same for all the 
treated parts and it does not depend on the intensity of the beam. In this case the energy 
(power) of the beam would decrease exponentially with the increase of depth. The distribution 
of energy can be expressed with the following formula: 

(1)       

where  is the power of the beam at certain depth,  – the power of the beam falling on the 
surface of the tissue 

In real situation, however, while irradiating biotissues, this simple relationship between the 
thickness of the tissue layer and the amount of absorbed energy does not hold true, i.e. 
because of differences in the attenuation coefficient of different parts of the irradiated tissue. 
The attenuation coefficient of melanin granules in eye’s retina is 1000 times larger than the 
coefficient of the surrounding tissue and therefore the stronger irradiation. Bearing in mind 
that the absorption of a beam is a molecular process, which, eventually, depends on the 
concentration of radiation-absorbing molecules, the amount of absorption at cellular and 
subcellular level can greatly differ from organ to organ. Finally, absorption is a function of the 
wavelength, thus the attenuation coefficient varies in a wide range for lasers emitting light in 
different regions of the spectrum.  

The impact of a laser on the organism is determined by emission parameters (power and 
emitted energy over a unit of the irradiated surface, laser’s wavelength, impulse duration, 
frequency of the impulse repetition) but also by the irradiation time, the area of the irradiated 
surface, the localization of the impact and the physio-anatomical characteristics of the 
irradiated object [6]. 

Depending on the specifications of the technological procedure, the process of working with 
laser equipment can potentially lead to exposure of the staff to reflected and diffracted 
radiation. The energy of laser radiation which is beamed over the biological object (tissue, 
organ) can undergo different transformations and trigger organic changes in the irradiated 
tissue (primary effects) and unspecific changes which have functional characteristics 
(secondary effects).  

The biological effects which arise out of the interaction between the laser beam and the 
organism depend on the energy exposure or the emitted energy, the wavelength, the impulse 
duration, the frequency of impulse repetition, the irradiated area and the biological and 
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physical-chemical characteristics of the irradiated tissues and organs. The thermal effects of 
impulse lasers with high intensity have specific peculiarities. Under the action of radiation 
from an impulse laser, a faster heating of the target structures in biotissues can be observed. If 
the emission happens in a form of unrestricted generation, then for a duration of the impulse 
(in confines of ) the thermal energy causes a thermal burn. 

As a result of a rapid heating of a structure to a high temperature, a quick rise in the pressure 
of the irradiated tissue takes place, which leads to mechanical destruction of the tissue. Said it 
this way, laser radiation leads to a combination of thermal and mechanical impacts. 

2. OPTIMIZATION OF THE LASER RADIATION PERIMETERS 

Biotissues are multicomponent material which mainly consists of proteins (collagen), fats, 
minerals and water. Each of these ingredients has a different absorption coefficient α and 
thermal conductivity k. The principal specification of soft biotissues concludes in that their 
structure contains a high percentage of water ( )(≈ 60-80%) [2]. In the process of 
laser treatment of a tissue, it is obligatory that the impact is carried out with maximum 
efficiency and simultaneously any unwanted damage on the surrounding tissue must be 
avoided. For this purpose, one must adjust the parameters of laser treatment and to introduce 
criteria for optimization. An overview of the criteria for optimizing the parameters of laser 
radiation for treatment of superficial blood vessels would be made. 

The optical radiation which falls on a living tissue, particularly on the skin, affects its 
components in a different way. The central principle of photobiology is based on that light 
acts on a biological object only if it absorbs light [7]. The main components of the skin which 
absorb light are water, melanin and hemoglobin. Those compounds are the chromophores of 
the skin. The absorption spectrum of these compounds is different.  

The transformation of laser energy in heat is accomplished only if the radiation is absorbed. 
Consequently, if a part of the skin contains chromophore which absorbs particular wavelength 
and the surrounding areas lack this chromophore, then only the part containing the 
chromophore would be heated. As a result, three zones are formed: a zone of maximal thermal 
effect, where the chief part of the radiation is absorbed (evaporation, carbonization); a zone of 
thermal impact which is caused by a small portion of the radiation which penetrates deeper in 
the tissue (coagulation, dehydration); a zone of thermal effect which is generated by the heat 
transfer from a warmer to a colder zone (bio-stimulating reaction). The size of the third zone 
is determined by the power of radiation, thermal conductivity of tissues and the time needed 
for thermal relaxation of the tissue. With the decrease in radiation power, the zone where the 
tissue is destroyed (the first zone) shrinks while the zone of bio-stimulation (third zone) 
increases. The degree to which a chosen area is being heated by laser radiation is defined by 
the radiation power, whereas the degree of heating (and the degree of thermal damage) of 
border area will depend not only on the power and the period of impact of the laser impulse 
but also on the thermal conductivity and the time for thermal relaxation of the tissue. If the 
radiation power is increased and the impulse duration is decreased, the border zone could be 
contracted and consequently prevent from thermal damage (burning) the nearby skin. For 
accelerating the heat transfer from skin, various substances, permeable for laser beams and 
possessing high thermal conductivity, are being utilized – ice pieces, gels and artificial 
sapphire. In this way, by selecting the radiation wavelength, the power and the duration of the 
impulse, it is possible to treat any structural component of the skin so that it is ultimately the 
least harmful procedure when it comes to the neighboring tissue. Such an impacted is called 
selective laser coagulation. This treatment method is based on the conception of selective 
photothermolysis, introduced for the first time by R. Anderson and J. Parrish from the 
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Harvard University in 1981 [8,9]. Different chromophores have different absorption spectra, 
thus, for treatment of vessels pathologies, radiation with wavelength which is maximally 
absorbed by hemoglobin and minimally from melanin is used. The power and the duration of 
the impact is chosen in order not to harm the tissue which surrounds the vessel and to achieve 
a high selectivity of the impact.  

For the aim to establish a safety impact on certain structural components of the skin, in 
accordance with the conception of selective photothermolysis, it is required that: 

 the wavelength of emitted light is fine-tuned so that it falls in an infinitesimal region 
around or better right at the pitch of absorption of the chromophore in the impacted 
object; 

 the impulse duration is shorter or equal to the time necessary for thermal relaxation of 
the object; 

 the radiation power should be adequate for achieving the desired effect but should not 
exceed some fixed boundaries. 

The point of selective photothermolysis is to ensure a continuous thermal impact on the area 
while the neighboring tissue remains intact. To fulfil this conditions, it is essential that the 
duration of the impulse –  is shorter than the thermal relaxation time (TRT) of the structure. 
When the condition  is met, the heat released inside an object, due to absorption, 
does not leave the structure until its complete destruction. This approach provides selective 
destruction (see below) of tissue with minimal energy consumption.  

 Using such a short-lived impulse is, however, inapplicable when the object is inhomogeneous 
and one of its fractions partially or totally does not absorb the radiation, meanwhile, the other 
fractions have high absorption properties. For describing such problems, the extended theory 
of photothermolysis is utilized [10]. The basic principles of the extended theory of selective 
photothermolysis are:  

 the wavelength of a laser beam should be selected in such a way that a maximal 
contrast between the absorption coefficient of the pigmented area and the 
absorption coefficient of the surrounding tissue is observed. This postulate is 
identical with the classical theory of photothermolysis; 

 radiation power should be limited in order to prevent losses of absorption abilities 
of the pigmented zones but also should be sufficient for reaching a temperature of 
the pigmented region above a certain value when it begins to destroy. 

 the impulse duration should be less than or equal to the thermal destruction time. 
The thermal destruction time is the time needed for irreversible damaging of the 
target without affecting the nearby tissue. The thermal destruction time could be 
significantly longer than the thermal relaxation time of the whole object. 

The power and the format of laser radiation impulses are of a great importance for a 
successful treatment in contrast to the classical theory of selective photothermolysis where 
only the power density of radiation is substantial. 

The extended theory of selective photothermolysis presumes a significantly longer treatment 
time than the classical theory. In dermatology this creates an additional possibility for a 
parallel cooling of the epidermis.  

t
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For a safe impact it is necessary to make an optimal choice for the radiation parameters such 
as radiation wavelength, impact energy and impulse duration. For this purpose, two criteria 
are introduced which determine the degree of selectivity and efficiency of treatment.  

For example, let consider the impact on a blood vessel in human skin. The criterion for the 
degree of heating selectivity means that the aim, which in this case is a blood vessel, should 
be affected and simultaneously the surrounding tissue should remain intact. This criterion 
characterizes the safety of the impact. The main risk for the patient is overheating of the 
epidermis which is caused by the absorption of radiation from melanin. Then, the selectivity 
criterion should compare the temperature change of the impacted object (i.e. a blood vessel) 
and the bottom layer (basal layer) since it contains melanocytes which produce and secrete big 
amounts of melanin. In case of radiation which is strongly absorbed by water, the comparison 
should be made between the blood vessel and the surface of the skin. In the simplest instance, 
if the change in temperature of the medium happens only in positive direction, this criterion 
can be defined as [1,5]: 

(2)        

where  and  are the temperature changes in the target object (blood vessel) and the 
basal layer respectively. Apparently, this value is dimensionless quantity which reflects the 
corresponding overheating of the blood vessel. For quantitative evaluation it is essential to 
determine the critical value of  This could be carried out if one knows the critical 
temperatures at which thermal destruction and coagulation occur in the observed objects. 
These values could be obtained by analyzing Arrhenius’ integral. The denaturation 
temperature of the walls of a blood vessel is around  with an impulse duration less than 

. If the duration is increased to a few seconds, the value of  decreases to around 
 [12]. If the duration is in the boundaries between , the denaturation 

temperature is about . Then, following the laws of selective heating of a blood vessel, its 
wall should be heated up to , whereas the temperature of the bottom layer should not 
exceed . From this originates the requirement of the relative overheating of a blood 
vessel to be:  Equation (2) is also appropriate for estimation of the degree of 
selectivity when heating various multicomponent objects, multilayered structures and so on. 
In these cases, it is necessary to pick two control components – one would be selectively 
heated compared to the other.  

The efficiency criterion is used in order to minimize the consumed energy and concurrently to 
achieve the desired effect. This means that one can choose the energy of the impact needed to 
heat an object to a fixed temperature. This property is called efficiency of the impact and 
characterize the change of temperature in the object based on the value of the density of 
energy or the density of radiation power: 

(3)    or  
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where  is the energy density of the falling beam and – the power density. The 

efficiency of the impact is measured in  when dealing with an impulse source or 

, in case of continuous source.  

The criterion for optimization depends on the wavelength. This correlation could be altered 
when altering the parameters of an object such as the type of the blood vessel, its depth, size, 
skin type or the parameters of the procedure such as the size of the object, impact duration and 
others. 

By utilizing the initial data, presented in Table 1, one can select parameters like impulse 
regime for biological tissue treatment, duration of the impulse, duration of the interruptions 
between the impulses, density of the radiation power. The number of impulses should not be 
less than 5 since the temperature fluctuations during the whole procedure, in this case, are 
between . Simultaneously, calculations for treatment with a continuous laser beam 
are made by choosing the power density value so that the temperature of the tissue do not 
exceed *℃. The period of treatment for both impulse and continuous laser beams is the 
same. 

Table 1. Parameters of impulse radiation 
№ Wavelength, [nm] Impact duration, [s] 

1 632,8 250 
2 810 200 
3 578 250 
4 1000 200 
5 1200 120 

 

Determination of the mechanisms and exact critical characteristics of the field of ultrashort 
laser impulses in their impact on biological objects is of a considerable significance when it 
comes to their innumerable practical and scientific applications in the biotechnologies and 
medicine [3]. 

3. DISCUSSION 
The morphological diversity of tissues determines the different ways that light passes through 
them. The size of cells, their structural elements and the connective tissue are in the range 
between tens nanometers to hundreds micrometers [10]. It should be noted that, when laser 
radiation is applied on the skin, damage in the biological tissues occur which cannot be 
explained with the standard melting mechanism [4]. The difference can be explained with the 
multiphoton excitement of electrons which happens in a period of time which is equal to the 
duration of the impulse when the energy is directly transferred to the atomic subsystem [12]. 
In this case, the water molecules serve a transmission link which absorbs the energy from 
laser radiation and excites the vibrational regimes of collagen which have relaxation period of 
around 3 ps. In various temperature ranges, the biological tissue can undergo different 
chemical and structural changes. If the temperature  is between 40 and , no 
irreversible damage of the tissue is expected (only when the heating is long enough, could 
enzymes be activated and changes in the membrane occur which, eventually, result in cell’s 
death). Heating of tissues up to temperatures around  is used in clinical practice for 
local thermotherapy. 
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4. CONCLUSION 
The wavelength and power of the laser radiation are adjusted in accordance to the size 

of the tumor and the absorption spectrum of the pathological tissue. All types of laser thermo-
treatments require careful determination of the laser radiation dose, availability of reliable 
data for the optical and thermal parameters of biotissues and utilization of techniques for 
control of these parameters. Often, the therapeutical effect of laser radiation is related to the 
high degree of coherence or polarization. The multiphoton excitement of biomolecules could 
be achieved with extra short laser impulses which have low energy but high pitch power.  
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Abstract: Trauma system as a contemporary standard of emergency is introduced in the USA in 1992. 
An important feature of it is the fact that recourses of pre - hospital treatment are planned for a very 
quick transition from everyday working, to crisis status. To reach this a protocol like a guideline is 
needed, because conditions are completely different than everyday trauma situations. Rules in trauma 
systems are made to minimize death rate and disabilities. A known fact is that when there is a mass 
trauma situation recourses are not enough, especially medical specialists. . Guidelines have to be 
followed - system to be more productive in quantity of medical care. Some of main rules are: sorting 
patients in front of entrance of hospital; one way moving; operations are performed only in special 
occasions; it is limited using an MRA and X-Ray; treatments are modified according ATLS, etc. Aims  
are: maximum control on mass trauma problems, saving more patients; proportional distribution into 
different hospital’s structures; good communication; trainings of trauma medical specialists; relevant 
equipment and including volunteering crews into process at all.  
 
Key words: trauma, system, hospital 
 

 
1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Травма системата като съвременен стандарт на спешност – лечение на травми и тежки 
спешни състояния е въведена със закон за пръв път в САЩ 1992г. 
 
Най – важна особеност на системата е, че ресурсите на доболничните звена и травма 
центровете са пригодени, планирани и тренирани за бърз преход от ежедневен към 
кризисен статус, което става по специално разработен протокол за всяка длъжност и 
клинично звено в системата. Заделят се оборудване и помещения специално 
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предназначени за тази дейност, така че да се осигури оптимален масов прием на 
пострадалите.  
 
Правителствата създават и поддържат стратегията за ликвидиране на последствията от 
бедствия на национално, регионално и болнично ниво. Предварителното планиране е 
основно изискване за постигане на максимално добри резултати при кризисна 
ситуация. 
 
Министерството на здравеопазването създава специален административен орган (борд, 
комисия или комитет на висшата болнична администрация) за планиране и управление 
на националната здравна система по време на кризи. В Израел например директорът на 
националния борд е министърът на здравеопазването, а другите двама членове са 
главният лекар на въоръжените сили и председателят на основната медицинска 
застрахователна компания (или дейност). 
 
Бордът (комисията) излага основните правила на стратегията в писмено ръководство. 
Правилата се изпращат до всяка болница. Болниците са задължени да оформят писмени 
протоколи и персонални алгоритми – според нуждите, възможностите на болницата и 
съобразно географското разположение.  
 
Основните правила на работа са следните: 

1. Сортировката е основно средство за преодоляване недостига на персонал. То 
става на входа на болницата (в спешното отделениe). 

2. Категориите са 3: 

а) леки – за отсрочено лечение 
б) тежки – за незабавно лечение 
в) критични безперспективни – без лечение. 

3. Еднопосочно движение в болницата. 

4. Операциите се извършват по специални показания. 

5. Ограничено е използването на рентген и КАТ. 

6. Лечението се извършва по модификации на ATLS. 

7. Допълнителни локални правила (при постъпване на пострадали химически или 
биологично – активни агенти). 

 
Задачата на националната болнична мрежа и системите за надзор е да разпознават 
всички основни опасности за здравето ( в това число поражения от ОМП). Част от 
системата за надзор трябва да бъдат електронните данни от спешната помощ. 
 
Средствата за спешна комуникация трябва да свързват всички нива на реагиращите 
структури така добре, че да предизвикват реакция когато е необходимо. 
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2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА 
 

При масово бедствие внезапно се появява в съответната болница недостиг на 
операционни зали, консумативи и персонал. Предварително трябва да е ясно (след 
сортировката) кои травми ще се оперират незабавно и кои след приключване на 
масовия прием.  
 
Горепосочените правила се изпълняват чрез следните основни процедури:  

1. Операции за спасяване на живота (крайника). 

2. Операции за дефинитивна хемостаза (при хемодинамично нестабилни с коремна 
или гръдна травма). 

3. Съдови операции – за запазване на крайника. 

 
Всички планови операции трябва да изчакат края на масовия прием или да се преместят 
в болница извън зоната на поражение. 
 
Всички участници в реагиращите формирования изискват целенасочено обучение за 
идентификация и съответно поведение спрямо всички оръжия за масово поразяване. 
Необходимите за кризисен медицински мениджмънт планове включват следните 
елементи на медицинската система:   

1. Доболничен мениджмънт, касаещ екипите за първа помощ в зоната на 
поражение, работата на пунктовете за първа помощ (стационарни и мобилни), 
службите ЦСМП ( транспорт и разпределение на пострадалите в болничната 
мрежа – след триаж на място). 

2. Болничен мениджмънт: 

Касае работата в спешните болнични департаменти (спешно приемно отделение, 
където се извършва „триаж на входа”, , противошокова зала, операционен блок, 
КАРИЛ (ОАИЛ), хирургическите клиники, кръвопреливните центрове, спешните 
диагностични звена (образно отделение, клинична лаборатория), мобилните 
медицински формирования, звената за контаминация.  
 
Болниците трябва да имат спешен план, съобразен с целия спектър от бедствия и 
инциденти, които могат да се случат. Скъпото оборудване и високо 
специализирания персонал не са достатъчни. Те трябва спешно да се организират, 
като покрият изискванията за медицински грижи вътре или извън болницата – тоест 
в условия на вътрешно или външно бедствие.  
 
Хаосът не може да бъде избегнат в първите минути на всеки масов инцидент или 
бедствие. Целта на планиране е скъсяване периода на объркване доколкото е 
възможно. Травма системата е структурирана (в болниците), така че преминаването 
от ежедневен в кризисен режим на работа да се извършва само в количествен аспект 
(с увеличен брой тежко пострадали), а не в качествен аспект (разкриване на нови 
структурни звена). 
 
Благодарение на претоварването на болничната система от големия брой пострадали 
(за кратко време), при медицината на катастрофите се редуцира качеството на 
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лечение (предимно в детайли) в интерес на увеличаване броя на преживелите 
пациенти. Независимо от всичко дори при бедствие в болниците трябва да се 
поддържа добро индивидуално лечение за всички.  
 
Ефективната организация при масов инцидент води до два основни резултата:  
1. Оцеляване и възстановяване на повече пациенти. 

2. Пропорционално разпределение на пациентите в болниците – в структурата на 
регионалната травма система. 

 
Посочените два резултата се постигат чрез прилагане на следните принципи: 
1. Функциониране на спешна комисия по бедствията (болнична). В нея участват и 

лица с мултидисциплинарни познания. 

2. Спешната комисия изготвя задължителни писмени правила (протоколи) за 
всички видове големи инциденти. 

3. Предварително определяне на приемните пунктове за конвенционални и 
неконвенционални кризисни ситуации. 

4. Разширяване (подсилване) на спешните департаменти и клиники. 

5. Определение на болничния персонал за приемните пунктове и документиране  
на персоналните задължения. 

6. Осигуряване дейност на спомагателни и доброволни екипи. 

7. Поддържане на програми за тренировка на персонала. 

8. Осигуряване на логистична поддръжка.  

9. Осигуряване на съответното оборудване. 

10. Наличие на комуникационни системи.  

11. Наличие на места, оборудвани за контаминация. 

 
Нерядко се използва обикновен план за алармиране, вместо организационен план за 
масово приемане на пациенти. 
 
Целите на организацията при прием на пациенти след масов инцидент са: 

1. Максимален контрол върху проблемите, породени от големия брой пациенти. 

2. Подсилване възможностите за прием и лечение. 

3. Пациентите се лекуват по правилата на индивидуалната медицина, независимо 
от големия им брой. 

4. Не се прекъсва лечението на пациентите, постъпили преди инцидента в 
болницата. 
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5. Гладко справяне с допълнителните задачи след масовия инцидент. 

6. Подкрепа за огнището на бедствие (чрез медицински консултации, медикаменти, 
оборудване). 

 
Алармирането трябва да е бързо и сигурно. Не бива да бъде привилегия само на 
директора на болницата и старшия медицински специалист.   Правото да алармират 
трябва да се сведе до възможно най – ниското звено в йерархията. 
 
При определяне на броя на очакваните пострадали е важно да се знае, че приблизително 
половината от общия брой пристигат в така наречения „едночасов прозорец” ( one – 
hour window) – започва след пристигане в болницата на първия пострадал. Това 
подпомага прогнозирането на очаквания брой пострадали и количеството работа, 
нужна за извършване. 
 
ДИСКУСИЯ: 
 
Лечението на пострадали при масов инцидент се извършва в трявма центъра – болница, 
която изпълнява функцията на травма център (наред с други функции). 
 
Въпросната болница е травма център I, II или III степен на компетентност. Явява се 
част от регионалната (и от националната) травма система.  
 
В България обаче функционираща травма система съгласно съвременния стандарт, 
няма. Вкарани са само отделни детайли на системата, което е недостатъчно. 
 

 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И БЛАГОДАРНОСТИ 
 

1. Наложително е образоването и обучението на работещите в болниците за 
действие в условия на масова травма. 

2. Необходимо е за България възможно най – скоро приемане със закон и 
подзаконови нормативни актове на съвременния стандарт на спешност – “травма 
система”, така както е в почти цяла Европа и повечето страни по света.  
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 Abstract: Trauma system is a contemporary standard confirmed in 1992 in the USA and after this in 
most countries in Europe, Canada, Australia and many others. Main problem in applying of that 
standard is overcoming the lack of recourses and time. Because of this procedures survival of victims 
transported into hospital reach 97.5%. Before 1992 elements of trauma system were formed – mainly 
meanwhile military conflicts. Created principles of military trauma system contribute for forming and 
creating civilian trauma system in National level. Modern trauma system is used as a tool for 
treatment of severe traumas and other emergency conditions. 
 
Key words: trauma, system, standard 
 

 
1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Въпросът за травматизма днес придобива все по – голямо значение и важност, 
отчитайки многообразието на причините за травмата и условията, при които се 
разгръща клиничната картина. 

Травмата се определя като ”болест, предизвикана от външни сили, които действат 
върху тялото и предизвикват клетъчни увреди”  

Политравмата е „едновременна травма на различни области от тялото, като една от тях 
или комбинацията им е опасна за живота”. 



 

569 

 
2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА 
 

Основният проблем при поведението по време на реакцията е недостигът на време. 
Това е най – важният фактор в процеса на лечение – особено в началото му. При тежки 
травми, непосредствено заплашващи живота, има нужда от незабавни действия. Това 
формулира правилото на „десетте златни минути” (ten golden minutes). 
  
Главен проблем е избягване на „предотвратимата смърт” (“Preventable death”). Избягва 
се чрез добра система за лечение на пострадалите, чиято цел е да оживеят. 
Статистически смъртността никога не стига до нула. 
 
В едно писмо до губернатора на щата Мериленд през 1963г. R. Adams обособява 
необходимостта от намаляване на времето от травмата до началото на дефинитивното 
лечение до един час. От тогава е дефинирано правилото за „първия златен час” (First 
golden hour) – условие за постигане на възможно най – добър лечебен резултат. 
 
Травмите се лекуват благодарение на съвременната система – стандарт за лечение на 
спешни пациенти, известна още като „травма система”. 
 
Организационният модел на травма системата е започнал да се формира в отделните си 
детайли в далечното минало по време на военни конфликти поради поява на голям брой 
пострадали за кратко време. Военните хирурзи са първите, които започват да създават 
принципи на клиничните и системни грижи за травмирани пациенти. Опитът от 
военните конфликти налага мнението, че най – важно за пострадалите е намаляване на 
времето от травмата, до дефинитивното лечение. Тази концепция се предава и 
преминава  от военната травма система в организацията на цивилната травма през 70-те 
години, когато поетапно се оформя моделът на съвременната травма система. 
 
Още по време на войни френският хирург Доминик Ларей (Ларе) развива концепцията 
за бърза евакуация и ранно лечение на пострадалите. За целта създава „летяща 
болница”, която силно скъсява рамото на евакуация (в пространство и време). Нещо 
повече – той разполага полевите болници близо до мястото на бойните действия.  
 
Преди въвеждането на тези прости правила пострадалите военни оставaли често с 
часове и дни на мястото на инцидента преди да получат някаква медицинска помощ. 
Горните формирования са били де факто първите травма центрове. По време на 
Кримската война Н. Пирогов въвежда сортировката. Разделя пострадалите в 3 групи: 
тежко пострадали – за незабавно лечение, тежко пострадали – критични с наранявания, 
несъвместими с живота – без лечение и леко пострадали  - за по – късно лечение. Това 
увеличило процента на оцелелите/ Пръв описва травматичния шок. 
 
През Гражданската война в Америка военните болници биват инкорпорирани в самата 
структура на армията, като фронтови лечебни звена с нарастващо ниво на 
компетентност от фронта към тила. По време на Първата световна война системното 
лечение на ранените чрез прогресивни медицински ешелони вече е стандартен 
протокол. Пострадалите са били евакуирани към батальонния медицински пункт, 
където са обработвани и връщани в батальона (по – леките) или стабилизирани и 
насочвани към болници с по – високо ниво на лечение в тила.  
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През Втората световна война системата се подобрява. Чрез санитарни автомобили се 
намалява времето на евакуация до 4 – 6 часа. Проучванията върху шока и широкото 
използване на кръвопреливането при лечението му, намаляват смъртността и 
усложненията от остра бъбречна недостатъчност. За допълнително намаляване на 
смъртността допринасят антисептиката и откриването на антибиотиците. В архивите на 
Армията на САЩ се пазят медицински документи на ранени от времето на 
Гражданската война до днес и този травма регистър позволява разработването на 
алгоритми за най – доброто лечение при специфични наранявания. 
 
След появата на хеликоптерите по време на войните в Корея и Виетнам времето за 
евакуация от мястото на битката до напълно оборудвани болници става за по – малко от 
час. Ранените са сортирани и обслужвани от добре обучен медицински персонал в 
система, която осигурява дефинитивно лечение за най – кратко възможно време. Това 
довежда до 97.5% преживяемост на пострадалите, които достигат до военната болница 
живи.  
 
По време на Първата световна война времето между нараняването и операцията е 
между 12 и 18 часа, с обща смъртност 8.5%. През Втората световна война същото време 
е 6-7 часа, а смъртността е 5.8%. По време на Корейската война времето е 2-4 часа и 
смъртността 2.4%. Във Виетнамската война пострадалите постъпват до 1 час в 
болницата, а смъртността се снижава до 1.7%. Тези данни ясно показват 
необходимостта от бърз транспорт на пострадалия до мястото на дефинитивно лечение. 
 
Докато военните медици в САЩ развиват и прилагат правила за лечение на ранените, 
подобни грижи за цивилните граждани въобще не съществуват. Въпреки големите 
медицински загуби от пътно – транспортни инциденти, повече от колкото във 
Виетнамската война, в страната почти липсва обществен интерес. За разлика от 
военните, цивилните граждани на САЩ често попадат в лошо оборудвани бази и в 
ръцете на неопитен персонал. 
 
Развитието на цивилната травма система започва със създаването на „American College 
of Surgeons Committee on Trauma” (Ch. L. Scudder – 1992). Докато обаче в армията е 
постигнат голям напредък в евакуация, сортировка и дефинитивно лечение при 
цивилните липсвал организиран подход при лечението на травмата. Ситуацията започва 
да се променя едва след 1966г. след публикация на Националната академия на науките, 
озаглавена „ Accidental Death and Disability, the Neglected Disease of Modern Society”. 
Този основополагащ материал описва недоброто лечение на остро травмирани 
пациенти и дава тласък за развитие на цивилните травма системи. Описани са 
недостатъците и са дадени специфични препоръки за доболничното и болничното 
лечение на травмите. 
 
Следващият важен момент е завръщането на хирурзите, пилотите на хеликоптери и 
добре тренирания останал персонал от Виетнамския конфликт – всички с огромен опит 
в лечението на пациенти с остра травма.  
 
Споменатите по – горе принципи са адаптирани в Западна Германия през 1970г. с 
разполагане на травма центрове покрай автомагистралите. Това води до намаление на 
смъртността след пътни травми с около 25%.  
 
Травма системите подлежат на непрекъснато развитие. Основните правила са 
установени от American College of Surgery Committee on Trauma в 1976г. като „Optimal 
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Hospital Resources for Care of the Injured Patients”. Този документ маркира съществените 
компоненти на различните по степен травма центрове и фиксира необходимостта от 
развитие на системата. Основните правила се ревизират и осъвременяват на всеки 4-5 
години. През същия период комитетът (комисията) въвежда курса ATLS (Advanced 
Trauma Life Support). В САЩ фактически първите травма центрове (без още да се 
наричат така) стават градските болници, осигуряващи спешна медицинска помощ за 
неосигурени пациенти. По – късно се оформят т.нар. „ексклузивни” травма системи от 
центровете за лечение само на тежка травма, които обхващат в дейността си всички 
фази на лечението – доболнично, спешно болнично лечение, рехабилитация. Тези 
системи се наричат ексклузивни (външни), поради факта че са независими от лечебните 
заведения за неспешни пациенти. 
 
Работещите днес съвременни системи са развити на базата на The Model Trauma Care 
System Plan, написан в 1992г. от Health Resources Services Administration. Описан е 
инклузивният модел на травма системата, при който освен главния травма център като 
ключов компонент, са включени и другите болници в региона. Така пострадалите 
получават оптимално лечение с наличните ресурси, като чрез сортировъчните 
критерии, съобразно тежестта на травмата се извършва трансфер до болницата с по – 
високо (или по – ниско) ниво на лечение. Травма системата става широка мрежа от 
болници (травма центрове), сред които травма центровете I и II степен са източник на 
информация за оценка на системата. Този механизъм позволява малките болници (III  
степен, най – ниска) да трансферират пациенти към по – големите болници ( I и II 
степен), които имат заделен персонал и ресурси за онези 15% критично травмирани, 
нуждаещи се от по – високо ниво на обслужване. Нещо повече – някои проучвания 
показват, че концентрирането на лечението на тези 15% критично травмирани в ръцете 
на няколко добре тренирани хирурзи се отплаща с по – добри резултати. 
 
Resources for the Optimal Care of the Injured Patients е последното издание за 
изискванията и основните правила за развитие на травма системата, публикувано от 
American College of Surgeons Committee on Trauma. Според него първата крачка при 
всяко планиране е оценка на нуждите. Броят и гъстотата на населението, раждаемостта 
и нивото на травматизма определят колко травма центрове са необходими за нуждите 
на дадена област. 
 
След установяване на нуждите, административните компоненти проследяват 
развитието и изпълнението на плановете за поддръжка на системата.  
 
За ефективност на дадена дейност е необходима нормативна база за овластяване на 
медицинската администрация. Изискването е препотвърдено от Bazzoli et al. в 1992г., 
които установили, че само пет от двадесет щата отговарят напълно на критериите за 
травма система. Тук основен проблем е ограничаването броя на травма центровете, 
според реалните нужди на населението. 
 
Оперативните и клиничните компоненти на травма системата се отнасят до работната 
сила и разпределението на задачите според травма персонала. Качеството на 
доболничната помощ влияе директно върху оздравяването на травмираните пациенти. 
Наученото от войните, създаването на парични фондове и образователните изисквания 
последните 30 години, а също подобрените комуникации и оборудване, доведоха до 
високоефективна спешна медицинска служба. Необходима е не само обществена 
подкрепа във финансов аспект, но и осигуряване на доброволци за някои дейности. 
Медицинският надзор и продължително наблюдение върху действията на спешната 
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медицинска служба осигуряват подходяща сортировка и грешките се коригират 
незабавно. 
 
Всички болници в системата трябва да имат ангажираност на персонала и оборудване 
за обслужване на травми, съответни на степента на травма центъра. Очевидно тези 
изисквания са спазени най – стриктно в травма центровете I степен, където освен чисто 
клиничните грижи за пациента са добавени отговорности за поддръжка на травма 
регистър, научна дейност, профилактика, анализ на качеството в системата и 
образователни програми за населението. 
 
Разпределението на смъртността от най – честите болестни причини е както следва: 
сърдечни заболявания – 61%, онкологични причини – 29%, инсулт – 11%, травми – 
10%. Травмата е големият убиец на пациенти от 15 до 40 годишна възраст. 
 
Смъртността от травма се дели на незабавна, ранна и късна(отложена). Около 50% от 
починалите пациенти се дефинират като „незабавни”, т.е. умират веднага или няколко 
минути след травмата. В тези случаи смъртта се причинява обикновено от масивна 
деструкция на жизнено важни органи (разкъсвания на мозъка, стволова травма, висока 
травма на гръбначния мозък, травма на аортата и големите гръдни съдове). 
 
Ранната смърт настъпва в първите 2-3 часа от травмата и заема приблизително 30% от 
смъртността при травмата въобще. Това е група пациенти, чиито изход от лечението се 
определя до голяма степен от първоначалната оценка и ресусцитация, както и от 
бързината, с която ще бъдат транспортирани до травма центъра. Смъртта при тях се 
причинява непосредствено от вътрешна хеморагия в черепната кухина, гърдите или 
корема, голяма хеморагия от магистрален съд на крайник (в това число открита). 
Клиничните наблюдения показват например, че ако се отложи операцията при острия 
субдурален хематом повече от 4 часа, смъртността е 90%и само 10% оживяват. Ако се 
оперира преди изтичане на 4 часа, смъртността пада до 30% и сред преживелите 
функционалното възстановяване е 60-70%. По същия начин стоят нещата с 
интраабдоминалните и интраторакалните хематоми ако дефинитивното оперативно 
лечение не се извърши до 2 часа от травмата.  
 
Така наречената късна смъртност (над две седмици от травмата), съставлява трета 
група, с приблизителен дял 20% от цялата смъртност от травма. Осемнадесет процента 
от починалите умират от сепсис, полиорганна недостатъчност или от двете заедно. В 
някои от тези случаи смъртността би могла да намалее чрез по – подходящо 
първоначално хирургично лечение  и интензивни постоперативни грижи. 
 
ДИСКУСИЯ: 
Очевидно е, че увеличаването броя на оцелелите след тежка травма зависи от следните 
моменти: 

1. Перфектна организация на доболничната помощ. Целта е пострадалият да 
достигне максимално бързо до болницата, изпълняваща функция на травма 
център, за да започне възможно най – бързо дефинитивно лечение. Бързият 
триаж на място скъсява времето на евакуация. 

2. Адекватна помощ в болницата (триаж и подготовка на входа, плюс ранно 
дефинитивно лечение) увеличава броя на оцелелите 



 

573 

 
Изпълнението на горните 2 пункта намалява процента на ранната смъртност. 
Намаляването на късната смъртност пък се постига от възможно най – доброто 
дефинитивно лечение и последващите го грижи. 
 
 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И БЛАГОДАРНОСТИ 
 

1. Добрата организация на травма системата е решаваща за намаляване на 
смъртността. 

2. Необходимо е въвеждането на травма системата в България като стандарт за 
спешност със закон и съответните подзаконови нормативни актове. 
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Abstract: The article analyzes the English for Specific Purpose (ESP) classroom through the construct 
of Emotional Intelligence (EI); the role of EI in the foreign language acquisition in the military 
professional setting at the Tertiary level is identified; the ways to increase the efficiency of the foreign 
language acquisition and promote students’ learning to learn ability are determined; practical 
recommendations for ESP teachers are given. 
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1. INTRODUCTION  

The main objective of the article is to analyze the role of emotional intelligence (EI) 
while teaching / learning English for Specific Purpose (ESP) in the law enforcement / military 
vocational setting at the Tertiary level. The research was conducted in the National Academy 
of the National Guard of Ukraine (NANGU), which is a military organization with law 
enforcement functions.  

The rationale behind the research presented in the article has been determined by a 
number of factors. First of all, military ESP classroom in Tertiary education in Ukraine has 
always been challenging for both teachers and students due to the complexity of the tasks, 
insufficient academic hours and generally low motivation of learners. Present day 
multidimensional challenges and multitasking under the situation of Russian aggression have 
added extra areas to cope with while teaching / learning a foreign language for specific 
purpose, introducing more psychological aspects into the classroom management.  

Furthermore, today the ESP methodology, especially in the military professional 
setting, needs not so much theoretical and speculative ideas which fail more often than work 
well in the real classroom, but true teaching practicalities to fit the learners’ level, meet their 
expectations and balance the requirements of the National Curriculum with actual lessons. 
The situation is obviously getting critical, taking into account that most teaching methods and 
approaches used in the ESP classroom were created in the mid- and late 20th century, and the 
application of digital technologies of the 21st century, efficient as much as they are, haven’t 
made a breakthrough yet. 

Besides, any type of communication, especially when it happens in a foreign language 
in a professional setting can cause stress and become threatening for speakers’ linguistic 
personalities, limiting their willingness to take risk in expressing themselves or conveying 
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particular message, which influences badly the efficiency of the ESP teaching / learning 
process.  

Moreover, being able to control your own emotions is important for all people, but for 
military leaders it is critical, as well as the ability to be responsible for yourself. ESP 
classroom should make an excellent environment to develop both skills, a kind of a virtual 
working place, where learners could grow professionally and personally.   

Thus, in this research we decided to turn to soft skills and examine how much the ESP 
classroom would benefit from recognizing EI as an integral part of the ESP methodology.   

 
2. BACKGROUND AND ANALYSIS OF RECENT  PUBLICATIONS  

The end of the 20th century demonstrated that the potential of brain and its 
undiscovered limits caught an interest of researchers and scientists from several fields of 
human life, bringing up an issue of different types of intelligences. Thus, Dr. Horward Garner 
proclaimed the theory of multiple intelligences in 1983. The notion of EI got on top of trend 
after an American scientist journalist Daniel Goleman revealed the results of his studies in a 
book «Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ» in 1996 [1]. Since then the 
term EI has been examined from the perspectives of a variety of theories and methods, 
expanding its application in a number of domains of psychology, business and education.  

The publications that appeared in the 21st century prove that EI sustained its position in 
the academic world. The concept of EI was reconsidered and updated (Susanna G. K. Bay, 
Kam Ming Lim, 2006; Kevin Roebuck, 2011; Moshe Zeidner, Gerald Matthews, Richard D. 
Roberts, 2012; Jennifer Kahn, 2013 ). It has also been analyzed from the perspective of its 
influence on work performance (Chi-Sum Wong, 2015), the effect on leadership potential 
(Daire Coffey, Deirdre Murray, 2010), the insight into business relationships regarding the 
factors that make EI critical in business (C.K. Murray, 2014).  

For the purpose of our research we addressed the construct of EI in the context of 
education, particularly in its relation with language acquisition. EI has gained a firm 
reputation among educationalists. It was incorporated into secondary education by an 
organization  called The Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning 
(CASEL), which was created back in 1994 to promote «social and emotional learning» (SEL) 
at the level of secondary schooling. Today they are «transforming American education 
through social and emotional learning» [6]. Besides, almost twenty years ago the 
representatives from academic, business, educational, military and political spheres united to 
create The Aspen Institute National Commission on Social, Emotional, and Academic 
Development. As a result of their efforts a report was released on 15 Jan 2019 with 
recommendations to integrate «social, emotional, and academic learning to bring positive 
changes into the national system of education» [9]. Similar conclusion was made by Jennifer 
Cann in 2013, who having studied emotional side of learning at secondary schools discovered 
the direct relation between the level of emotional literacy of a child and successful adult life in 
future [5].    

According to Daniel Goleman, «emotional intelligence becomes a more powerful 
factor in (those) who will emerge as most successful, or as a leader» [3]. Still, concerning the 
role of EI in teaching / learning languages other than mother tongue, he didn’t relate 
successful language acquisition and EI directly. As he remarked in his podcast, «there is no 
necessary relationship between emotional intelligence and a cognitive ability like language 
learning» [4].  

The hypothesis presented in this article is based on an idea that working on main 
domains of EI in the ESP classroom can help teachers create non-threatening environment for 
learners to boost their language awareness. The research was conducted in ten groups of 
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different ESP specializations – management, military leadership, signals, engineering and 
weapons.    

The profile of the students involved in the research – young adults, mixed ability 
groups of 20-25 students, on average 4 academic hours of ESP a week, low motivation, 15-
30% passes in placement tests.  

 
3. RESULTS 

Taking into consideration the fact that ESP learners are involved into different 
communication patterns, motivation, self-awareness and self-regulation are intrapersonal 
attributes, while empathy and adeptness are interpersonal characteristics, the elements of EI 
were incorporated into the ESP lessons in three main patterns of classroom communication: 

- learner as a subject of communication; 
- learner-learner communication mode (pairs, small groups of four-five, open group); 
- teacher-learner / teacher-learners communication mode. 
Each of the above-mentioned patterns faces specific challenges that should be 

considered during the ESP course. 
3.1. Learner as a subject of communication.  
It is the mode to develop learners’ awareness of their own EI and the ways it can be 

manifested in the ESP classroom and in their job.  
Due to both global and national factors, the profile of a current learner in the NANGU 

has changed greatly since 2014. Today quite a number of potential candidates to the academy 
could have been on operational deployment; they are more mature and more physically fit, but 
they put less emphasis on academic excellence prioritizing practical military courses.  

Every individual learner in the classroom contributes his / her personal knowledge, 
previous learning and professional experience, aspirations, ambitions and, of course, 
emotions. Still, most of the learners do not identify EI as an essential part of their professional 
portfolio, which is why at the beginning of the course it’s on a teacher to attract the learners’ 
attention to the role of EI in their job and make it as personalized as possible. Different 
methods can be used to achieve this goal – the use of course books, authentic videos and 
surveys and questionnaires that can be developed for each academic group depending on their 
profile.  

 Good material, for example, is provided in «Campaign English for the Military», level 
3, where the whole unit is devoted to qualities of a good military leader [2, 44-45]. The 
exercises given in this unit can make the base to help the learners reflect on military leaders as 
individuals who were not only talented in tactics and strategy, but also possessed a well-
developed EI potential, – self-awareness and self-regulation, high personal motivation, and 
empathy, – which gained them the trust of the armies.    

Authentic videos can follow the presentation of EI to the learners. All studied groups 
were demonstrated an excellent motivational video on leadership skills «The Essence of 
Leadership Skills» [7] and each particular specialization was given a promo video on their 
military specialty for discussion and identification of EI features required for the job. For 
example, the profile of the ordnance officers combines communication, interpersonal and 
leadership skills. They should be detail-focused, logical analytical, mentally tough and 
process disciplined. Good ordnance officers are multi-taskers, problem solvers and prudent 
risk-takers [8]. 

To improve the situation with academic progress, a survey was conducted in the 
studied groups to find out the learners’ personal attitude towards studying English and reasons 
of their success / failure. The results in the most groups were shocking, because, on the one 
hand, more than 82% of the learners couldn’t provide any feasible answer on the question 
what exactly was hard for them in the ESP classes, on the other – a vast majority of the 
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learners didn’t recognize their personal responsibility for their progress or otherwise in the 
course. Therefore, different questionnaires were developed for each particular group. The 
group with the lowest motivation was offered the following questionnaire:  
1) How did you feel in the lesson? 
a) happy 
b) relaxed 
c) bored 
d) threatened 
e) your variant - … 
2) How much of the lesson was clear to you? Put a tick (√) on the scale 
0_________________________50%________________________100% 
If you put a tick from 0 to 50, give the reason why 
a) I couldn’t understand instructions that the teacher was giving 
b) The tasks were too difficult for me 
c) I was reluctant to follow the lesson 
d) your own reason:  
3) What was difficult for you? 
a) everything 
b) specify:  
4) What did you cope with? 
a) nothing 
b) specify:  
5) Your question/ request to the teacher: 

The questionnaires were available both in English and Ukrainian language, and the 
learners were to decide on their own which language to choose. During the whole module, 
which consisted of 10 lessons, the teacher allocated 5-10 minutes at the end of the lesson to let 
the learners reflect on their feelings. By the end of the module the ratio between English – 
Ukrainian options has changed from 25:75 to 100% English, the answers became more 
specific, and almost 90% of the learners included their questions / requests to the teacher.   

3.2. Learner-learner communication mode (pairs, small groups of four-five, open 
group).  

It is the mode to build up every learner’s EI within the classroom. This article 
introduces a sample activity and the methods it can be done in the ESP classroom. 

All studied groups were offered Vocabulary Cards to practice in pairs, in groups of 
four-five and in the open group. The Vocabulary Cards are effective for learning ESP 
terminology, simple in use and easy to prepare. Each card contains an ESP term and its 
translation into Ukrainian. By the end of the studied period, the survey conducted in all groups 
demonstrated an increase of motivation and positive attitude by almost 30%, as well as the 
results of vocabulary progress tests. Such an increase can be explained by the fact that such an 
easy task is clear, feasible and provides equality in the classroom.  

To work with Vocabulary Cards, first, all learners are divided into pairs to check each 
other. Normally it is done after the presentation stage to practice new vocabulary. It develops 
confidence, releases stress and facilitates learning. 

Next step, in groups of four-five the learners compete for the most number of cards. It 
can be done within each group or between the groups. At this stage the learners build team 
spirit and demonstrate interpersonal skills.  

Finally, mingling activity, for example, «Find someone who doesn’t know the word». 
It brings equality and promotes motivation. 

3.3. Teacher-learner / teacher-learners communication mode.  
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It is the mode to change the learners’ EI, which makes it the most challenging for 
teachers. First of all, it’s hard to meet the learners’ expectations. More than 70% of the 
learners expect their ESP teachers to be an expert in their particular military field of studies. 
Secondly, an idea of a new role of a teacher in the 21st century that has been discussed 
extensively for so many years leaves EI component out of the teaching process. However, it is 
teachers’ EI that keeps them away from burnout and facilitates learners’ positive attitude and 
motivation.  

A low motivated teacher can never make the classroom efficient, which leads to a 
problem of teachers’ selection, training and professional development, and can make a wide 
field of a follow-on research.  
 

4. DISCUSSION  
The research presented in this article proves that the construct of EI is not limited to 

young learners of secondary schools only, as the analysis of resent publications shows, but is 
relevant for young adults at the Tertiary level of education as well, where the learners, who 
lack self-regulation, self-awareness or motivation can significantly change their learning 
habits and boost their progress. 

An increase of the role of EI in the ESP classroom leads to an increase of motivation 
and promotes better rapport in the academic group, and facilitates development of soft skills 
significant for military leadership.   

Still, the problem of the research is not examined completely, which leaves it within 
the field of a research interest.  

 
5. CONCLUSION 

The jobs the graduates of the National Academy of the National Guard of Ukraine can 
take upon graduation are demanding and require not only hard skills, but a number of 
individual soft skills, which should be trained / learned during the period of studies, including 
the ESP classroom.  
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Abstract: The Academia General Militar (AGM), Zaragoza-Spain, is the military center at which the 
officers of the Spanish Army are instructed. The education in the 21st. century is in top-notch didactic 
renewal both in 4-wall and in on line classrooms at which every learner is considered an active 
cognitive node. Education in languages has to be in everlasting revolution in the teachers’ mentality 
and has to be transparent to our officer-cadets. The former because they are the engine that moves the 
language so that the latter can learn real English in personalized language learning and acquisition 
itineraries to cope with our military objectives. The AGM’s Language Department (DID) gives 
formation in English to those officer-cadets with a university degree, specifically in the Quartermaster 
Corps and in the Internal Promotion Programs. On the other hand, it teaches Spanish to foreign 
officer-cadets, and tutorials of French.  
The AGM DID teaches both General English and Military English. To this concern, the department 
has been developing research projects on ESP - Military English - for the last twenty years supported 
by a complete educational philosophy. In addition, the investigation is focused on how to cope with 
intangible factors that can cut down the officer-cadets’ appropriate learning performance. The AGM 
DID has participated in an assorted number of Seminars, some of them under the NATO umbrella and 
published several issues. All in all, the English Readiness Plan hosts these ideas and regularizes the 
master-lines that will be popped up in this work. 
 
Keywords: Academia General Militar, Language Department, officer-cadet, cognitive node, 
publications, investigation, learning itineraries, online issues. 
 
 

1. INTRODUCTION 
 
The Language Department at the Academia General Militar (AGMDID) is in charge of 

the foreign languages for Spanish officer-cadets and Spanish for the foreign officer-cadets 
who want to study our language and our culture among other subjects. But not only does the 
AGMDID provide languages, it also supports other departments and sections in the fields of 
written translation, consecutive translation and simultaneous translation when required.  

The department covers four important functions which are: management, pedagogy, 
technology, and administration. Regarding management, the department is responsible for the 
official language program for some courses, the responsibility of courses contracted in 
tenders, summer English courses, translations of military operations for other departments, the 
revision of journalist articles for the AGM issue named Armas y Cuerpos written by officer-
cadets in English, the translation of abstracts for an AGM magazine, the double-checking of 
the Language Department Bulletin, the tutorials to those officers and NCOs who want to pass 
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an SLP exam, tutorials to officer-cadets, research on English for Specific Purposes, such as 
books, SCORM materials, military correspondence, Linguistic Seminar attendance, SLP 
Examiners (Professional and Functional), etc. The pedagogic realm is in the frame of 
traditional classes supported by online activities, evaluation, methodologies following the last 
pedagogical philosophies18. In terms of technology, the Language Department members create 
their own exams organized into four skills with audio programs, HTML and SCORM 
materials valid to be used on Learning Management Systems, and the MOODLE handling. 
The Administration processes are the base of all the aforementioned information.  

The support to Teacher Officers in terms of language is another important task the 
department carries out. Some cross-curricular military subjects given in English and linguistic 
formation is essential. Teaching Spanish contents in English is not easy but we have the 
advantage of considering every learner an active cognitive node. The whole system gates the 
benefit of languages.  

In a nutshell, the AGMDID is completely involved in providing the best solutions 
from a linguistic point of view. From the beginning the language department has been 
supporting the academic needs with on-the-shelf educational philosophy. But today there are 
extra steps, to dive into intangible factors that open and close learning mental routes. 

It is impossible to drop every aspect of the department in this piece of paper but some 
samples are going to surf so that the reader can have an idea about what the Language 
Department at the Academia General Militar (Spain) is and where it can reach. 

 
 
2. CONTENT OF THE ARTICLE 
 
The Academia General Militar (AGM), in Zaragoza (Spain) is the military center at 

which the officers of the Spanish Army are trained and instructed. There are two types of 
officer-cadets, those who are coming from the national educational system (high school) and 
those coming from internal promotion with or without a degree (NCOs and Enlisted 
personnel). The former follow an entire military syllabus in two years (one at the AGM), the 
latter follow the military syllabus, and the Engineering Management degree provided by the 
University Center for Defense (CUD) in four years, an institution that, administratively, 
depends on the Ministry of Defense but whose academic curriculum is supported by the 
University of Zaragoza. The formation is given at the AGM soil. There is a fifth year at the 
Branch academies (Infantry, Cavalry, Artillery, Engineers and Signals) the officer-cadets have 
to pass. It is a necessary step they have to give to be commissioned as lieutenants. 

There are also Guardia Civil Corps (QC) off-cadets (a paramilitary-police force) who 
follow the degree syllabus for two years at the AGM; and, the Quartermaster Corps off-cadets 
that has its own syllabus (two years at the AGM) centered in logistic, contract and financial 
subjects. 

English is given in all courses and at all levels according to the following distribution: 
the AGM Language Department, 1º QC and 1º Internal Promotion With a Degree, six (6) 
ECTS, and 2º QC, five (5) ECTS; The CUD Language Area, six (6) ECTS times four courses 
totalizes twenty four (24) ECTS; and, the Branch Academies Language Sections eight (8) 
ECTS. 

 
2.1 The Organization of Languages at the AGM. The Language Department at the 

AGM (DIDAGM) has key competences. The department depends on the authority line and 
the language functional line. The superior’s command line is the Chief of Studies who also is 

                                                
18 “GETTING DOWN TO THE BASICS,” “MILITARY ENGLISH HANDBOOK,” “MILGLOSS,” 
“OFFICIAL MILITARY CORRESPONDENCE.” 
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the Commandant’s deputy; the next link in the line is the AGM’s Commandant; the 
Directorate for Research, Doctrine, Structure & Equipment; and, the TRADOC both in 
Granada. On the other hand, the functional line is the Sub-directorate for Doctrine Language 
Section and on the opposite, the Branch Academy Language Sections. We also have close 
relationship with the Polytechnic College Language Section in Madrid, the War College 
Language Department in Zaragoza (DIDEGE) at army level; and, the Language College for 
Defense (EMID) in Madrid. It supports the Services in linguistic terms and it is the official 
institution in charge of the National SLP 3333 and SLP 4444 exams of the English language 
and from SLP 0000 to SLP 4444 of seven languages (English, French, German, Arabic, 
Italian, Portuguese, Russian, and Chinese - others possible under request). To this regard also 
authorizes the regional tribunals that have the responsibility of SLP 2222 - and under – 
English exams only. DIDAGM supports the corresponding tribunal with other mates coming 
from units and cooperates with DIDEGE that is the base of the board of examiners. To 
understand better how the tribunals are fed it is necessary to say that those officers, NCOs or 
civilian English teachers can take part in the boards of examiners if they have passed the ‘SLP 
Evaluation Course’ (up to level 3333). 

We would like to hammer out in the following lines the necessary concepts, attitudes 
and procedures that are going to boost the appropriate trail-blazing system19 to educate our 
officer-cadets in terms of languages. So, with regard to this piece of work, we will split up this 
piece of work into four areas to highlight the most relevant linguistic aspects: Learning 
philosophy, Pedagogy, Technology and Management. 

 
2.2 The Learning Philosophy. Language learning in the 3rd. millennium is far 

different from last century’s methodologies. Today’s real world is in constant transformation 
and evolution, learning resources are based on technologies that are at everybody’s hands and 
can change the pedagogical philosophy perception. There is a new perception and linguistic 
rationality arising from real communicative practices. This idea opens the communication 
field that all officers should have in their own language and, more specifically, in English. 
Needless to say officers must outstand the minimum skills so as to face the increasing 
cooperation between armies under both the NATO and the EU umbrellas. Within the 
framework of English, to reach the communicative objectives, the department is working on 
the sides of a triangle: Content and Language Integrated Learning (CLIL), English for 
Specific Purposes, and Real English (Pérez Cañado, 2009) under the basis of neurolinguistics. 
Both teachers and officer-cadets will navigate in cross-curricular military subjects in Spanish 
to finish swimming on concepts in English. The triangle will provide comprehensive 
improvement in the English use. Therefore, it can be said that those tug-of-war times between 
teachers and students are over. Now, everyone is in the same atmosphere and push together 
the educational system. It is widely admitted that English is an essential tool in combat and it 
is a must and English has to be learnt. It is a win-win relationship. 

Today’s language learning systems include traditional methodologies as well as what 
is understood as micro-learning that tries to integrate every day’s learning to our daily routine. 
Technology helps a lot but the best tool is the own brain that is able to build languages and re-
educate the way to learn; e.g.: you can think in English whenever possible, it is free, and no 
extra time is needed.  

 The AGM English Readiness Plan comes into being this pedagogical philosophy and 
there is a deep program to make aware either the cadre of teachers or the officer –cadets. Both 
groups have the opportunity to grow up their language acquisition, pedagogical competence, 
and develop specific military content.  

                                                
19 BOD nº 236, 5 Dec, 2016. Order DEF/1830/2016, 28 Nov, by which Order DEF/810/2015, 4 May is modified. 
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The starting point is to analyze the teachers and cadets’ English level, needs, and the content 
and concepts capacities on the basis of a personalized language diagnosis (Figure 1). This 
diagnosis will allow the learners to gain efficiency and motivation. The diagnosis contains the 
Detection phase at which every individual’s initial SLP will be checked and then they will 
have to fill up a questionnaire that can show a kind of x-ray of the intangible feelings when 
studying English. Prevention is better than cure and that is what the members of the 
department try to get from all the officers. To be competent in English but using the less time 
the better. At the prognosis phase causes and consequences, the obstacles and problems in the 
language learning have to be detected. Problems have to be categorized and possible solutions 
have to be on the screen. At the Diagnosis phase there will be deeper analysis of the same 
questions of the previous phase. Finally, the motivation phase comes after tutors and  
teachers know every officer-cadets’ mental process and  
solutions arrive in order to break down the language learning  
obstacles into pieces.                       Figure 1. The diagnosis process 

 
The officers embedded in teaching military subjects attend English Methodology 

courses at EGEDID. The officers can attend also to two-month professional courses at EMID 
or EGEDID. 

The DID’s teachers cadre is working on projects so that the officer-cadets can learn 
through personalized language learning/acquisition itineraries. Definitely, it is a balance 
between the teachers’ teaching process strategy (Sáiz and Gordo, 2001) and the officer cadets’ 
learning process tactics. 

 
2.2 Concepts & contents. In 1995 the AGMDID 

started a research on the methodology ‘Military English 
Handbook - MEH’ volumes 1, 2 & 3 (1992) which 
followed a pedagogy based on mere contents. A second 
edition was tailored made and edited in 1998. This issue 
was improved by structuring the lessons into skill areas to 
acquire military linguistic competence. Exercises and 
activities were included in the lessons, and at the end of 
every chapter, the corresponding glossary based on the 
lesson, was added. Through the years the objective of this 
piece of work has changed and has been updated thanks to 
digital and interactive technology. The written texts are 
now also digital pdfs, HTML docs and SCORM docs, able to be operated on a Learning 
Management System from all over the world. The Didactical units are interactive and the 
media enriches the contents that open the mind to understand the concepts. This new 
comprehensive glossary is composed of selected vocabulary and material taken from MEH 
volumes. 

The system is based on the micro contents which are defined as the parts of structured 
contents, unbreakable and packed with an only objective. Other authors define it as a finite 
collection of data and metadata with a unique identity. It is able to gather a small number of 
ideas that completes one when they are assembled. 

In 2001 and 2003, two teachers of the AGMDID wrote a preparation methodology to 
pass the SLP exams in the Spanish armed forces. Today, they are also in digital format. 

By 2012 an initial glossary was started to be built and the name given was 
‘MILGLOSS’. It includes only original definitions, examples and translations although 
military and commercial dictionaries have also been taken into consideration as references. 
This glossary is totally opened to new vocabulary, expressions and activities that could be 
positive in a near future and it is also considered of great value for army personnel. It covers 

DIAGNOSIS
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the following areas: Military Ranks, Organization, Uniforms, Small Weapons, Terrain 
Features, Communications, Doctrine, Armored Units, Non-armored Units, Raids, Engineers, 
Artillery, and Logistics as well as topics such as Finance, Medics, and Juridical Content, 
among others.  The project team has created this material for Army use and as such, it has to 
be considered as a service the authors offer for freely use. Of course, this issue is also 
shareable with other armies, institutions or educational centers. 

The AGMDID has received a request from the US Military Academy West Point to 
improve the MILGLOSS, via the Spanish Liaison Officer in this center; and also is working 
hard with the French Academy of Saint-Cyr to have a Spanish-English-French version. In any 
case, the French area of AGMDID has an advance French version and by the end of the year 
the goal will be reached.   

The first four sections of the GLOSSARY provide essential vocabulary and grammar 
for army personnel. Key terms and lexical chunks provide definitions and unpack specific 
parts of speech, offer examples, and include translations. Some terms are illustrated in the 
Graphics heading with interactive links. The Usage and Structures part showcase structures 
and parts of speech. The Vocabulary section sets forth originally-designed activities to ensure 
vocabulary acquisition. A bunch of exercises is provided for the learner (ranging from 
matching to fill-in-the-blanks), keywords, etc. Translations are devoted to military English 
structures and contents. The Discussion and Writing headings then set a series of useful tasks 
in both oral and written format engaging simulations, and task and problem resolution. The 
volume ends with an Answer Key that becomes a cornerstone for both autonomous and 
guided learning, as well as a reference point for any teacher because the MILGLOSS is not a 
merely isolated issue with vocabulary words but it is attuned to cooperative learning, the 
deployment of Problem-Based Learning and Task-Based Language Teaching. 

Another important issue the AGMDID publishes is the Bulletin. A kind of a web page 
at which text, videos, audios, and interactive activities can be found in different sections such 
as values, exercises, matching, etc.… The Bulletin is entirely focused on Military English 
with the objective to light everyone’s English bulb once a week. Up to now, more than 40 
issues have been launched either pdf or SCORM formats. 

 
2.3 My investigation. In 1998 a new method of General English was created to the 

officer-cadets: three civilian teachers and three military officers created two complementary 
versions of the English the officer-cadets should know: ‘Getting down to the basics of 
English’ and ‘Military English handbook’. These books followed the parameters coming from 
those who served in military missions and/or international assignments. In order to 
demonstrate the excellence of these contents a research project was carried out: ‘Cadet 2001’. 
This project allowed the AGMDID to show that both methods were of equal quality than the 
commercial methods. The officer-cadets got several advantages because the content was 
entirely focused on their future career and the activities were completely adapted to the 
NATO type evaluation. In 2011, the Language Department wanted to close the circle in 
personalized learning and set up a procedure to show that some shortcomings in language 
learning such as how to diminish the irremediable translation process in the brain, the 
neurological effects of reading in loud voice, etc. 

One of the most relevant results is the number of teachers and officer-cadets that suffer 
from stress when studying English. It is really an open field that has connotations around 
360º. According to the research20, one third of the individuals ticked 3, 4 or 5 (on a scale 1-5) 

                                                
20 About 7% of the students belonged to the female gender. The commanders, distributed in six levels, were 
volunteers to complete this test, so they are completely reliable in their answers. The rest of the sample is 
meaningful in all of the groups also volunteers. The chosen years are 2013 through 2015 to have enough time lag 
in order to have officer cadets belonging to the Studies Plan of 1992 (5th year) and the Studies Plan of 2010 (1st 



 

584 

to this question: “Do you have any kind of stress when you try to learn English?” (Table 1) 
That means that one-third of the individuals confirmed that have important doses of stress 
when they study English in some part of the process: perhaps in the evaluation, perhaps in the 
listening, etc. This interesting point opens a wide variety of options and just one conclusion. If 
someone has stress in the language learning atmosphere the learning performance is really 
poor. The sample consisted of five groups from young people (18) to officers (around 35). In 
all of the groups, the average was really similar 2,69 (Graphics 1). 

 
Table 1: values of the answers about stress 

Question 
Group 

1st (18)* 5th (23)* Commdr’s 
(35)* 

Int Pro 
(30)* 

QM Corps 
(30)* All 

      5 2.22 2.21 2.69 2.83 3.50 2.69 
  *Years old. 

Graphics 1: values to answer about stress 

 
With regard to question 8 of the questionnaire: “Does your teacher know the way you 

learn English?” (Table 2) It can be said that young officer-cadets are ashamed of telling the 
way they learn. Perhaps they don’t know how they have to learn or perhaps they are not 
familiar with the different procedures. Another conclusion is that there should be a closer 
relationship between young teachers and students. The intangible factors can break down a 
whole pedagogical system if they are haven’t been taken into consideration.   The teacher’s role 
with the students is analyzed in questions eight (Would you like your teacher to know the way you 
learn English?) and nine (Would you like to be advised by your teacher about the best way to 
learn English?). The high average value of the answers to question eight (3.56) shows that most of 
students indirectly consider that their teachers do not know exactly what their language learning 
problems are. Again the older groups (Quartermaster Corps, Internal Promotion and Commanders) 
are the most critics in this aspect with average values equal to 4.13, 4.17 and 4.22 respectively, while 
the younger groups (1st. and 5th.) are much less critical (average values equal to 2.66 and 2.63, 
respectively) (Graphics 2). 

 
 

Table 2: values of the answers about student’s way of learning 

Question 
Group 

1st (18)* 5th (23)* Commdr’s 
(35)* I Pro (30)* QM 

Corps All 

                                                                                                                                                   
year). No variation during these years for the Commanders and Quarter Master Corps and Internal Promotion 
officer cadets. The Internal Promotion officer cadets had scientist degrees whereas the Quartermaster Corps 
officer cadets had degrees on Economics or Law. 
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(30)* 

8 2,66 2,63 4,22 4,17 4,13 3,56 

  *Years old. 

Graphics 1: values to answer about stress 

 
 
3. CONCLUSION AND ACKNOWLEDGEMENT 

A new globalized era is giving opportunities to new pedagogical philosophies where learners 
have a key role. These new ways of conceiving education could be a crash at first but if they 
are implemented and revisited, the army will eventually be enriched. 

Teachers today have to surf in the officer cadets’ mind, connect individually with their neural 
pathways and check the best way in which every officer cadet can have a clear-cut learning. 
The officer cadets will provide feedback and the teachers can tweak and fine-tune the 
information to the officer cadet as needed. A new process is managed until the officer cadet 
can optimize his/her learning time, learning effort, and final result. The officer cadets will 
have to adapt to the new way of learning; create new mechanical processes that will facilitate 
their study; and, set up new methodologies that will allow them to change to new learning 
social models in a wide array of situations and within a lifelong learning concept. Officer 
Cadets will not only learn faster and better but will have the mental mechanism required to 
face new learning changing situations. 

Intangible factors are on the investigation loop. The Language Department is interested in 
diving on the brain wrinkles in order to get those factors which are positive for learning, for 
instance, accelerator tools and those which can block the officer-cadets’ mind. It is without a 
shadow of a doubt an amazing world to be discovered. 
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Abstract: The specialized text has a very important role in the education of Medical English. 
It is the basic unit of the communication between the teachers and the students – future 
doctors. It gives the basic knowledge and the information which has a great significance for 
them. The studying of the subject of the Medical English is one of the most significant subjects 
during the whole education of Medicine. It gives the power to the future doctors to understand 
and to communicate with their patients more easily, because of the role of the text which they 
study and the information they receive.  

Keywords: role, text, educaton, medical English 
 

1. ТЕКСТ – ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРИЗНАЦИ 

Текстът е основна единица на общуването. Той съдържа информация, която е 
изградена от свързани по смисъл изречения. Също така текстът се разглежда като 
езикова формация от надизреченско равнище, като ниво на езика. Следователно 
свързаността на текста е негова конститутивна характеристика. Свързаният текст 
задължитено предполага свойството кохерентност. Разбирането на текста зависи от 
декодирането на неговата свързаност. Ето защо отношението между езиковото 
изграждане и смисъла на един текст е в органична връзка с комуникативния акт. Текстът 
притежава езикови характеристики и начини на създаване. Следователно той се състои 
от текстоизграждащи елементи и структурирана организация и може да се приеме, че 
тексът е най-високото езиково равнище. Разбирането на текста зависи от декодирането 
на неговата свързаност. Всеки текст е вътрешно диалогична структура. За текст се 
приема всяко изречение, употребено в речев акт. Текстът е отворена система, към която 
винаги може да се добави нещо. Въпреки всичко казано до тук съвременното 
езикознание все още не разполага с безпорна дефиниция на текста. Следователно 
текстът се разглжда не като единица, а като ниво на езика. Според Попова: „умението да 
се съставят правилни изречения на даден език не е окончателен критерий за владеенето 
на този език. Владеенето на езика се определя от умението да се изгражда свързан текст. 
Следователно свързаността е скелетът на семантичната структура на текста. Ето защо 
изучаването на значението на текстовите компоненти минава по линията дума – 
изречение – текст. Понятието текст се приема за синоним на езиковедските термини 
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дискурс, свръхфазово единство, абзац, факт на речта. В резултат на това за текст се 
приема всяко изречение, употребено в речев акт. Всеки текст е открита система. Към 
нея винаги може да се добави нещо. За всеки текст се приема всяка езикова формация. 
Тя може да бъде включена в контекста или да бъде единица на някакъв речев акт“ 
(Попова, 2005) [1]. Според представителите на текстовата лингвистика ключовите 
положения относно текста са: „Тексът е основна единица на речта във вид на завършено 
изказване с комуникативно предназначение. Текстовете като конкретни речеви 
произведения се създават по общи правила, които се отнасят към системата на езика, но 
не и към речта. Текстът има знаков характер подобно на всяка езикова единица. Езикът 
изпълнява своята комуникативна функция чрез текста като основна единица на 
общуването. Всеки текст е отражение на комуникативна ситуация, разбрана като 
съставка от компоненти: участници в общуването, код-система на езика за пораждане, 
предаване и приемане на текстове, канал на свръзка, предмет, тема“ (Богранд, Дреслер, 
Стоянова-Йовчева 1995) [2]. Но най-прецизното определение за текста като езикова и 
комуникативна единица е определението на Бринкер (1985) – „Терминът текст означава 
ограничена последователност от езикови знаци, която вътре в себе си е кохерентна и 
като цяло сигнализира ясно различима комуникативна функция“[3]. Според А. 
Стфанова (А. Стефанова, 2018) -  „Характерен признак на текста е неговата цялост и 
завършеност. Смисълът на текста се обединява от неговата тема. Тя е основна в 
неговото съдържание и се открива по онези думи и словосъчетания, с които се 
назовават най-важните факти от информацията. Те се наричат ключови думи. Темата на 
текста се разгръща постепенно. В повечето случаи текстът може да се разчлени на 
отделни смислови части. Във всяка една от тях се разработва отделна страна от темата, 
която се нарича подтема или микротема. Смисловите части са основните структурни 
елементи на текста. Те се оформят в абзаци. Изреченията, които изграждат текста са 
тясно свързани помжду си и по съдържание“[4].  
 

2. ИДЕЯ НА ТЕКСТА 

Идеята на текста представлява общ извод, прокаран със средтвата на художествената 
реч. Той произтича от осмислянето на жизнените явления, изобразени в него. Ето защо 
общуването на хората чрез езика се нарича речево общуване – то се наблюдава и при 
работата с медицински текст – при нея се осъществява комуникация между 
преподавателя и студента. Но за да се разбере как протича това общуване трябва да се 
знаят участниците внего (автор и получател); каква е темата на текста (за какво 
заболяване, анатомична система или лекарство се говори – това е характерно за 
специализираните текстове по медицински английски език); каква е целта на текста; 
при какви условия се общува; устно или писмено (когато се чете или когато писмено се 
съставя даден текст – например когато се чете медицинска статия или се съставя 
примерен) медицински документ. Най-важният извод, който може да се направи 
относно специализирания текст по медицински английски език е, че в него всички 
езикови средства трябва да се свързват помежду си по правилата на езика и правилата 
на текста. Те изискват употребата на езиковите средства, означаващи темата на 
общуването и информацията за основния предмет по темата. 

 
3. НАЧИНИ НА СВЪРЗВАНЕ НА ТЕКСТА 

Смисловото единство на текста се постига и чрез различни по характер езикови 
средстава. Те биват: лексикални (думи и словосъчетания – повторение на ключови 
думи, синоними, замяна на употребените вече думи с местоимения), морфологични и 
синтактични (употреба на различни грматични форми – чрез членуване, чрез глаголно 
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време и чрез различни начини за построяване на изреченията). 
 
 
4. ВИДОВЕ ТЕКСТ 

Всеки текст е вътрешно диалогична структура. Свързаността и завършеността на 
текста са неговите най-характерни признаци. Следователно всеки текст придобива 
специфичния си облик в зависимост от целта на общуването. Текстът описание цели да 
характеризира предмет или явление, като представи неговите свойства, признаци и 
качества – например описанието на дадено конкретизация, като често това се 
детайлизира. В зависимост от целите и условията на общуването описанията могат да 
бъдат: научни – представляват научни знания за предмети и явления (използват се думи 
с пряко значение и термини) - например текстове по медицински английски език; 
битови – представят признаци от всекидневното общуване; художествени – чрез тях се 
въздейства върху чувствата и въображението на читателя. Текстът повествование 
представя последователни действия, промени в ситуацията или предмета, за който се 
говори. Текстът разсъждение характеризира предмети и явления и техните причинно-
следствени връзки и отношения. Той има следната структура: увод – запознаване с 
темата, предмета на текста и целта на автора; теза – основно твърдение, свързано с 
темата, която се защитава; аргументация – обосноваване на тезата; заключение – 
оформяне на извод-обобщение. В сферата на медицинския английски език най-често се 
употребяват тези видове текстове, а според сферата на общуване – научните текстове. 
Те са предназначени строго за научната сфера на общуване – в областта на медицината. 
В тях се употребяват медицински термини; преобладават съобщителните изречения; 
преобладават глаголи в сегашно време. 

5. АНГЛИЙСКИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ЦЕЛИ 

Английският за специални цели представлява преподаване на език, което цели да 
задоволи определени специфични нужди на обучаемия. То е свързано по съдържание и 
се фокусира върху езика, подходящ за тези дейности. Включва синтаксис, лексика, 
дискурс, семантика, анализ на дискурса. Английският за специални цели е ограничен в 
рамките на езиковите умения, които следва да се усвоят (например четене и превод на 
медицинска статия). Преподава се в съответствие с предварително определена 
методика. Насочен е към възрастни обучаеми от институция за висше образование(напр. 
МУ-София). Преподава се на учащи средно или високо ниво. Според Хътчинсън и 
Уотърс (1987) „АСЦ е подход за езиково обучение, при който всички решения относно 
съдържанието и метода се основават на причината на учащия за изучаване на езика” (А. 
Стефанова, 2018) [5]. 

6. РОЛЯ НА АВТЕНТИЧНИТЕ ТЕКСТОВЕ ПРИ ПРЕПОДАВАНЕТО НА 
АНГЛИЙСКИ ЗА СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ В МУ- СОФИЯ 

Ролята на автентичните материали е от изключителна важност за успешното 
провеждане на обучението по АСЦ и постигането на желаните резултати по отношение 
на специфичната комуникативна компетентност на учащия. Специализираните текстове, 
които се използват при преподаването на медицински английски език са научни статии. 
В тях се акцентира върху информацията за дадена анатомична система, орган, 
физиологичен процес, заболяване, начин на лечение или лекарство. По този начин се 
цели развитието на специализираните рецептивни умения и усвояването на 
специализирана лексика и лингвистични и социолингвистични знания. Знанията и 
уменията в областта на медицината и медицинският английски език се затвърждават 
чрез продуктивните специализирани умения – текстът – статията се четат, след това се 
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обсъждат медицинските термини от медицинска и от лингвистична гледна точка, 
превежда се текстът, слуша се текст подобен на тази статия, правят се упражнения – 
отговор на въпроси, поставяне на термини на празните места в текста, който студентите 
са слушали преди това, пише се резюме на статията, което след това се чете и се 
обсъжда от студентите и преподавателят. По този начин студентите се подготвят за 
своето бъдещо развитие. Това прави по-лесен и достъпен академичния процес. По този 
начин специализираната лексика навлиза в ежедневието на студентите и ги подготвя за 
тяхната бъдеща реализация. Тя им предоставя нужната подготовка за тяхното бъдеще 
кариерно развитие в областта на медицината чрез усвоеното в практическата им 
подготовка ниво на комуникативна компетентност по медицински английски език. 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Целият този процес, включващ различни дейности и задачи спомага студентите по 

медицина да достигнат заложените в учебната програма цели и по този начин да 
достигнат най-високото ниво на компетентност в професионално ориентирания 
контекст. Цялото усилие от страна на преподавателите да поднесат учебния материал по 
хармоничен начин се възнаграждава с придобитите знания и умения на студентите. Това 
способства за тяхната успешна професионална реализация, а това е основната цел на 
работата със специализиран текст в обучението по медицински език. 
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Abstract: Abundance of online foreign language learning resources and easy access 

to networked computers creates opportunities to enrich standard teaching techniques by 
employing online materials. This situation presents an opportunity to enhance a 
learning/teaching experience as well as a threat consisting in seeking easy solutions to 
shortcomings of school’s/teacher’s work. Some perceive it as an excuse to cut costs, and 
others as a relatively effortless way to make teaching interesting. Both these opinions are 
false. The aim of this article is to present main elements of a blended and present a set of 
guidelines to design a methodologically sound course joining face-to-face and online 
instruction. 

 
Keywords: CALL, blended learning, e-learning, course design 
 
 
1. INTRODUCTION 
At the beginning of this century, Marc Prensky coined a term to describe the modern 

generation of teenagers and young adults as ‘digital natives’, i.e. “people who are the native 
speakers of the digital language of computers, video games, and the Internet” (Prensky, 2001: 
1), for whom electronic devices are a means to do work and have leisure. Nowadays this 
description has become a cliché when related to contemporary students of almost any 
nationality, be it American, Chinese, Polish or Bulgarian1. The widespread use of Information 
and Communication Technologies (ICT) has led to changes in work (e.g. video conferencing, 
or teleworking) and leisure patterns (e.g. social networks, or virtual environments) alike. 
Similarly, ICT is incorporated in learning and teaching activities and, therefore, has become a 
significant factor in changing teaching methods used in classrooms as well as online 
educational environments. 

The blend of language learning and digital technology, commonly referred to as CALL 
or e-learning (Davies, 2009), is a complex phenomenon2. One of its facets is the use of 
computer software to supplement teaching and learning (with educational packages, used by 
learners to acquire and practice language skills, and authoring tools, used by teachers to 

                                                
1 Cf. an international website featuring statistics concerning Internet usage around the world, Internet World 
Stats (https://www.internetworldstats.com/). 
2 For an exhaustive review of methodology-driven uses of ICT in language teaching, cf. Krajka (2007). 
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prepare interactive or printed exercises for students)3. Another trait of e-learning is the 
combination of Internet resources and language instruction. ICT supplements language 
instruction with communication opportunities (e.g. a variety of forums, chat rooms, social 
networks and virtual worlds), online thematic resources (e.g. virtual museums, expert 
websites) and high quality linguistic resources, e.g. online dictionaries provided by Longman, 
Cambridge University Press and Merriam-Webster, or English and American corpora, such as 
British National Corpus and The Corpus of Contemporary American English4. 

One of many facets of CALL is blended learning (BL). Despite a diversity of 
definitions of BL (cf. Sharma and Barrett, 2007), it is frequently defined as “the combination 
of conventional teaching approaches and e-learning elements within a single course or 
programme” (Littlejohn and Pegler, 2007: 29). Notably, the word ‘combination’ is understood 
as “seamless integration or intermingling of e-learning and conventional teaching approaches 
and environments” (Littlejohn and Pegler, 2007: 30). In other words, the focal point of BL is 
“creating a learning environment that works as a whole” (Neumeier, 2005: 165). In this view 
blended learning is a multifaceted reality, which can be described by pointing to certain 
parameters, analysed by Neumeier (2005), such as (1) modes of learning, (2) model of 
integration, (3), interaction of learning subjects, (4) teaching methods, and (5) location. This 
analysis will demonstrate both opportunities created by this novel learning environment and 
its limitations. 

 
2. BLENDED LEARNING  
BL is a mix of two modes of learning, face-to-face (FTF) and online, and the time ratio 

between the two modes has to be clearly determined before the launch of the course. This will 
allow clear formulation of learning aims, structure of the course, assigning of roles and tasks 
to participants. Such a choice is greatly influenced, as Neumeier (2005) contends, by three 
factors (1) learning aims, (2) learning subjects and (3) the infrastructural resources.  

The first factor determines how much material and what tasks are to be done by 
students in the online and FTF modes. Typically, most communicative tasks and discussions 
are conducted in FTF classes, which can also be dedicated to problem-solving and 
maintaining or restoring students’ motivation, whereas training in receptive skills and writing 
is delivered in the online mode. 

The second factor which can determine the time ratio is the characteristics of 
participants. Felix (2003) enlists problems students may face when doing online tasks, such as 
the cost of Internet access and printing materials, or insufficient command of learning 
strategies, especially metacognitive ones, indispensable for taking control over learning. 
Having predicted such constraints, a designer can deal with them by allotting more FTF hours 
for the teachers to tackle with the initial difficulties on the students’ side, or designing 
introductory online tasks aimed at increasing their confidence in computer and Internet skills 
or improving their use of learning strategies. 

Finally, the third issue determining the temporal relation between the two modes, is 
correlated with infrastructure and staff, i.e. the financial aspect of providing blended courses. 
Evidently, finances are a factor which is taken into consideration by the administration of 
educational institutions, especially those privately funded and managed, as it can be a decisive 
factor in their survival. The management of some institutions assume that online or blended 
courses are a way to reduce costs related to material production and staff. One result of such 
beliefs is what Felix (2003: 123) calls “poor alternatives” to FTF courses, i.e. a cost-saving 
BL or online instruction where once created online resources are reused for several years (i.e. 

                                                
3 For a detailed description of educational software, cf. Gajek, 2007. 
4 Cf. the following website: https://www.english-corpora.org/. It provides access to both corpora, and many 
others, to registered users. Registration is free. 
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rendering it impossible to adapt the course to students’ needs) and poorly educated instructors 
(those with little IT or CALL knowledge) are the tutors of overpopulated courses. There are, 
however, valid arguments that online or blended learning leads to some savings, such as a 
decrease in ‘seat time’ (cf. Felix, 2003; Olapiriyakul and Scher, 2006). These savings can only 
balance costly funding of equipment, trainings for teachers on CALL methodology or ICT 
skills, and employing a team of designers5. Thus, limitations concerning infrastructure may 
determine the online content and the time ratio of modes which can be properly planned, and 
sophistication of materials provided (e.g. animations instead of Power Point presentations), 
yet insufficient funding cannot be an excuse for poor quality teaching (cf. Felix, 2003). 

 
3. DISTRIBUTION OF MODES AND MODEL OF INTEGRATION 
FTF classes and online instruction, can basically be combined in a BL environment in 

two different ways (Neumeier, 2005). Firstly, they can be merged in a parallel (a curriculum 
item is taught both in FTF and online mode) or sequenced manner (an item is introduced in 
FTF and practiced further in a discussion forum, or extended by additional resources). 
Alternatively, the two modes can be incorporated in an isolated way in which case some skills 
are acquired in FTF classes and others – in the online mode. For instance, receptive skills and 
writing skills are practiced in an online mode supported by supplementary resources and 
group discussion (asynchronous or synchronous, in the text or acoustic modes), whereas 
productive oral skills are practiced in the FTF mode. This basic distinction can be further 
expanded to cover BL designs which join the isolated with the parallel distribution of 
material. 

Furthermore, the modes of teaching can be ordered in a number of ways. The 
possibilities offered by BL range from sequencing online mode of delivery after or before FTF 
classes to overlapping or running both modes in a parallel way. For instance, materials are 
published online for students as a means of preparing for a class discussion; conversely, a 
written summary of class proceedings is published online, so that students can review it before 
taking part in a class online forum. Another illustration, discussed by Krajka (2007), is 
adopting a virtual fieldtrip to give students an opportunity to apply the knowledge acquired 
during a learning unit to gather information on a specific topic connected with the studied 
material. 

Alternatively, with a more sophisticated online component, it may be necessary to 
permanently maintain some sub-modes which are parallel to other course elements (e.g. a 
general message board, where students can discuss their questions or doubts). This way 
students become more committed to working in a community and the communication between 
all participants is maintained. 

An issue of key importance in BL environments is communication, which is 
influenced by the relation between the two modes of learning. Felix (2003) states that a 
prerequisite of high quality online learning is creating connectivity, i.e. interaction and 
communication between a teacher and students, aimed at reducing transactional distance 
(Moore and Kearsley 1995, after Neumeier, 2005), i.e. a communication gap, causing possible 
misunderstandings between the teacher and students. The structure of the course, its 
objectives and assessment, can either strengthen or loosen connectivity. High level of 
transactional distance is an indispensable part of some online tasks, like reading online 
materials (e.g. Power Point presentations, or online articles). Asking students to do too many 
tasks of this type can lead to a feeling of isolation and is likely to result in drop-outs. 

                                                
5 One example of a high quality blended course is comprehensively analysed by Neumeier (2005). It is a case of 
a BL course JoblineLMU, delivered at Munich University, aimed at teaching German students how to apply for a 
job in English. The project website’s address is https://www.jobline.uni-
muenchen.de/about_jobline_lmu/index.html.  
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Conversely, communication tools and collaboration tasks can decrease the distance, thus 
strengthening participants’ motivation and increasing their bond with the group. Neumeier 
states that “when considering the sequencing of modes, the overall level of transactional 
distance can serve as a guideline for good BL design” (Neumeier, 2005: 170). 

The necessity of complementarity of both modes is emphasized by many experts in BL 
(Garrison and Kanuka, 2004; Neumeier, 2007; Littlejohn and Pegler, 2007). The lack of 
successful blend of FTF classes with online tasks is, in learners view, an important factor 
behind their withdrawal from a BL course according to research performed by Stracke (2007). 
While it is claimed that “complementarity depends very much on the individual student’s 
expectations” (Stracke, 2007: 71), it must also be stated that it constitutes a significant part of 
the integration of both modes. Indeed, the diversity between the environments enforces 
different activity types and possibly different type of content, yet the material of the course 
should be integrated within the whole syllabus, “as the overall goal of a blended learning 
experience is to provide a mix of both on-line and face-to-face experiences which support 
each other in achieving desired learning outcomes” (Ginns and Ellis, 2007: 55). 

 
4. INTERACTION OF PARTICIPATING SUBJECTS 
Depending on the mode of learning, a teacher, students, and content interact with each 

other in a BL course and adopt a variety of roles in relation to each other. The interaction 
between them relies on such factors as mode of learning, type of tasks, teaching staff, type of 
communication (FTF or online, synchronous or asynchronous), as well as learners’ individual 
differences. 

The role of a teacher in a BL course is to some extent analogous to the one of a teacher 
in a traditional course, i.e. a knowledge provider, class manager (organizing stages of a lesson, 
monitoring and supporting students), and assessment and feedback provider. However, the 
very involvement in the online mode shifts the importance of some key elements of teachers’ 
functions and complements them with novel ones. Neumeier (2005) claims FTF classes are a 
key factor, because this is when the teacher creates the environment for a course. “This 
environment determines whether the teacher acts as an instructor, a resource, an aid, a partner 
or a facilitator within the learning process even to the extent of a decentralized position” 
(Neumeier, 2005: 174). 

Similarly, Krajka (2007) compares the role of an online tutor with the role of a teacher 
in the Community Language Learning context, “where the instructor (the knower) is at the 
service of learners in providing resources and techniques for solving language tasks” (Krajka, 
2007: 294). Accordingly, if teachers are to cater for students’ needs, they ought to be able to 
recognize their interests and aims, their learning styles as well as detect problems students 
may have, e.g. with the use of technology. Thus, it is claimed that “the teacher’s main function 
is to establish a personal link with students providing guidance, scaffolding, feedback, 
assessment and support” (White, 2006: 253). Although some of these functions can be 
performed mainly in the FTF mode (e.g. the establishing of a personal link), others must be 
executed, if not initiated, in the online mode (e.g. scaffolding of online tasks, technical 
support, feedback, participation in online discussions). 

The roles that students perform are mainly related to the teacher or to other students. 
Firstly, in relation to the teacher, students are primarily respondents to the teacher’s role. By 
deciding what part the teacher plays in a BL course, he/she imposes a role on the learners by 
the very nature of the teacher – student relation. The rare instances when they take an active 
stance, i.e. initiate some activities or topics to learn, are when they are taught or encouraged 
by teachers to do so. Thus, authoritative teachers tend to force their students to become 
passive recipients of knowledge, while ‘facilitators’ are likely to assist their students in 
developing into active participants of a course. 

Conversely, student – student or student – group interactions are mostly influenced by 
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their personality type (e.g. tendency to cooperate, or compete, extroversion, or introversion) or 
group dynamics. For instance, during an online discussion there will always be students who 
participate actively and ‘lurkers’ who decide not to take an active part in a discussion and, 
instead, they just read messages or listen to others (Littlejohn and Pegler, 2007). While this 
inhibition may be caused by personal qualities (e.g. introversion), and as such is independent 
of group interaction, it can provoke the response of a group. The group may either try to 
confront the ‘lurkers’ directly to compel them to participate, or otherwise they may try to 
alienate them from the group, which may lead the ‘lurkers’ to withdraw from the course 
entirely. 

Other roles, students can frequently take, are those of peer instructors who share 
experiences and knowledge in a certain field; collaborators who jointly plan and execute 
stages of the completion of a project; or feedback providers. It is worth noting that especially 
those functions, traditionally associated with teachers’ position in a class, work markedly 
better when they are adopted by students in relation to other students. 

The interaction of teachers and students with the content may also take diverse forms. 
Teachers can either be designers of a course or they can simply be tutors, whose task is to 
teach, support and assess online students, and their interaction with the content is shaped by 
the role they play in the whole course. In opposition, from students’ point of view the content 
may be a source of knowledge and inspiration as well as a load of information to be 
processed. The online content, however, can become an easily controllable material, open to 
manipulation, whose aim is an effective language production. This can occasionally result in 
the adoption of a ‘copy and paste’ technique, but also, thanks to the proper organisation of a 
task, to authentic learning and the creative production of the target language (Krajka, 2007). 

Finally, it must be stated, after Neumeier (2005), that the multiplicity of roles played 
by all subjects of a BL course and the dynamics of exchanging one role for another means 
“the learning subjects need to have a great deal of autonomy in the learning process” 
(Neumeier, 2005: 174). This autonomy, i.e. the ability to manage the learning process, allows 
learners to shift roles imposed by the teacher as the need arises, and thus deliberately create 
their own learning environment within a BL course and take responsibility of their 
performance in the course. However, it is the teachers’ role to provide the right structure and 
quantity of material so that it is manageable for students, as well as the right amount of 
scaffolding and support, so that students are able to “handle different degrees of responsibility 
over the process and the content of learning” (Neumeier, 2005: 175; also cf. Żylińska, 2007 
for a similar stance). 

 
5. LANGUAGE TEACHING METHODS 
The adoption of methodology in BL environment is an issue which involves the 

teachers both in the online and FTF modes and the self-access online material (Neumeier, 
2005). Teachers’ beliefs as to what teaching method is most effective6 have crucial impact on 
the course methodology as they can be both designers and teachers in FTF and online modes. 
The teaching methods adopted in FTF instruction and in the online mode can vary 
considerably, even if the designer and the teacher is the same person. A different approach 
may be required in the situation of direct communication and different when there is a certain 
level of transactional distance. Thus, teachers in blended courses can adopt an array of 
methods and approaches, ranging from The Grammar Translation Method, The Natural 
Approach and Audiolingualism to Communicative Language Teaching, and Task-Based or 
Project-Based Language Teaching. Some methods, however, are more difficult, if possible, in 

                                                
6 Interestingly, the formation of such beliefs appears to be driven by a variety of factors such as initial teachers’ 
training, SLA theories, experience gained with teaching practice, but as Richard and Rodgers (2001) claim the 
‘core’ element of teacher’s beliefs is observation of teachers who taught them in their youth. 
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an online mode due to environmental restrictions (e.g. Total Physical Response). 
Despite the variety of methods and approaches which teachers have at hand when they 

design and deliver BL courses, CALL theorists favour methodology based on guidance rather 
than control (cf. Garrison and Kanuka, 2004; Olapiriyakul and Scher, 2006; Krajka, 2007; 
Littlejohn and Pegler, 2007; Ginns and Ellis, 2007; Hewer, 2009). The teacher’s role, in this 
view, is one of a facilitator, provider of manageable and involving tasks, and also a participant 
in a discussion. Such an approach allows teachers to promote an active and autonomous 
attitude of students, which, as is shown above, is important for the success of a BL course. 
This trend, however, allows adoption of activities characteristic for various methods or 
approaches on the condition that they address students’ needs. A course designer/teacher can 
tap into a range of methodologies thus creating such a blend of methods and approaches so 
that students who prefer to focus on grammatical accuracy and those who aim at efficient 
communication can find activities which appeal to them. “In order to cater for different 
learners’ needs, achieving methodological variety across different modes could be one of the 
focal points of BL design” (Neumeier, 2005). 

 
6. LOCATION 
With the development of mobile technology (laptops, mobile Internet, mp3 and mp4 

players), learning can take place virtually everywhere, as students can retrieve online course 
materials anywhere and at any time. This can be an advantage, because students can learn in a 
place of their preference, but also a shortcoming, as the variety of study locations (in real 
space and online) can lead to confusion and reduction in learning effectiveness, especially in 
those learners who are unaccustomed to online environments. In order to counteract the 
adverse effects, it is advisable to associate online locations with familiar names such as “the 
library”, “the study” (Neumeier, 2005). Such familiarisation of this novel environment will 
enable students to feel the educational continuity of the online component. 

Interestingly, location can also be a factor in how much effort students may devote to 
their performance. Littlejohn and Pegler (2007) claim that a significant advantage of online 
over an FTF class discussions is that the former tends to be more formal and students “may 
expend considerable effort on their message posting, refining messages until they look 
‘perfect’” (Littlejohn and Pegler, 2007: 51). The reasons behind this may be that what they 
produce is less ephemeral than what they say in class, and that they have more control over 
the message and the form it is intended to assume. 

Another benefit of online location of linguistic content is that it allows learners to do 
tasks at their own pace, hence the stronger motivation due to placing the locus of control in 
their own hands. To illustrate, students who have problems understanding speech can listen to 
a podcast as many times as they find suitable, they can also manipulate it in the way which 
seems suitable for them (e.g. stopping it to check a word in a dictionary). Dewar and 
Whittington quote an online learner who sees similar advantages: “I appreciate the online 
learning situation’s flexibility and space. I have time to read, reread, write, edit, and refine 
contributions in order to be as clear as I can be. Just the process of doing this provides a 
certain amount of satisfaction” (Dewar and Whittington, 2000: 12). 

On the other hand, BL seems to be ambiguous as a learning environment. A good 
example is multimodality of online content (which includes verbal, graphic and acoustic 
channels). Its doubtless gain is that students can decide which channel of communication is 
convergent with their learning style or predominant memory type and, for that reason, use it 
more effectively. This way students can develop their strengths and achieve greater control 
over their learning (cf. Hempel, 2003). However, this seeming richness of the novel medium 
also seems to be insufficient. As research shows (Harker and Koutsantoni, 2005; Stracke, 
2007) some students prefer to use, in addition to computer resources, tangible materials, such 
as course books, because it gives them reassurance and allows for learning in places they 
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might never want to use computers, e.g. in bed or on public transport. “For these learners, one 
of the great advantage of computer learning, the often mentioned temporal flexibility (the 
computer allowing learners to learn when they want to and at their individual pace) was 
contrasted by its spatial inflexibility” (Stracke, 2007: 72). As with a teacher solving problems 
appearing in a classroom, a well-trained, both in ICT and methodology, instructor is able to 
recognize such shortcomings of online environments and take remedial steps. 

Online environment can more easily cater for students’ needs also in the context of 
their objectives. In the language courses provided by Open University UK (Murphy, 2008), 
students are encouraged to make choices as to what activities they find more useful in the 
context of their learning preferences and study aims. This is fostered by flagging optional 
activities and advising students explicitly to select those which they find useful. Students may 
even be instructed to “decide on their own route through each unit of the materials, although a 
suggested route is also provided” (Murphy, 2008: 93). 

 
7. CONCLUSION 
BL courses seem to create golden opportunities for enrichment of the learning process. 

Students can exploit online resources to consolidate the knowledge they acquired during 
classroom learning. The use of authentic materials also strengthens motivation to learn. 
Appropriately designed and structured online activities, for individual and group use, are an 
important factor in developing students’ autonomy. These characteristics of BL, put together, 
promote lifelong learning, an attitude especially important in the context of united Europe and 
residential and professional mobility of Europeans. 

 Together with the prospects offered by BL, it poses certain threats to the success of 
language delivery. Firstly, there are still students who are unaccustomed to this recent 
educational trend and require much scaffolding and support in learning to learn autonomously. 
This necessitates significant effort from the teacher(s) and designer(s) in order to deliver such 
courses effectively. Secondly, transactional distance created by the online part of a BL course, 
may be difficult for students unaccustomed to self-management and in consequence lead to a 
failure. Thirdly, the proper design of the online component of a BL course is a highly 
challenging task which requires sound pedagogic and technical skills. Finally, online 
environments are frequently treated like an easy and cheap option to traditional learning, 
especially in the context of BL. They are viewed as a panacea for all shortcomings of 
traditional education system, insufficiently skilled teachers and unmotivated, bored students, 
or high cost of teachers’ fees. Obviously, such understanding of blended learning, or more 
widely – e-learning, is a misapprehension as severe as the belief that computers may replace a 
human teacher. 
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Abstract: The article is based on the author’s experience as an ESP practitioner. It discusses 
the two main views on professional development in ELT and ESP in particular. The author presents 
the advantages of language teacher development seen as everlasting pursuit rather than never-ending 
boredom and gives examples from her practice. Development is considered as a two-fold process 
involving personal and professional progress and improvement. It is related to the state and academic 
requirements in Bulgaria and includes observations and good practices based on a local educational 
situation and in comparison with current trends worldwide. The negative attitude is related to state 
and academic requirements imposed on ESP practitioners and to low or no motivation for optimal 
performance and educational results whereas the positive one is seen from the perspective of 
conscious decisions and choices leading to increased expertise, enhanced creativity and job 
satisfaction. Succeeding to persuade more ESP professionals in the effectiveness of individual and 
career development and thus turning never-ending boredom into everlasting pursuit is a challenging 
task that the author hopes to accomplish. 
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No matter what field an expert works in and how qualified they are, professional 

development is closely related to personal improvement and achievement since they 
determine the striving for career success and advancement. There is a need for building on 
professional expertise, especially in the dynamic era of virtual communication and 
globalisation making competition stronger. However, there seem to be two major attitudes to 
this development based on individuality and motivation. Having in mind my personal 
observations, I reckon that the first attitude is typical of the majority of people who see 
professional development as everlasting pursuit requiring continuing progress in terms of 
expertise and personal qualities in order to ensure outstanding performance and satisfaction 
with the achieved results. Apart from greater efficiency, this also leads to increased capacity 
and personal motivation which are the key factors for individual improvement and fulfilment. 
The second group considers professional development never-ending boredom, feeling that it is 
imposed by external circumstances such as state requirements, specific company requirements 
or particular requirements due to the executive’s views on employee achievements and 
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performance. In this case there is no motivation but rather a kind of resistance and frustration 
leading to mediocre outcomes and reluctance to improve. Belonging to the first group, I have 
always tried to convince as many colleagues as possible in the advantages of the positive view 
on career development not only because I have experienced the benefits of increased 
competence in terms of my personal confidence and of the educational process. For a teaching 
practitioner and especially for an ESP one I find it crucial to develop in order to be able to 
meet the standards for quality education in a particular field thus combining personal and 
professional expertise with specific field knowledge of non-linguistic nature. So, since it is 
easy to find peers sharing the same views and perceptions, I hope that apart from helping them 
find new ways to improve and keep motivated, this article will reach ELT and ESP 
practitioners supporting the second view and will stimulate them to reconsider their position 
and find useful grains of “know-how” on overcoming frustration and lack of motivation. 

Last year I attended the 52nd IATEFL Conference in Brighton. Among the events that 
impressed me was the forum on teacher development in which my Bulgarian colleague from 
Shumen Assoc. Prof. Irina Ivanova took part. She presented the results from a small-scale 
survey on teachers’ perceptions of continuing professional development (CPD). The major 
focus of the survey involved the discussion of the issue of CPD seen as a personal 
responsibility and an imposed state-policy requirement. The overall attitude of the 26 
respondents to CPD was positive with 79 % of them approving of it, 16 % viewing it as a 
reward, 2 % showing lack of interest in it, 1 % seeing it as a punishment, 1 % thinking they 
did not need it and 1 % sharing another opinion. When it came to teachers’ willingness to 
continue their professional development, the results revealed insufficient motivation and lack 
of interest in improving personally and professionally. Just about a third of the respondents 
seemed well aware of CPD potential (Ivanova 2017: 215) 

The respondents were also asked about their previous experience in terms of 
professional development and the answers revealed a disappointing outcome: 29 % had no 
previous experience of CPD, 26 % had attended one event, 25 % had attended two events and 
only 20 % had attended more than 3 events throughout their teaching career with half of the 
teachers having an experience of 10-20 years (ibid: 216). The main reasons given by the 
teachers regarding their answers were the lack of time and financial resources, family, lack of 
motivation and appreciation by principals and ministerial representatives, hardly any material 
incentives.  

Even though this survey focused on school teachers, it is indicative of teacher 
perceptions and attitudes to professional development in Bulgaria because a great part of them 
are also ESP practitioners who teach at higher institutions. There are no surveys on this issue 
involving ESP lecturers only in the country but based on my experience as a committee 
member of a teachers’ organisation as well as an expert with a wide professional network 
including ESP specialists from higher institutions all over Bulgaria, I can share my 
disappointment with the peer focus on obstacles that are not impossible to overcome as well 
as on lack of sufficient support and understanding by senior management and other 
authorities. The most common reasons for their unwillingness are ongoing changes in  
curriculum and qualification requirements, problems with student motivation reflecting in 
lower teacher motivation. A great number of my colleagues are not members of professional 
organisations, hardly ever attend professional events and are not interested in doing a PhD or 
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sharing their experience and observations and exchanging opinions. Over the last years there 
seems to be an increasing interest in participating in EU projects, the Erasmus + programme 
in particular. Even though there are opportunities for university financial support and 
participation in academic projects, they do not apply and show indifference. This way neither 
the local nor the international academia are aware of their practice, ideas, novel approaches. 
Academic communication that would otherwise facilitate an ESP practitioner is, therefore, 
hampered. On the other hand, it makes it impossible to coordinate efforts and achieve synergy 
effects in the educational process for the lecturers from the other fields, being unaware of their 
language colleagues’ work, underestimate them, have wrong impressions of professional 
language education and its benefits and do not realise the potential of mutual work. That is 
why changing the ESP practitioners’ negative perception of professional development and 
turning never-ending boredom into everlasting pursuit is a daunting challenge. 

I believe that being a professional always involves continuous and life-long 
development. This is of more specific importance when applied to educational experts 
because they prepare young people for a future career and contribute to their personal 
development. Thus, being familiar with the novelties in a particular field, being creative and 
innovative as well as keeping a wide network of professional contacts and introducing new 
ideas in class brings enhanced effectiveness of the educational process and fosters higher 
teacher and student motivation. This is why I find it of crucial importance to expand my 
knowledge and improve my skills in terms of professional theoretical and practical 
background. To be an expert requires constant adaptation and adjustment as well as awareness 
of current trends and situations. This means that I need to dedicate time to updating, 
considering and changing. For example, I need to be familiar with the current views on a 
grammatical or lexical issue related to economics or political studies. Knowledge develops 
and changes, so what one has learned at university does not stay unchanged until retirement. 
On the other hand, in order to be really effective and maximise results, I need extensive 
information on language-specific matters concerning both general English and English for 
specific purposes as well as of teaching approaches and trends. Thus, I can provide a way of 
teaching that ensures the most productive educational process. 

Sharing good practices, observations and ideas raises the awareness of the professional 
community in terms of personal potential, national specifics and distinguished contribution to 
various facets of educational work. That is why individual work involving long-life learning 
and genuine curiosity within the spheres of learning and teaching as well as the individual 
striving for innovation and creativity in order to improve the quality of education and achieve 
better results are essential. There is always something new that I learn or something old that 
has been forgotten or neglected for some time that I rediscover, modify and introduce in class 
to vary my lessons and increase student involvement. Another advantage is the change in my 
interests: in different periods of my work I was interested in different aspects such as 
curriculum design, materials design or assessment. Thus, I acquired more comprehensive 
specific knowledge and extended my expertise feeling more competent and qualified. Very 
often some small adjustments or introductions enhance achievement. For example, when 
teaching students how to summarise, I introduced two tasks that might seem elementary and 
like a game but stimulated concentration, peer competition and contributed to the faster 
acquisition of summary writing techniques and led to improved quality of student summaries. 
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Personal career development and professional exchange of experience are hardly 
possible without membership in professional organisations. Local and international 
organisations provide excellent opportunities to expand a teacher’s network, to attend 
specialised events at discounted fees or for free if they win a scholarship for members. They 
also make it easier to spread and exchange ideas by providing access to newsletters, 
conference proceedings and magazines or by offering professional literature at discounted 
prices. Some organisations send representatives to their sister-organisations and being a 
representative, along with the other benefits, brings greater popularity and thus enhances a 
professional’s motivation, image and reputation. Furthermore, membership in a teachers’ 
organisation can be one more source of improving individual soft skills- the skills that we 
have been trying to develop in our students but need to refine in ourselves as well. I have been 
a member of three teachers’ associations so far and feel that my membership has been 
extremely fruitful. I met experts who I would never have met otherwise and had unforgettable 
moments communicating with them and appreciating peer opinion, approval, criticism and 
recognition. Publications, on the other hand, broadened my professional horizons by helping 
me become familiar with original ideas and practices from all corners of the world. 

Attending professional events such as seminars, conferences, meetings and round 
tables is invaluable. To me, it gives the major contribution to continuing professional 
development and together with student-teacher relationship is the most rewarding part of 
teaching. Even though there are always difficulties finding the resources to finance 
participation, an educational expert can afford it with a few efforts. There are local events 
without a fee or at a discounted one. International events require more expenses but there are 
also possibilities to get discounts, apply for travel grants, take part in competitions ensuring 
expenses coverage. Thus, if a professional is motivated enough, participation in at least one 
local and one international event a year is feasible. As an ESP expert, I believe that I should 
be aware of the current trends and novelties in education and ELT in general and then focus 
within the scope of the specific purposes, for ESP is part of EGP, English for General 
Purposes, on the one hand, and part of the overall school or academic curriculum on the other. 
I find it useful to attend the conferences or seminars on the current developments in education 
organised by the Ministry of Education and Science once a year. There are hardly any local 
events of ESP, so it is crucial to attend them in order to update. These events help me 
establish relations with peers and representatives of institutions and make it possible to share 
ideas and experience which would otherwise be impossible or at least not that effective. So, 
this is one of my major ways of receiving valuable feedback, finding partners and colleagues 
sharing the same views, participating in the educational reforms and making sure they are for 
the better. Bulgaria has had impressive traditions in teaching ESP and CLIL, so apart from 
popularising personal professional observations and practices, I have been trying to make 
more educational experts aware of our local achievements. This increases confidence and self-
esteem and enhances peer recognition- two things that really matter when it comes to social 
image and career success. A great number of professionals teaching both EGP and ESP feel 
inferior or underestimate their achievement and that is why do not present at conferences. This 
is a misconception that I have been trying to change relying on my own experience.  

A modern form of professional events is the webinar. Webinars are free and related to 
no expenses. They save the practitioner the time and resources related to fees, travelling and 
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accommodation and at the same time are very useful as a form of update, discussion or 
learning and improving. There are experts that a practitioner can hardly meet at a non-virtual 
event for a number of reasons or that they would be interested in seeing again, so through a 
virtual communication means an ESP practitioner can acquire a lot. 

Participating in a professional event, provides the excellent opportunity to publish in 
the conference proceedings and make more people aware of my professional views or 
research. Along with the advantages of raised awareness, this also facilitates the bridging of 
theory and practice. Most of us, the ESP experts, are practitioners with vast experience that 
should be shared with the professional community and allow more stakeholders avail of it. 
Within the contemporary global context it could facilitate the start of projects and enhance the 
image of my institution. Of course, publications and project work are not related to 
professional events only, but I make efforts to find the time and energy for an article 
following a conference presentation. As for projects, their contribution to my personal and 
professional development has been enormous and I reckon it is a must to get involved in 
projects. Nowadays, there are a host of opportunities for individual and collective projects 
financed under EU programmes and measures or by governments and NGOs. They make it 
possible to receive financing to do research with international partners, to give lectures abroad 
in highly recognised academic institutions, to exchange scientific and academic practices and 
observations. Thanks to such initiatives I established excellent relations with my colleagues 
from the University of Liechtenstein and gave lectures in several universities in Europe and 
initiated cooperation with a few other universities. I am now familiar with the educational 
peculiarities in these countries, with the problems my colleagues face there, with the ways 
they cope with them and can compare their students with the students in Bulgaria which is 
also very important and facilitates the improvement of the educational process. I have 
established good academic relationships and have expanded my professional social network 
which has laid the foundations of increased cooperation and exchange. 

Having built up a wide professional network, I keep developing it by using the social 
media. I have a profile in a specialised business network where I follow institutions and 
specialists in the field of English for specific purposes, general English, education. This way I 
receive a lot more information about events, ideas, projects and can easily find partners or 
connect with the right person. In ELT events are not usually profiled in terms of strands and 
interests, so networking and keeping in touch with my contacts allow me to be informed about 
workshops, conferences, seminars focused on ESP that I would otherwise hardly learn about. I 
can also keep track of interesting comments and discussions, share my views and update on 
recent developments in teaching English to cabin crew or medical experts, for example, and 
apply the novelties in my work with students of economics and political studies. The Internet 
and social media are really useful when I need to contact a colleague from a place I could 
hardly afford to visit such as Australia or Canada and I do have such valuable contacts whose 
opinion I esteem highly and with whom I would like to discuss specific issues on ESP. All the 
experts I keep in touch with give me different views on topics I am interested in and help me 
with their analysis and suggestions regarding specialised materials, approaches, curriculum 
design, assessment and implementation of novel activities. This way we also stimulate each 
other’s development and contribute to a mutual process of improvement. 
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Considering my development as an ESP practitioner everlasting pursuit rather than 
never-ending boredom, I have always supported the idea of applying for various scholarships 
that could contribute to my better qualification and enhanced skills and motivation. 
Approaching governmental institutions or non-governmental organisations has helped 
participate in projects and conferences and has increased my career motivation considerably. 
So, even though it is challenging and often unsuccessful, applying is worth it and gives a great 
chance to meet in person outstanding professionals in the fields of English for specific 
purposes and general English and listening to their plenaries or exchanging views on issues of 
particular interest gives another perspective and definitely stimulates improved effectiveness 
and increased professional self-respect and self-confidence. 

Last but not least, I would like to share my satisfaction with the important feedback 
received from students. Devoting to a career in teaching, I think that nothing is more 
rewarding than the attainment of desired results and the positive student perceptions revealing 
approval of my work and satisfaction with the acquired knowledge and skills in ESP as well 
as in individual development. Over the last years, I have introduced some interactive tasks in 
the educational process which students have found essential to their stronger performance. 
They have realised the potential of self-direction and critical thinking, the importance of 
specialised authentic materials and the role of teamwork. At the end of their course in English 
for students of economics or political studies they can work independently with specialised 
texts, know how to select them depending on a particular goal and can process professional 
information in accordance with a given writing or speaking format. At the end of the two-year 
academic course in ESP at our university they successfully change roles with me and present 
various topics to their groups by summarising, paraphrasing, discussing and analysing topical 
issues and providing their peers with relevant vocabularies afterwards. They also help me 
expand my bank of specialised materials by finding authentic texts from the press or social 
media. These contributions are encouraging not only for me and these students but also for the 
students to come in the next years because they have convincing evidence of peer 
achievement that can be helpful in moments of frustration. 

In conclusion, the work towards common goals should be used as a powerful drive for 
personal and career growth, job satisfaction and enhanced motivation. A particular accent 
should be put on reflection, self-assessment and the self-centred perception of benefits. 
Encouragement of the various ways of exchanging good practices as well as the sharing of 
personal professional stories should be used in order to make more ESP practitioners feel the 
benefits of the everlasting pursuit of life-long learning and improving one’s self at work. Keep 
in mind the English sayings “When there is a wish, there is a way.” and “You can take a horse 
to water but you can’t make him drink it.” 
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Abstract: Speech disfluencies are very common in speech and they may play a very crucial 
role in miscommunication in Air Traffic Control (ATC) communications. Preventing speech 
disfluencies before they occur is an important issue for developing fluency in speech. This 
paper aims to analyze the distribution of speech disfluencies in ATC communications and 
evaluate the speech disfluency prevention techniques in light of the related research literature. 
Some suggestions for the design of a communicative based Aviation English curriculum that 
will be used at a 4-year pilot training state university starting from the 2021-2022 academic 
year are also presented based on the findings of the current study, and previous research on 
speech disfluencies and Aviation English curriculum design. At the end of the study, it was 
observed that speech disfluencies were very common in ATC communications and some 
preventive techniques for disfluencies could be useful to reduce the frequency of disfluencies 
in speech.  
 
Keywords: aviation, ATC communications, speech disfluency, ESP curriculum design 
 
 

1. INTRODUCTION 
 
As it is widely known, the official language of aviation is English, and verbal 

communication is the key for all aviation operations. Since pilots communicate verbally with 
air traffic controllers and vice versa, the International Civil Aviation Organization (ICAO) 
language proficiency requirements address spoken verbal (oral) communication as the form of 
communication.  

 The perception of words and the delivering of the intended message have a huge 
impact on safety. “Language errors, in both reception (understanding) and production 
(speaking), are failures to comply with a norm of the language system or subsystem being 
used, and performance in natural language is rarely completely error-free” [8]. Misperceived 
speech, interrupting the conveying of the intended message, could cause a lot of problems in 
daily life; however, the consequences could be fatal for aviation especially when there is a 
need for the communication of critical messages under high-pressure situations. 

Accurately producing and perceiving speech is very important and there are many 
factors influencing the accurate production and perception of speech. The purpose of this 
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study is to analyze the frequency of disfluencies in ATC communications which may be a 
reason for miscommunication, to evaluate prevention techniques for speech disfluencies and 
to use the findings of the current study, previous research on speech disfluencies in the related 
literature and some previous Aviation English curriculum design studies conducted in 
institutions with similar regulations to the one in focus in the current study to make some 
recommendations for the design of a communicative based Aviation English curriculum that 
will be used at a 4-year pilot training state university starting from 2021-2022 academic year. 

 
2. LITERATURE REVIEW 
 
 In this part of the study, a brief literature review regarding the definition of speech 

fluency for aviation English and prevention techniques for speech disfluencies will be 
presented. 

 
2.1 The definition of speech fluency for Aviation English. ICAO identified six areas 

of language competency in which aviation personnel must be proficient including the 
following: pronunciation, structure, vocabulary, fluency, comprehension, and interactions [7]. 
As it is seen, fluency, which has been defined by Crystal in his Encyclopedia of Language as 
"smooth, rapid, effortless use of language"[3], is among these six areas.  

It is emphasized by ICAO that “as radiotelephony communications take place in a 
busy environment, the communications of air traffic controllers and pilots must not only be 
clear, concise, and unambiguous, but responses must be delivered efficiently and a rapid 
response time is expected. Therefore, for our purposes, “fluency” is intended to refer to the 
naturalness of speech production, the degree to which comprehension is impeded by any 
unnatural or unusual hesitancy, distracting starts and stops, distracting fillers (em . . . huh . . . 
er . . . ) or inappropriate silence” [7]. 

2.2 Preventing speech disfluencies. Speech disfluencies could occur at every stage of 
the speech production process and may lead to very different problems related to production 
and perception. These problems may result in fatal accidents in the aviation context. Although 
there is a bulk of research analyzing the normal speech disfluencies with very different 
approaches in the context of speech production and perception, the number of research 
providing solutions to prevent these speech disfluencies is very limited. Marshall, a 
communication expert, offers the following suggestions to prevent disfluencies in speech:  

 Prepare and practice  
 Record 
 Listen 
 Pause [11]. 

 
3. METHOD 
 
Analysis of speech disfluencies in ATC communications is a neglected area of study. 

There is no research analyzing speech disfluency production in ATC communications in the 
literature. Therefore, in this part of the study, two excerpts from different ATC 
communications were analyzed in order to determine the frequency rates of speech 
disfluencies of pilots, who were non-native speakers of English. 

For the analysis of the first excerpt, the voice recording of the ATC communication of 
a Chinese pilot in English with the air traffic controller at John F. Kennedy Airport (JFK) was 
retrieved from YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=1NDqZy4deDI). It is a 90-
second conversation in which the pilot produces 98 words in total. The communication took 
place after a long flight, so the pilot was probably tired, and had difficulty in paying attention.  

For the analysis of the second excerpt, the voice recording of the ATC communication 
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of a confused student pilot flying solo and struggling to comply with controller instructions 
during his approach and then again on the ground retrieved from YouTube 
(https://www.youtube.com/watch?v=jTPnGMxdlPo). The recording lasts 259 seconds and the 
pilot produces 266 words in total. 

To analyze the frequency rates of each pilot, both recordings were transcribed by using 
the transcriptions in the videos, and each type of disfluency was marked by hand by the 
researcher. The speech disfluency rates of the pilots were determined by calculating the 
average number of each type of speech disfluency in 100 words. Silent pauses were not 
counted due to the disagreement regarding the duration of disfluent pauses in speech in the 
literature. 

 
4. DATA ANALYSIS AND FINDINGS 
 
Some disfluency examples and the frequency of different types of disfluency and total 

disfluency found in Chinese pilot’s speech data are as seen in Table 1 below.   
Table 1: Examples and Frequency of Disfluency Found in Chinese Pilot’s Speech Data.  

Disfluency Type     Examples from the Data           Frequency (%) 
Filler     Air China nine-ah  eight-ah   23,52 
Hesitation     Ei- ah right here on Juliaa   3,92 
Prolongation     Okaay we uhh  ho-  hol here. 2,94 
Repetition     Now continue now ehh.. 0,98 
Total Disfluency  31,36 

 
As it is seen in Table 1, fillers are the most frequent type of disfluency in the data and 

the frequency of total disfluency is 31, 36%. 
 
Table 2: Examples and Frequency of Disfluency Found in Student Pilot’s Speech Data.  

Disfluency Type     Examples from the Data           Frequency (%) 
Filler Victorr uhm is uhm  thirteen miles 8,64 
Prolongation left base forr runwayy two three 12,78 
Repetition Alpha three viaa via taxiwaay 0,37 
Total Disfluency  21,80 

 
As it is seen in Table 2, prolongations are the most frequent type of disfluency in the 

student pilot’s data and the frequency of total disfluency is 21, 80%. 
 
5. DISCUSSION AND CONCLUSIONS 
 
Fox Tree reaches to an estimate of about 6% non-pause disfluency across the studies in 

the literature she reviewed [5]. 
 As it is seen in our data analysis in which silent pauses were not included, non-

pause speech disfluencies are much more frequent in ATC communications compared to daily 
conversations. Disfluencies in speech could be really distractive in ATC communications and 
lead to communication problems. In order to develop fluency in ATC communications, some 
precautions should be taken to prevent disfluency production.  

 As it is stated before, there is limited research on preventing speech 
disfluencies in the literature. Marshall’s preventive techniques could be discussed regarding 
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the related research literature on speech disfluencies.  
Marshall emphasizes that the practice and a large amount of preparation before 

speaking to an audience help the speakers become more familiar with the subject [11]. It is 
expected that speech disfluencies will be decreased in this way. There are some studies 
showing that speech practice may hinder the production of disfluencies to a certain extent and 
the lack of practice and experience lead to more disfluency production [1, 10, 14, 22]. 

As mentioned before, Marshall states that to prevent speech disfluencies, it may be 
helpful for the speakers to record their own voices to determine the frequencies and the types 
of speech disfluencies. Furthermore, it is also suggested that speakers should develop a 
method (like putting tiny “um” and “ah” stickers on their computers as reminders or wearing a 
rubber band around their wrists and snapping the rubber band every time a disfluency 
occurred) to help them realize each disfluency in their speech [11]. Regarding this, there are 
many research findings showing that in cases where an awareness of the types of disfluencies 
produced and of the frequency of production is raised by punishing speakers for speech 
disfluencies via various punishment techniques, there is a decrease in the production rates of 
disfluencies [12, 13, 19, 20]. These research findings reveal that speech disfluency production 
is under the control of the speakers. Therefore, it is believed that using different techniques for 
raising awareness of the types of disfluencies produced and the frequency of production helps 
to decrease disfluency production in speech. Following the detection of the most frequent 
types of disfluency produced by the speaker and the disfluency production rates, another issue 
suggested by Marshall to prevent speech disfluency production, is to stay silent and slow 
down the speech speed when the speaker feels the possibility of disfluency production [11]. 
Fox Tree tested the influence of speakers’ silent pauses on overhearers’ interpretations of 
speakers’ speech production difficulty and found that shorter intervals between turns were 
rated more positively than the longer intervals [6]. Therefore, as it is suggested by Marshall, 
to stay silent before the possible production points of disfluency and shorten the duration of 
these pauses with patience and practice may create a more positive influence on listeners 
regarding the speakers’ speech fluency and may help to convey the intended message more 
effectively. Related to Marshall’s suggestion related to slowing down the speech speed in 
order to reduce speech disfluency production, there are a lot of research findings showing that 
faster speakers produce more disfluencies [4, 17, 18]. Therefore, slowing down the speech 
speed could decrease speech disfluency production. As it is shown above, there are some 
techniques which may be helpful to reduce the number of disfluencies in speech, but it also 
questioned in the current study how these techniques could be integrated into a 
communicative based Aviation English curriculum. At this point, it is reasonable to take a 
close look at three aviation English studies (two of them were conducted in the same 
institution mentioned above and the other one was conducted at a state high school with 
similar regulations to the institution in focus in the current study) to display their related 
findings to put forward the institutional needs for designing a communication-based Aviation 
English Training.  

The institution in focus in the current study has some private rules and regulations 
regarding data privacy. At that institution, aviation English lessons were not given for several 
years due to some reasons which subject to data privacy. However, it could be stated that for 
2021-2022 academic year aviation English lessons will be given to senior students having 
B1+ proficiency level.  

In ICAO Guidelines, it is stated that “in addition to addressing non-formulaic, work-
related language, aviation English training must adopt an essentially communicative approach 
to language learning with the main focus on speaking, listening and interactive skills.”[9] As it 
is seen, ICAO emphasizes that aviation English training must adopt a communicative 
approach to language learning.  

In line with this, Sarı et. al conducted a study to analyze needs and interests of the 
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learners studying at the same institution as the one in focus in the current study, and tested the 
efficiency of the communicative based Aviation English course they designed [15]. Their 
study demonstrated that a communication-based instructional design and collaborative 
learning activities improved university students’ achievement scores and their social 
motivations.  

It is believed that communicative activities (such as role-playing, preparing/presenting 
presentation, trying to speak on a specific topic, playing drama, memorizing dialogs, news 
reporting, information gap, etc.) will help to improve fluency in speech. They give a chance to 
students to practice speech which is an important step in disfluency prevention. They also 
provide more exposure to target language, and create more authentic opportunities to use the 
language. They are meaningful and motivating.  

Buitrago suggests that one of the tools that help students become more confident and 
fluent when speaking in English is a collaborative learning environment in which students 
play active roles, negotiate, and contribute by exploring and taking advantage of their 
strengths to make decisions on behalf of the group [2]. In collaborative learning activities, the 
team members may not be equally fluent, so fluent team members may help less fluent team 
members become more fluent. Even if in situations wherein the team members are at the same 
level of fluency, they could serve as resources for each other to work on speech fluency and 
miscommunication problems.    

Ülgü et. al aimed to propose an instructional design based on context analysis which 
encompasses the description of the program followed at the same institution as the one in 
focus in the current study in previous years, reported learner needs, reported instructor 
commentaries, and in-class observations to enable tertiary level students to master aviation 
English for their prospective career. One of their findings related to fluency was that learners’ 
vocabulary knowledge and factors that influence pilot –tower relationship such as 
pronunciation and fluency of the conversation should be developed to meet the needs of 
aviation. They had some suggestions based on the need analysis of the learners in their study 
as; teaching materials should tap into learners’ interest, and videos, songs, games and even 
movies about aviation which were believed to warm up learners and provide learners 
participation [21]. 

Similarly, Seçer et. al analyzed the effects of video use as an audio-visual material as 
warm-up activity on students’ motivation and participation in Aviation English courses at high 
school level in the viewpoint of English instructors [16]. They found that there is an obvious 
positive effect of the use of audio-visuals on students’ motivation and class participation, 
observed by the instructors of Aviation English.  

It is believed that the use of authentic audio-visual materials not only helps to motivate 
students and increase their participation in class but also provides more relevant and 
meaningful content for the students. With the use of authentic audio-visual materials, students 
may become aware of the conditions which lead to miscommunication and be ready to deal 
with speech disfluencies in their speech. Role-playing of real-life situations in the videos and 
recording students’ voices could be helpful in determining their individual variables 
interrupting the fluency in speech and leading to communication problems. Problem-solving 
activities could also be employed to prepare students to communicate more fluently in 
unexpected stressful conditions. 

In sum, the following conclusions could be drawn regarding the related literature 
presented above and the findings of the current study: 

 Speech disfluencies could be very frequent in ATC communications especially 
with non-native speakers of English due to several reasons (speaker’s low 
proficiency in English, stressful conditions, tiredness after long flights, etc.). 
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 Some techniques (preparing and practicing for speech, raising awareness for 
disfluencies, and developing pausing strategies) could be used to prevent 
speech disfluencies. 

 To increase fluency in speech especially in ATC communications, some speech 
disfluency prevention techniques could be integrated in communication-based 
Aviation English curriculum, such as creating a communicative classroom 
environment to practice speech, the teaching of some pausing strategies on 
purpose, raising awareness for speech disfluencies by recording speech 
activities in class and employing peer evaluation of fluency problems in 
speech. 

 The use of authentic audio-visual materials in Aviation English lessons could 
help not only to increase students’ motivation and participation in Aviation 
English lessons but also to give a chance to bring real conditions into the 
classroom to practice ATC communications and to present the importance of 
fluency in speech. The students also get a chance to get more listening input to 
develop their proficiency and fluency in speech with the use of authentic audio-
visual materials.    
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Abstract: The article analyzes the characteristics of a modern textbook uploaded to the 
electronic learning environment at the University of Civil Aviation. According to the authors, 
this environment is now predominantly of a network nature. Electronic textbooks that provide 
an opportunity for online learning can significantly enhance learning outcomes through the 
use of interactive tools of the virtual learning environment. This advantage is most clearly 
seen in foreign language learning, where the latest Web 2.0 and Web 3.0 technologies are 
used in teaching Aviation English. The authors believe that these new tools do not change the 
nature of language use. However, virtual learning exposes learners to new types of 
multimedia, which means that it requires the development of new teaching methods and 
techniques. 
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1. INTRODUCTION 

The purpose of this paper is to analyze the features of a modern textbook as part of an 
electronic learning environment at a university preparing professionals for the aviation 
industry. By ‘modern’ we mean electronic textbooks because this is the type which best suits 
the current trend for using electronic learning environments in the education process. We 
believe that the new reality of teaching needs discussing, which makes the subject analysed in 
the paper of relevance to those involved in the teaching process.  

In the Russian pedagogy, online learning was initially considered as one of the tools 
which could be used in distance education. It was assumed that it could find use in: 1) the 
integration of full-time and distance learning; 2) producing independent online learning tools, 
such as: a) autonomous distance learning courses; b) learning environments (online schools, 
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departments, or universities); 3) the case method of teaching; 4) interactive (two-way) 
television and video conferencing [1: 83], [2]. However, it is becoming more and more 
popular among the professionals in the industry to say that the distinction between distance 
and online learning is blurred. Today these two terms mean essentially the same thing. What 
is important is the fact that we can see a new paradigm of interaction between the participants 
in the education process being formed, a paradigm in which distance does not have a 
significant impact on the teaching process or communication between the participants. 

 
2. CONTENT OF THE ARTICLE 

2.1 The main body. Some experts say that there is a separate cyber competency that 
university graduates, especially those who graduated from an aviation university, need to 
have. “Internetization of all aspects of modern society, including education, necessitates the 
need to introduce the concept of a cyber competency which requires that a university graduate 
should know how to use the Internet in order to access, find, accumulate, organize, process, 
produce, and distribute information based on knowledge, practical skills, values, and 
experience.” [3: 8] 

Network cooperation between teachers and students blends seamlessly into the new 
model of social interaction which is actively developing today. Network cooperation is based 
on the idea of mass collaboration between teachers and students using information and 
communication technologies which ‘exploit’ global information resources. The way of 
classifying education models depends on the degree to which these technologies are used in 
the education process. Depending on the method of content delivery and the nature of 
interaction between the participants, experts distinguish between: 

 traditional learning (offline learning). This method is rarely used in modern 
universities. 

 traditional training with online support (web-facilitated learning) (1-29% of the 
course is delivered online; online tools are used for content distribution and minimal 
interaction through an LMS when doing independent work); 

 blended (hybrid) learning (30-79% of the course is delivered online: face-to-face 
learning is combined with online classes and discussions). It should be borne in mind 
that the ratio between face-to-face and online learning cannot be the same for different 
academic programs. Communication-oriented programs, such as, for example, 
linguistics and language ones, should mostly rely on face-to-face learning as they 
involve direct communication, whereas the share of online learning in STEM 
programs can be quite big. 

 online learning (more than 80% of the course is delivered online; learning control is 
carried out periodically through classroom meetings) [4: 5]. 

The most important fact for us is that in modern foreign language teaching the terms 
‘blended learning’ and ‘online learning’ are often used with almost no distinction between the 
two. Here is an example: “With regard to the process of training future professionals in the 
field of foreign language teaching, we consider the method of online learning as a blended 
learning method.” [5: 49] 
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One of the main principles of blended learning – interactivity – is reflected in the latest 
teaching and learning materials. These are electronic books (e-books, or digital textbooks). It 
is the interactivity of modern electronic textbooks that largely predetermines the openness in 
today’s higher education. 

There is no single definition of an electronic textbook. I.Yu. Nizovaya rightly notes 
that a number of electronic teaching materials can now be referred to as an electronic 
textbook. They can be divided into three groups: 

1. Digital versions of printed textbooks, which cover the same material that paper 
originals do and are accompanied by hypertext and multimedia add-ons. 

2. Electronic resources which do not have their printed prototypes but meet all the 
requirements for a traditional textbook. As a rule, such resources are accompanied by 
theoretical and methodological appendices, and the digital part consists of tests. 

3. Electronic teaching materials corresponding to learning packages (see more about it 
in [6: 98]). 

Electronic textbooks are accessible, can be used anywhere, and reflect the level of 
scientific and technical development of society at present. It can be said that they function as 
an engine which drives modern society towards smart education, “which will be provided 
based on access to subject-oriented and quickly updated databases and which will mean that 
people will socialize and develop their personal and professional qualities mainly through 
professional social networks and electronic means of communication.” [7: 25], [8], [9] 

It is certain that the electronic textbook surpasses the traditional printed book in many 
ways. Firstly, it contains an incomparably greater amount of information and makes it 
possible to rank the material by several levels of difficulty. Secondly, the multimedia content 
of the electronic textbook makes it easier to understand the material. Thirdly, its very structure 
makes it possible to use different methods of knowledge testing and assessment. Moreover, 
the electronic textbook is adaptable, which means that its individual parts can be changed / 
added / deleted right along the learning process. Finally, such a textbook is economical for 
both the authors and the users because it does not need printing or distributing in traditional 
ways. 

The main principles of developing an electronic textbook include the following: 
1. Compliance of the content with the competency-based learning model and a special 

emphasis on the core professional competencies. 
2. Clearly defined learning objectives. 
3. Correspondence of the content with the level of scientific and technical 

development of society. 
4. Combination of theory and practice. 
5. Modular structure. 
6. ‘Openness’, which means the opportunity to update the textbook with new 

materials. 
7. Adaptability, which means that the material should be adapted to the individual 

characteristics of the student. 
8. Use of multimedia. 
9. Interactivity and feedback. 
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10. Self-sufficiency. 
11. Tools for self-study. 
12. User-friendly interface, and others. [10], [11], [12], [13], [14] 
A distinctive feature of the electronic textbook on a foreign language (English in 

particular) is that such a book is aimed at creating a language-rich environment. It should be 
noted that even this book has its limits and the environment that it creates usually includes 
examples of typical dialogues which the student can participate in. The topics of these 
dialogues will vary depending on the subject being studied. For example, they can cover some 
science issues if the aim is to study the characteristics of academic English discourse or 
professional issues if the aim is to get the student acquainted with professional discourse. In 
the electronic textbook, such dialogues are taken from various data banks which are: a) 
compiled in advance by the author; b) compiled in real time using different information 
retrieval systems while working on the material. Naturally, the Internet will provide the major 
part of the material for the electronic textbook. With the help of Web 2.0 technologies, it is 
now possible to simulate a speech situation in English which can be used within an electronic 
textbook. Such Web 2.0 elements as podcasts, wikilinks (used individually or in hypertext) on 
the pages of different educational blogs, blogs themselves and social networks open up wide 
opportunities for students and intensify their desire to create and demonstrate their own 
products in a foreign language by uploading them online. The online textbook, which has such 
an impressive informational basis, reflects the concept of creating personal learning 
environments (PLEs) that is developing in modern pedagogy. 

3. CONCLUSION AND ACKNOWLEDGEMENT 

It is worth noting that the use of the latest IT tools in the process of teaching foreign 
languages does not change the very nature of listening, speaking, and writing. We can only 
talk about a radical change in the source of sound and visual information. This is why some 
researchers discuss the emergence of new functional types of speech activity in virtual space. 
These are cyberlistening, which is the auditory perception (direct or distant) and 
understanding of speech recorded in a digital format and transmitted via an audio channel, 
cyberspeaking, which is the use of oral speech aimed at establishing contact and mutual 
understanding in order to exchange information (directly or distantly) in virtual space, 
cyberwriting, which is a type of speech activity aimed at producing written speech that will 
function in virtual space, and cyberreading, which is reading from a computer screen using 
hyperlinks [15: 23]. The future will tell whether this classification is substantiated, but it is 
absolutely certain that the pedagogical principles of working with language material in a e-
learning environment are undergoing a radical change due to the interactive nature that 
electronic textbooks have. This circumstance should be taken into account in the process of 
developing new teaching and learning materials. 
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Abstract: The present article is aimed at describing the process of designing and using a 
series of worksheets on the cross-cutting topic “Leadership” for Humanities and Social 
Sciences majors at ESP classroom.The series consists of Critical Thinking, Topic 
Development, Boardgame and Photo Analysis worksheets as additional materials to 
complement the existing ESP coursebooks for various specialisms. Alongside developing 
communicative language competence the trainees acquire knowledge on leadership issues, 
improve their leadership skills and enrich their motivation with leadership motives. The 
above-mentioned materials are designed in accordance with the recommendations suggested 
by the British Council experts. The ESP classes with leadership focus result in students’ 
individual outputs based on their academic major.            
 
Keywords: ESP, leadership skills, worksheet, Humanities and Social Sciences majors. 
 

1. INTRODUCTION 
Carrying out the English for Universities project in Ukrainian higher education 

institutions (HEIs), initiated by the British Council Ukraine in partnership with the Ukrainian 
Ministry of Education [2], from 2014 to 2019 raised the question about the necessity of 
redesigning existing teaching and learning resources in English for Specific Purposes (ESP). 

The British Council experts admitted that the absence of modern ESP textbooks for 
certain specialisms leads to producing additional materials by the university instructors to 
meet the needs of students. The examination of the self-made ESP materials in the universities 
surveyed enabled to reveal the following weaknesses: structural/grammatical approach; not 
covering the four macro-skills and students’ needs; limited choice of text types; lack of 
communicative exercises, etc. The experts emphasized that teachers should be trained to 
produce higher quality self-made materials and books using more modern and varied 
approaches [2].    

Implementing the recommendations of the British Council was possible due to the 
experience gained from attending the events within the project framework, i.e. Teacher 
Development Summer School (CiVELT: Essentials, Kyiv, 14-19 July 2017); presentation of the 
publication “The Internationalisation of Ukrainian Universities: the English Language Dimension 
(Kyiv, 28 September 2017); the National Symposium “Impact of the English for Universities Project 
on the Internationalisation of Ukrainian Universities” and the professional development module 
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“Observation and Feedback” (Kyiv, 07-09 December 2017); Teacher Development Winter School 
(CiVELT: Language of ESP, Kyiv, 19-24 February 2018); Teacher Development Summer School 
(CiVELT: ESP Course and Materials. ESP Teacher CPD); the National Symposium on Excellence in 
Internationalisation and ESP in Higher Education in the Framework of the British Council English for 
Universities Project and the training workshop focusing on Observation and Effective Feedback (Kyiv, 
22-24 November 2018).  

The recent literature review shows that researchers focus on creating various resources 
to improve the quality of ESP teaching. For instance, employing resource-based approach 
promotes developing learners’ autonomy (Yang, 2016) [5]. Besides, it is essential not only to 
provide learning materials for the target ESP, but also content-based and linguistic learning 
activities with corresponding instant self-evaluation (Tsai, 2015) [4]. Moreover, ESP 
pedagogy needs to progress beyond the monological model of education to a dialogic, 
inclusive, and hospitable model of the classroom as an imagined third space where creative, 
critical thinking is encouraged (Ai, Kostogriz, Wen & Wang, 2018) [1]. 

Thus, the present study focuses on designing ESP materials, in particular a series of 
worksheets, in the process of higher education learning.    

   
2. ESP WORKSHEETS AIMED AT DEVELOPING LEADERSHIP SKILLS OF 

HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES MAJORS 
2.1. The aim and objectives of creating the worksheet series. It is known that 

competitiveness, mobility of young people, their ability to win, realize their inner potential 
make a positive impact in today's society. HEIs provide the training environment for 
prospective leaders. Therefore it is important to develop students’ leadership skills and create 
leader immersion programs so that this goal is reflected in the curricular including the ESP 
ones. For this purpose as well as for developing learners’ communicative language 
competence we designed a series of worksheets for Humanities and Social Sciences majors of 
Mariupol State University (Ukraine).  

While designing ESP materials the British Council experts insist on evading from too 
narrow focus of ESP in order to provide language tailored to each 
specific discipline [2].  To address this challenge we create worksheets on cross-cutting topics, 
e.g. “Leadership” for various specialisms.  

The objectives of creating the worksheet series are as follows: 
1) organization of differentiated learning, since the worksheets contain the content for 

whole group activities as well as for micro-group and individual ones; solution of intellectual 
and communicative tasks for developing linguistic, communicative, socio-cultural and 
cognitive competences of students;  

2) study of leadership as a social and business issue, relevant terminology for 
expanding professional knowledge and widening outlook of students, raising their self-
awareness, developing active citizenship skills, self-improvement ability, interpersonal 
communication skills and personal qualities necessary for proper functioning in both 
educational and social environments;  

3) fostering students’ positive motivation for ESP learning due to the bright design and 
interesting content of worksheets.  

2.2. The ESP worksheet structure and layout. While constructing reading 
worksheets we follow the recommendations of B. Goodman who suggests dividing the text 
into sections and do a comprehension or discussion task with a portion of it; students scan the 
text for certain information, vocabulary, or grammar structures [3].  

Hence, the first worksheet Critical Reading is aimed at developing this important 
leadership skill and consists of some challenging informational texts having a common idea 
but at the same time each of them presents opposing arguments (Fig. 1). There are also some 
tasks aimed at systematizing the information obtained and developing students’ critical 
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attitude: a pre-reading task to help the students anticipate the topic and foster their motivation 
to acquire new knowledge; post-reading tasks for information processing and analysis, and 
promoting group discussion.  

 
 

Figure 1. The Critical Reading Worksheet. 
 
The second worksheet Topic Development (Fig. 2) includes a number 

of activities for further exploring the topic and mastering communicative skills: 
formulating and justifying opinion, agreeing/disagreeing, giving advice, persuading, etc.  
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Figure 2. The Topic Development Worksheet. 

The third worksheet Boardgame is based on quotes and aphorisms analysis. This 
activity helps the students understand certain phenomena related to leadership and compare 
them with real-life examples, identify objective and subjective information, and make their 
own conclusions. The fourth worksheet Picture Analysis is intended to engage the trainees 
into comparing and contrasting two phenomena and encourage them to transfer their 
knowledge to the real world context (Fig. 3). 

  
Figure 3. The Boardgame and Photo Analysis Worksheets. 

 
Although the content of the worksheet is of greater importance, the layout is 

significant too in order to attract and retain students’ attention, trigger and maintain their 
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cognitive interest. It is achieved by using various fonts, colours, text boxes, clip art, etc. The 
above-mentioned worksheet templates are used for other topical series, for instance to develop 
further 21st century skills of students, i.e. raising cultural, global and environmental 
awareness, promoting collaboration. The series can be supplemented by other types of 
worksheets (Fig. 4).        

 
Figure 4. The Worksheet Samples. 

Having studied the subject extensively, the students of various academic majors design 
and present their own learning outputs (Table 1).   

 
Table 1. Students’ Outputs  

Academic Major 
(Humanities and 
Social Sciences) 

Output  
Example 

Culture Studies  Designing a guide-book on cultural differences between countries, their 
attitudes towards leadership and cross-cultural leadership. 

History  

Presenting a lively leader’s story in the form of a conference report 
based on historical research, transferring the evidence and events of the 
past to the present context, e.g. “Napoleons of Our Days. Who Are 
They?” 

Journalism  Writing a documentary script, e.g. “Dangers of Charismatic Leadership. 
Evil Geniuses in History”. 

Law  
Making up and acting out a role play with other students, e.g. “A 
Leader Under Trial”, distributing and performing roles of an accused, 
an attorney for defence, a prosecutor, jurors and a judge. 

Philology  Compiling a brief dictionary (monolingual/bilingual, 
lexical/encyclopaedic, etc.) of terms and concepts of leadership 

Psychology  Writing an article for a scientific journal, e.g. “Leadership 
Psychotypes”. 

 
3. CONCLUSION. The experience of designing worksheets for the ESP classes is 

shared with other ESP instructors during the respective dissemination events, e.g. the annual 
workshop “Training and Methodological Support for ESP Teaching in Higher Education 
Institutions” held in Mariupol State University on the basis of English Philology Department. 
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The aim of the event is to develop awareness about key principles of selecting and designing 
teaching resources. The attendees consider and discuss criteria for selecting coursebooks and 
resources for ESP courses, bearing in mind that modern materials from the major publishers 
are based on a concept of “broad” ESP [2]; peculiarities of creating their own worksheets, e.g. 
how to make them visually attractive, design authentic tasks and communicative exercises, 
integrate and develop specialist discourse, employ vocabulary strategies, etc. Conducting the 
workshop contributes to the improved quality of methodological support for effective ESP 
teaching. To further our research we plan to design a unified ESP syllabus for the graduate 
programs in the Humanities and Social Sciences.   
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preparing cadets for the exam. The article briefly analyzes the relationships between military and 
civilian Aviation English and gives reasons for modifying the ICAO test questions and content in order 
to meet Military Aviation English course objectives. It briefly focuses on practical methods/techniques 
to enhance students motivation in order to improve the efficiency of the lessons, develop speaking and 
listening skills first of all, and ensure students success in ICAO exam. The article deals with test 
development issues, lesson activities, and choosing appropriate resources to have students more 
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Recently with further Ukraine's integration into international aviation organizations we can 
see the increased cooperation between civil and military aviation, so it calls for a significant increase 
in the need for training pilots and controllers (combat controllers) who demonstrate the appropriate 
level of English language proficiency. 

Today civil and military aviation should work in close cooperation; in order to increase the 
level of interoperability between them, military aviation must comply with ICAO standards. One of 
the major issues of interoperability is the acquisition of competence in English at ICAO levels 4-6. 
Therefore, a variety of teaching and testing methods are used, taking into account the requirements 
of the International Air Transport Association (IATA), EASA (European Air Safety Agency), which 
cooperate with ICAO, etc. In this connection, it is necessary for military pilots and combat 
controllers to obtain at least level 4 (Operational) on the ICAO scale, for their further successful 
operation in the European and world airspace. 

Aviation English language training and language competency control of civilian specialists 
are organized on the basis of many foreign and Ukrainian aviation centers, which, having solid 
knowledge and many years of experience in the field of teaching aviation English, are constantly 
introducing effective methods in the English language training and testing of aviation personnel in 
accordance with the requirements of ICAO and EuroControl. 

The training of civil aviation specialists in Ukraine is carried out by such organizations as 
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UkSATSE, National Aeronautical University, Rotor-Aero and others, each of them has its own 
sophisticated tests to assess the language competence of the aviation English that meet the 
requirements of the ICAO guidance documents. 

As for military aviation, the development and implementation of such tests began lately at 
Kharkiv National Air Force University by the teachers of the Aviation English Department. 

In the course of language testing, we have noticed that the civil aviation test items do not 
meet all the requirements of ICAO testing in military aviation, primarily concerning the subjects of 
tasks, which impairs the effectiveness of such testing. 

The recent practice in the ICAO testing at  Kharkiv National Air Force University has 
demonstrated the need for adaptation of such tests for their active implementation in the field of 
military aviation.  

It is commonly known that in the teaching of foreign languages, linguadidactic testing is 
used. The linguadidactic test is called a set of tasks prepared according to certain requirements that 
have undergone a preliminary test in order to determine qualitative indicators and which allow the 
participants to identify the level of their linguistic or communicative competence and evaluate the 
results of testing according to pre-established criteria [1]. 

The main indicators of the quality of the linguodidactic test are validity, reliability, 
differential ability, practicality and cost-effectiveness. 

Validity of a test means its suitability for determining the level of certain foreign language 
skills and abilities command. 

Reliability is a necessary condition for the validity of the test. The reliability of the test is 
determined by the stability of its function as a measurement tool. A reliable test gives approximately 
the same results when reused. 

Differential ability is a characteristic of a test that indicates the ability of this test to identify 
the candidates with sufficient and insufficient level of foreign language skills and abilities [1]. 

Practicability is a test characteristic that defines: 
- availability of the test instructions and the content of the test tasks to be understood by 

those who perform the test; 
- ease of testing organization in different conditions; 
- ease of answers verification and determination of results and evaluation. 
Cost-effectiveness is a test characteristic, which involves minimal time, effort, and cost to 

prepare a test starting from planning to publication. Linguadidactic tests are divided into 
standardized and non-standardized [2]. 

ICAO tests are standardized. 
In order to provide a sufficient level of language training for pilots and air traffic controllers, 

it is also imperative to adhere to the requirements described in such ICAO documents as "Guidelines 
for Aviation English Training Programs" (Circular 323) [3], "Language Testing Criteria for Global 
Harmonization" (circular 318) [4], "The Convention on International Civil Aviation" ("Convention 
on International Civil Aviation") [5] with annexes relating to linguistic training, etc.  

The challenge faced by teachers and raters of  Kharkiv National Air Force University is to 
implement realistic professional situations in the test items for military aviation specialists who have 
to use general, military and civilian vocabulary alongside with military aviation terminology; it also 
should be reflected in the training program for candidates. 

Here is the content of ESP for airmen. 
Module 1. Objective and subjective factors in aviation. 
Topic 1. Organization of flights. 
Theme 2. Non-routine situations. 
Theme 3. Predicted problems during the flights of military aviation. 
Module 2. Potential threats and ways to prevent them. 
Topic 4. Possible problems during the flights of military aviation. 
Theme 5. Technical malfunctions and emergencies 
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Theme 6. Ground services of military aviation. 
It is seen that a test for military aviation specialists should not only meet the standards of 

ICAO, but also contain military materials, without which it is impossible to train such specialists for 
effective work in the common airspace with foreign military counterparts. 

The relationship between the number of tasks in military and civilian subjects should be in 
the interests of military aviation, because the cadets are supposed to acquire the military specialty. 

It is also desirable that the subject of the assignment was related to the military testing of 
STANAG 6001, the acquiring of which is also required from cadets. 

The level 4 test on the ICAO scale has several parts: an interview, during which the skills of 
speaking on eveyday and aviation subjects are checked; listening to aerodrome information, non-
standard and emergency situations, audio recordings describing aviation incidents, in order to extract 
the necessary information; and live commenting on aviation video. The duration of the test for one 
cadet is 40-60 minutes and is recorded on video for further discussion  by the examination board, 
which contains an interlocutor (who runs the test) and two raters who evaluate the candidates’ 
responses. 

When designing tasks, one must take into account that the test itself is conducted in the form 
of a continuous interview, which is recorded on the video and consists of detailed answers of the 
candidate in the part that verifies the speech, followed by listening and sequential answers to 
questions and synchronous comments on the video. 

The ICAO levels determine the linguistic competence of a candidate using six holistic 
descriptors: pronunciation,  grammatical structures, appropriate vocabulary, speech fluency, listening 
comprehension and interaction during the conversation. 

During the recent ICAO exam the candidates received the ICAO tests for aviation 
specialists, taking into account the features of military aircraft which they are supposed to operate. 

Here is an example of a card with such tasks. 
In the first part (interview) of this test, the interlocutor asks the questions on general and 

military aviation, namely: 
The following questions may be asked: 
1. Where are you from? Why do you like your town? 
2. When and why did you choose your profession? 
3. Why do people join the air force? 
4. Have you ever been deployed abroad? Would you like it? 
5. Which countries would you like to visit? 
6. Are you planning to take part in any UN operations? 
7. What aircraft are lighter-than-air? 
8. How are aircraft classified according to their purpose? 
9. How are the fighters and bombers different? 
10. What types of engines do they use? 
Military subjects were also considered in other tasks, for example, a video of a military 

transport aircraft, which performs landing. The questions after the video comments were as follows: 
1. What type of airplane have you seen? 
2. What was the pilot performing? 
3. What was the problem with landing? 
4. Has the pilot succeeded or not? 
The candidates had a card for answers with the instructions.  
Here are the questions of the following task, which were also developed on the subject of 

military aviation. 
Recording 4: Aviation-related audio. 
1. What type of aircraft was involved in the accident? 
2. What is LARIS? 
3. What is the Army Spokesman's version? 
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4. Was the pilot approaching correctly? 
In the rater’s card, this task has the following instructions (for conducting): 
A test-taker is required to listen to three recordings based on non-standard and emergency 

radio telephony exchange. Firstly, he / she has to look through the questions; Secondly, write down 
the information required while listening; thirdly, report and comment after listening. All the above 
steps should be followed for each recording. It is important to remember that the recording can be 
played only once. 

The candidate is required to listen to three entries based on a non-standard and an 
emergency message from the radio. First, he / she should read the questions; secondly, to record the 
necessary information during the listening; Thirdly, post and comment after listening. All of the 
above steps should be performed for each entry. It is important to remember that the recording can 
only be played once. 

 Recording 2.1: ATIS information. 
Heathrow Arrival information Whiskey, time 14.50, Arrival RW 27 L. Surface wind 230 (8 

knots). Varied between 200 and 260 degrees. Visibility of 10 km or more. View 4600 ft. 
Temperature +25. Dew point +12. QNH 1015. Acknowledge receipt of information Whiskey and 
advise aircraft type are first contact with Heathrow. 

1. Wind: Surface wind 230 (8 knots). Varied between 200 and 260 degrees 
2. RW in use: 27 left 
3. Advise: Contact with Heathrow first 
In the second part of the listening comprehension, the candidate is encouraged to listen to 

the aviation subject, answer the question and discuss the text. 
Recording 2.4: Aviation-related audio. 
LARIS can be delivered by various methods one of which is a low-altitude parachute 

instruction system. The C-130 normally comes in 45 degrees angle with wheels down just in case. 
Some witnesses and former C-130 pilot believe that pilot's approach was just too steep and it's just 
too late to fall. 

Questions and answers: 
1. What type of aircraft was involved in the accident? 
C-130. 
2. What is LARIS? 
Low altitude parachute instruction system. 
3. What is the Army Spokesman's version? 
The pilot was approaching from the normal angle and wheels down. 
4. Was the pilot approaching correctly? 
No, his approach was too steep. 
Further questions to be asked (you can use the following additional questions): 
1. How do you understand the military aviation safety? 
2. How to avoid the accidents like it was shown in the video? 
3. What was the pilot's mistake? 
As you can see, such detailed instructions facilitate the test by providing guidance and 

correct answers to the tasks. Also they reduce the risk of subjective evaluation of candidates. 
The implementation of military materials and terminology not only provided the candidates 

with the adequate items for their professional needs, but as well made the tests easier to pass for 
them, which significantly increased the number of those who passed it successfully. 

The main requirements of Level 4 are the unobstructed understanding of the wireless 
telephone conversations, the ability to quickly obtain the necessary information, instant response, the 
natural pace of speech and pronunciation, which does not interfere with the understanding of the 
information provided, the  knowledge of the necessary vocabulary in the specialty, and the ability to 
correctly respond to unpredictable situations. 

Therefore, the successful training of aviation specialists in order to receive the ICAO 
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certificate should focus as much as possible on the aspects of speaking and listening, as reflected in 
the training program for pilots and combat controllers, compiled by specialists of the aviation 
English department and approved by the ICAO Institute of Kyiv National Aviation University. The 
program focuses on the use of aviation English textbooks, the development of skills acquired on 
simulators, based on  Kharkiv National Air Force University, providing cadets with as much 
language practice as possible. The program has a clear logical sequence, successfully uses a variety 
of teaching aids, constantly being  improved by teachers. At the end of the training, the cadets take 
the ICAO exam, the materials of which are also developed by the teachers of the Aviation English 
department and approved at the Institute of ICAO of Kyiv National Aviation University. 

Based on the experience of organizing the ICAO exam at  Kharkiv National Air Force 
University, we can state that the most difficult items are non-standard and emergency situations, 
because they may sometimes include plain English or unusual accent. That is why cadets need more 
time to train speaking and listening skills to cope with non-standard situations, which will further 
contribute to the greatest possible effectiveness of their interaction with foreign aviation specialists 
and enhance aviation safety. 

Language learning in aviation is characterized by specific tasks, content, criteria: language 
proficiency, conditions for using it, as well as personal and professional features that distinguish it 
from learning the language in any other field of human activity: 

- "This language is intended to provide communication (messaging) between the pilot and 
the ATC dispatcher; 

- this language is characterized by extremely specific vocabulary, expressions and functions; 
- the final criterion for assessing the possession of this language is communicative 

competence, but not linguistic correctness; 
- messaging is carried out mostly in oral form and often in the absence of visual contact; 
- the issue of exchange of messages can not only affect the safety of passengers and 

individual carriers, but also have a serious economic impact on all persons involved in the field of 
air transport, both in the form of direct costs for training and testing, and in the form of indirect 
influence on selection and recruitment"[3]. 

Bearing in mind the peculiarities of the professional activity of pilots and dispatchers, 
Aviation English training should follow a communicative approach to language learning, with a 
focus on language skills, listening comprehension and communication skills. 
Teachers of the Aviation English department  at the Kharkiv National Air Force University try to 
do their best to focus their lessons on the developing   vital language skills for aviators: 
listening and speaking.  Actually, the course books we use ( Aviation ENGLISH for ICAO 
compliance, Oxford, Macmillan, 2004. SKYTALK English for Air Communication, Stanley 
Thornes (Publishers) Ltd, 2004, Air Force, Student’s book Longman, 2011, Aviation SB 
Oxford, Macmillan, 2004 etc.) provide a lot of materials and activities to meet our objectives. 
However, taking into account the limited number of academic hours and the great volume of 
information to be presented, we have to use a variety of methods, techniques and other 
resources to have our goals met.  One of the language skills our cadets have to develop is 
pronunciation because there have been accidents in the history of aviation due to 
mispronunciation.  As our cadets are mostly Ukrainian or Russian speakers they naturally 
have problems with the sounds /p/, /k/, /w/, /ð/,/θ/.  The textbooks we use do not provide 
enough exercises on practicing  intonation and phonetics. So, we use other sources, for 
example on-line resources such as https://www.oxfordonlineenglish.com, 
http://pun.me/pages/tongue-twisters.php, https://ttsreader.com/ etc. During the classes it is 
vital to expose cadets to extensive listening in the professional context.  As far as the first 
listening task in the ICAO   test is based on listening to an ATIS sample, our cadets have to be 
prepared to grasp and write down the information quickly. That is why the following on-line 
sources:  are of great help: Liveatc.net, Aviationweather.gov etc. To evolve listening and 
speaking skills based on emergencies and urgent situations we recommend our students watch 
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Air Crash Investigation films.  Moreover, there is a bank of teacher-developed materials based 
on Utube episodes and aviation-related news which is being constantly updated to include 
most recent aviation accidents and incidents. Taking into consideration that we have to deal 
mostly with mixed-ability groups it is not easy to make our students reach the same level of 
language competence by the end of the course. The communicative methods and techniques 
effective for some students (whole-group discussions, buzz groups, pyramid discussions, case 
studying and role-plays) may not be efficient for the others who cannot catch up with them. 
What is more, the ESP course is usually broken into several parts as the cadets are supposed to 
go on flying practice several times during studying at university. To overcome this challenge 
there was a decision made on implementing distant learning practices in the curriculum. 
Hopefully, distance teaching/learning will give the opportunity to apply the individual 
approach in teaching, enable our students to have ongoing practice in Aviation English and  
provide constant teacher’s monitoring at the same time and thus, will increase the level of the 
cadets’ linguistic proficiency level.  

To sum up, operation in the European civilian air space requires from the aviation personnel, 
in the first place, the knowledge of English which can provide the effective interoperability between 
Ukrainian and foreign specialists, i.e. at least ICAO level 4 (Operational) should be obtained by 
every airman entering the controlled air space.  

As far as civilian air controllers are usually responsible for the air traffic management 
including activities in the TRA (areas temporary restricted for military exercises), either military 
flight crews or military air traffic controllers and even combat controllers are obliged to be aware of 
all the standard air communication procedures held in their areas of responsibility. 

Nevertheless, we should always consider the military aspect that differentiates Air Force 
personnel from other aviation specialists. It is based on the variety of tasks performed by military 
pilots. For instance, civilian aircraft never conduct combat maneuvers, interceptions of air targets or 
delivering bomb load on ground targets. All mentioned above missions are practiced at the Kharkiv 
National Air Force University and reflected in the training curriculum; therefore all of them should 
be represented during language training. 

Moreover, the use of military terminology in the recent ICAO exams has increased the level 
of the language skills demonstrated by our cadets since their professional knowledge had been 
activated. 

We as raters should provide airmen who will take ICAO exams with the test tasks relevant 
to their future responsibilities considering interoperability of Ukrainian and foreign Air Force and 
civilian specialists during common use of the air space for the great variety of missions. 
 

BIBLIOGRAPHY 
 1. Buck, Gary. Assessing listening. - Cambridge University Press, (2001).  2. Bankevich L.V. Testing foreign language vocabulary: textbook. - M.: Higher 

School, (1982).   3. Cir 323, Guidelines for Aviation English Training Programmes Order Number: 
CIR323 ISBN 978-92-9231-403-3 © ICAO (2009). 4. Doc 9835, Manual on the Implementation of ICAO Language Proficiency 
Requirements Order Number: 9835 ISBN 978-92-9231-549-8 © ICAO (2010).  5. The Convention on International Civil Aviation. [online] Available:  https://www.icao.int/publications/documents/7300_orig.pdf 



 

ГОДИШНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 
ФАКУЛТЕТ „АВИАЦИОНЕН“ 11-12 АПРИЛ 2019 г. 

ГР. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ 

 
 

 

630 
 

 
 

AVIALINGUISTICS - AN EMERGING TREND IN LINGUISTICS 
 
 

Vanya Katsarska 
vkatsarska@yahoo.com 

 
Aviation Faculty, National Military University, Bulgaria 
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1. INTRODUCTION 
 

Linguistics is a scientific field which dates back to the beginning of the 19th century. It 
is concerned with the study of language - the structure of language and the ways in which it 
functions in different settings. Linguistics has a wide scope, both theoretical and practical 
applications. It spans a large number of branches - from the principal ones such as phonetics, 
phonology, syntax, semantics to historical linguistics, applied linguistics, etc. The founder of 
modern linguistics, Ferdinand de Saussure, developed an approach to languages as complex 
systems of signs, each sign consisting of a signifier (sound pattern) and a signified (concept), 
joined randomly and inseparably. Later the American structuralist Bloomfield was even more 
empirical and form-orientated than him. All in all, till the 1950s the study of the formal 
aspects, i.e. the structure, of language, was predominant. However, since the 1960s linguistics 
has given priority to social, functional, cognitive, and communicative aspects. Due to the 
cooperation with some practical and theoretical fields such as sociology, psychology, 
pragmatics, cognitive science, at the end of the 20th century linguistics gradually evolved from 
the well-established mono-disciplinary approach to language to an interdisciplinary one. 

 
2. AVIALINGUISITICS 

The field of linguisitics has continued to evolve in the 21st century. The Polish 
professor from the University of Warsaw Anna Borowska proposes a new interdisciplinary 
branch of linguistics – avialinguistics. The main object of avialinguistics is the aviation 
language. It deals with the purpose and principles of communication in aviation context and 
investigates the types of interactions and the features of aviation discourse. Avialinguistics is 
interdisciplinary in nature closely connected with the disciplines  linguistics and aviation - 
“Avialinguistics is derived from general and applied linguistics, so it shares a common 
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theoretical basis with both of them… It is strictly related to aviation mainly through general 
relations that connect semiotic with this field.” (2017:51). Being a completely new research 
field, the scope of avialinguistics is outlined by Borowska as follows: “it analyses the use of 
aviation language by professional speakers, their language production and interpretation, but 
also deals with language teaching, training and learning, language teaching technology, 
preparing teaching materials, preparing language tests, testing, rating AE teaching, specialist 
translations and terminology work.” (2017:56). 

 
2.1 AVIATION ENGLISH  
Despite the fact that avialinguistics emerged in the 21st century, Aviation English was 

officially born in 1903 when Orville and Wilbur Wright, two American aviation pioneers, 
inventors, constructors and engineers made the first controlled, sustained flight of a powered, 
heavier-than-air aircraft. The “Flyer” flew 120 feet, staying aloft 12 seconds, over Kitty 
Hawk, North Carolina, the USA. Although in the dawn of aviation there was no verbal pilot-
ground or pilot-pilot communication, the various parts of the flying machine and all its 
movements had to be given a name. This new-born terminology was in English. The military 
value of aircraft was quickly recognized and the production increased significantly on both 
sides of the Atlantic Ocean. Since then the English language for aviation purposes has been 
closely intertwined with the advancement of science and technology, and the aviation industry 
in particular. With the invention of radio the light signals and the Morse code used for 
communication from ground to air were replaced by exchange of voice messages. In 1909 the 
British government created the Q-code, Q stood for “query”, in order to facilitate the 
communication between maritime radio-operators of different nationalities; later it was 
adopted by the aviation and even nowadays a few of these Q-codes are still in regular use, e.g. 
QNH – the altimeter reads a number in millibars of the current atmospheric pressure and thus 
indicates height at sea level (nil height) or QFE – what is the current atmospheric pressure 
above a specific aerodrome (field elevation).  

During the Second World War English gradually became the language of aviation. 
Later the growth of civil aviation implied the introduction of standards concerning technical 
procedures as well as communication. Aviation needed a body to foster standardization. The 
International Civil Aviation Organization (ICAO) has been one of the most important 
aviation-related agencies for more than 70 years. It was established in 1944 in Chicago where 
representatives of 52 countries gathered and discussed the future of legal regulations for the 
international civil aviation. The great percentage of military officers in the delegations was at 
that time the evidence of the close relationship between military and civil aviation. Currently 
ICAO has 191 Member States and they have to comply with Standards and Recommended 
Practices (SARPs) for civil aviation. The SARPs deal not only with the traffic management of 
about 100 000 flights all over the world but also with aviation communication and the use of 
aviation English language.  

International Civil Aviation Agency (ICAO) established and regulated standard rules 
that govern the exchanges between pilots and air-traffic controllers. This is an organized 
system for transmission of information, instructions, requests, clearances and advice. It 
defines what needs to be said in a particular situation, as well as where and how it is said. This 
is a restricted and coded sublanguage where each word and phrase has a precise meaning that 
is often exclusive to the aviation domain. The language use is standardized phraseology for 
routine situations and plain language for non-routine situations and all cases not covered by 
the radiotelephony phraseology.  

Up to 2003 there were two Recommended Practices in Annex 10 and one Standard in 
Annex 1 which regulated the use of the English language: 
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“the air-ground radiotelephony communications shall be conducted in the language normally 
used by the station on the ground or in the English language” (ICAO, Annex 10 2: 5.2.1.2.1) 
and  
“the English language shall be available, on request from any aircraft station, at all stations on 
the ground serving designated airports and routes by international air services” (ICAO, Annex 
10 2: 5.2.1.2.2).  
However, the recommendations did not specify the required level of language proficiency 
(ICAO, Doc 9835 1.3.1).  

Later it turned out that language proficiency in English was a causative factor for some 
terrible accidents, in which many people were injured or died (Avianca flight 1990, American 
Airlines Boeing 757 flew into terrain in Cali 1995.) The precise language and the clarification 
of any misunderstandings are of vital importance in aviation. Each mistake and 
misunderstanding can have fatal consequences. Obviously the previously issued 
recommendations were insufficient and in order to facilitate the process of communication 
and ensure the highest level of safety, changes had to be introduced. Amendment 164 was 
added to Annex 1. It stated that from March 2008 all pilots and ATCs must prove their 
language proficiency by reaching the Operational Level 4 of the ICAO Language Proficiency 
Rating Scale (ICAO, Annex 1 1.2.9). Without achieving this minimum level of language 
proficiency, civilian pilots and ATC will not be licensed and will not be able to perform their 
job (Institute of Air Navigation Service). Unfortunately, some countries were not prepared to 
meet this deadline, so ICAO offered an extension till 2011. 

The ICAO language proficiency requirements set standards about radiotelephony 
communication which are used by two groups of people – ATCs and pilots. The requirements 
regulate the use of standardized phraseology, which has been developed and approved by 
ICAO, and the use of plain language (ICAO, Doc 9835 3.2.6).  

Both the civil and military aviation in Bulgaria have adopted the radiotelephony 
communication of ICAO regulations. Some Bulgarian documents were issued regarding the 
communication between pilots and air-traffic controllers: „Наръчник за радиотелефонна 
фразеология“ (ГВА, 2015), Инструкция 4444 and Инструкция № 512. They introduce the 
ICAO language phraseology and their Bulgarian standard translation. The military aviation 
uses the same documents as well as locally developed “Tactics, techniques and procedures” 
issued by each air-force base for its own purposes and military exercises. The air-force has 
implemented some additional standard language phraseology which aims at facilitating the 
communication during some special military missions such as air policing, NATO missions, 
air reconnaissance, air combat, joint air defense operations, etc. 

When talking about “aviation English” scholars and practitioners often mean different 
things. For instance, to Estival and Farris (2016:20) aviation English means “not only 
communications which involve “standard phraseology” – a prescribed, highly constrained set 
of phrases to be used in so far as possible in all radiotelephonic communications between 
controllers and pilots – but also communications which involve the use of natural English or 
“plain language” – to be used in aviation situations where the standard phraseology is either 
non-existent or insufficient.” To Peter H. Ragan from Embry-Riddle Aeronautical University 
aviation English is a relatively broad term, it doesn’t comprise only the communication 
between pilots and controllers; he gives an account of the content areas which are identified in 
the scope of Aviation English: 

1.  Flight - Air Traffic Control; Flight Services 
2. Technologies - Airframe and Powerplant; Mechanics; Avionics; Aircraft Manufacture 
3. Engineering - Aeronautical Engineering; Aerospace Engineering  
4. Business - Airline / Charter Services; Fixed Based Operations; Airport Management; 

Marketing  
5. Education and training – Flight; Maintenance; Engineering; Business; Administration. 
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The definition provided by ICAO for “aviation English” is as follow: “It could include 
all of the language uses of many different professions (engineers, technicians, commercial 
staff, flight crews, etc.) within the aviation domain, which itself includes specializations such 
as aircraft construction, aircraft maintenance, aircraft  operations, air traffic control, 
regulation, airport activities, passenger care, and flight crew operations.” (ICAO Doc 9835, 
2010b).  

Obviously the aviation domain is multilevel consisting of several subdomains. I would 
like to suggest my understanding of “Aviation English”: Aviation English is the language of 
the specialized aviation domain, encompassing several subdomains, in all its comprehensive 
aspects: 

- Radiotelephony phraseology - the specific language for communication between 
pilots and air-traffic controllers in civil and military context, both radiotelephony standardized 
phraseology and radiotelephony plain English; 

- Technical aviation English – engineering English connected with aeronautics and 
aerospace in all aspects such as avionics, mechanics, aircraft systems, combat aircraft 
weapons, maintenance, repair and overhaul, etc. 

- Occupational aviation English – the professional language needed by civil and 
military specialists such as flight attendants, ground crews, meteorologists, air force doctors, 
airport managers, etc. in their particular aviation context broadly speaking from aircraft 
manufacture, to airline services and air force missions. 

There is no doubt that these subdomains would overlap in many cases. Being a part of 
the English for specific purposes, each aviation English course is necessary to refer to the 
target-language use situation, to consider who is using the language, in what activities 
language plays a key role, and what purpose the language is serving. That is why each 
aviation English course should be developed based on the analysis of the purposes, needs, and 
the specific activities for which language will be needed.  

2.2. PERSPECTIVES 
Avialinguistics should start studying more scientifically the different facets of the 

aviation language from radiotelephony communication to aviation English for aircraft 
maintenance and aviation language in military context. However, radiotelephony mostly and 
its characteristics have already been researched to some extent by some American and 
European scholars. For instance, Dennis Philps made analyses of the syntax of the official 
ICAO phraseology, discussing it on a phonological and syntactical level. He found out that 
the aviation English had the following features which are different from the general English: 
the imperative form in controller’s messages; the almost complete absence of modals; the 
deletion of determiners, subject pronouns and prepositions; rare interrogative and negative 
forms; the deletion of auxiliaries be and have in be + past participle forms, be + -ing forms 
and have + past participle forms; the nominalisation of verbs; and a highly specialized, 
univocal and finite lexicon. Aviation English doesn’t possess figures of speech and 
metaphors; it is not suitable for expressing humour and politeness. All these characteristics 
differentiate Aviation English from general English. Lopez, Condamines et al. have made a 
study of corpora, both standard phraseology and plain English, in real air-ground 
communications from two French en-route control centres and one French major airport. 
Their results indicated that there was a finite lexicon of about 700 words, that more nouns 
were used than verbs and prepositions, that different subjectivity markers were used in non-
standard situations. Lorena de Matteis emphasizes the function of ellipsis in aviation English; 
Moder makes a research on the use of prepositions; etc. Unfortunately, none of these sources 
include the specifics of the air force linguistics – this a subdomain which needs further 
research. 
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Avialingustics, however, should focus on all aspects of aviation English. Anna 
Borowska has already outlined the thematic categories which avialinguistics should address 
(2017:59): 

- prescriptive view of aviation language; 
- aviation language description; 
- aviation language analysis (language use problems: dialects, registers, discourse 

communities); 
- aviation language awareness (contact problems, cultural interactions); 
- aviation language competence; 
- aviation linguistic behavior; 
- aviation communication (narrowed down to linguistic aspects); 
- aviation discourse; 
- aviation language error analysis; 
- improving aviation communication (with reference to linguistic aspects); 
- aviation language teaching (resources, training, practice, interaction, 

understanding, use, contexts, inequalities, motivations, outcomes); 
- aviation language learning (skills, awareness, rules, use, context, fluency, 

automaticity, attitudes, expertise); 
- aviation language trainer training; 
- aviation language assessment and testing; 
- aviation lexicography; 
- aviation language translation. 
 
3. CONCLUSION 

Intercultural communication in English in aviation context aims at safety, so there is a 
constant need to observe, analyze and standardize the language used. This article has focused 
on a brand new development in linguistics and the emergence of a new branch called 
avialinguistics.  
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Abstract: English language has become lingua franca of the contemporary world, a global 

language. The process of globalisation has also influenced the increasing demand for learning 
English. The demand involves not only general language but also language for specific purposes, 
including language of the military environment, Military English.  

English has also become the language of interoperability in NATO. The North Atlantic 
Alliance has always paid particular attention to the knowledge of foreign languages, which was 
expressed, among others, establishment of the BILC International Language Coordination Office and 
development of language standards applicable to all Member States. Traditional security refers 
predominantly to military and political safety. However, the process of globalization and geopolitical 
transformations gave rise to non-traditional security, among others language security. 
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1. Introduction 
 
The end of the Second World War and the hegemony of the two superpowers for many 

years determined the framework of the global security system. The Atlantic Alliance and the 
Warsaw Pact, in fact the United States and the Soviet Union, set the standards of the then 
peaceful coexistence, forced by the arms race and the number of nuclear warheads owned. 
Democratic-liberal ideology clashed in the world with Marxist-Leninist doctrine, but clearly 
marked dividing lines were never crossed. The definition of international security itself was 
limited to ensuring armed protection of the borders of a given alliance. Especially in the 
sphere of Soviet influence, security was understood negatively, where the dominant need was 
to ensure existence and survival, not development. As a consequence, it led to economic 
collapse and collapse of the communist system itself in the early 1990s. Euphoria, which was 
then dominant in the West, was based on the conviction that the time of liberalism and 
democracy in the former Eastern Bloc is coming, and the ideological and political premises 
cease to pose threats to the new global order. However, since the fall of the Berlin Wall, the 
issue of international security has undergone a significant redefinition. The world has not 
become unipolar, the end of history has not occurred, and new internal and external threats 
bring destabilization and uncertainty to many societies. On the international scene there 
emerged actors claiming a new division of the world. Russia proved to be a faithful follower 
of the Soviet Union, and countries such as China and Iran exert a greater influence in the 
sphere of regional and international security. 
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The processes taking place in the globalized world and the resulting challenges to 
international security force democratic countries and created by them international structures 
such as the North Atlantic Alliance and the European Union to cooperate more closely in 
every sphere of their activity. Ensuring internal and external security for each entity of these 
structures has become a condition sine qua non. An extremely important element of this type 
of activities is the issue of effective communication. The issue of language skills and 
knowledge of foreign languages to ensure the security of transnational and international 
organizations is appreciated both in the North Atlantic Alliance and the European Union. 

 
 

2. Language policy  
 

American experience in the use of foreign languages in international military 
operations during the Second World War proved particularly important for NATO. Already at 
that time it was established that conducting military operations in a multinational context is 
enormously complex. The experience gained indicated obvious problems related to the issues 
of logistic, e.g. coordination of supply chains, compatibility of refuelling systems, as well as 
cohesion in the collection and transmission of intelligence information. In theory, language 
communication should be efficient and fluid, because in military operations, seemingly 
irrelevant shortcomings can become a threat to both the security of the army and the civilian 
population. It has been found that the establishment and maintenance of a common language 
communication system is fundamental to security. (R. Monaghan, 2012, p.23) These 
challenges of effective linguistic communication have also become important for the 
emerging NATO structures. 

As Monaghan observes, multinational exercises in the fifties of the last century 
brought language standards to the fore. NATO has organized a series of international 
exercises to demonstrate its ability to respond to Soviet aggression in north-western and 
south-eastern Europe. At that time, guidelines were created to work on the standardization of 
the language, mainly in terms of the demand for equipment, refuelling and deliveries at sea. 
Joint international exercises were seen as a preparation for the inevitable military operations 
as a reaction to the expected Soviet aggression. The lessons learned from these exercises 
initiated the rigorous development of standards in all aspects of military cooperation, 
including language. 

Today, these types of exercises are still going on; the pace has not decreased, but most 
of these exercises are currently carried out virtually and require different skills and 
communication strategies. NATO operations still require a high level of commitment to the 
standardization of materials, command structures, precise communication and collaborative 
training and education. (Ibid., p.24) 

An inherent element of increased interoperability is, on the one hand, the 
standardization of language training, education and evaluation, and on the other, the 
unification of language standards in individual NATO countries. One of the principal agencies 
existing in NATO is the NATO Standardisation Office (NSO) established in 1951 (former 
Military Standardisation Agency), which co-ordinates work of all NATO Committees and 
Working Groups dealing with standardisation. The definition of standardisation encompasses 
the development of concepts, doctrines and procedures and their implementation in order to 
achieve the required levels of compatibility, interchangeability or commonality indispensable 
for interoperability. (cf. www.nato.int)  

The process of standardisation is of a paramount importance in case of the use of 
language. Initial decision concerning the use of all native language within the NATO 
structures was changed during the first Session of the North Atlantic Council in September 
1949. Thus, two basic languages for the official meetings – English and French, which were 
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to be translated afterwards into the other languages, were accepted. As a result of 
transformations in the world, English has become the dominating language of NATO, which 
reflects its international stance as a global language. Bearing in mind the importance of 
compatibility, the NATO language subcommittee BILC (Bureau for International Language 
Co-operation) was established in 1966 and later, in 1978, recognised as a consultative and 
advisory body concerned with language training matters. The purpose of BILC is to foster 
support within the field of language proficiency, language education and testing.  BILC 
functions as a clearing house coordinating language education with the aim of enhancing 
interoperability and making more efficient use of language education and training resources. 
BILC is responsible for sponsoring and maintaining NATO STANAG 6001 (NATO 
Standardisation Agreement 6001). (TORs for BILC, 2016) 

As stated in BILC: Constitution and Rules of Procedure (2007), the Bureau engages in 
disseminating to participating countries print and multimedia instructional materials, materials 
and information on developments in the field of language training. It holds annual conferences 
in order to review the work done in the coordination field and in the study of particular 
language topics, and is the custodian of  NATO STANAG 6001. Over the years the Bureau 
has expanded its roles to include advice on language proficiency as defined in job descriptions 
and has initiated training within the field of language testing. BILC members cooperate 
bilaterally and multilaterally “in the unique area of defence-sponsored and defence-related 
language policy” with regard to, among others, designing general curriculum and language for 
specific purpose courses, and conducting language training in accordance with NATO 
STANAG 6001. By promoting language interoperability amongst both NATO and Partner 
nations, BILC strives to support the North Atlantic Alliance.  

In the teaching of foreign languages in the NATO structures in the 1960s, there were 
shifts of accents from formal instructions in the field of syntax and morphology to the actual 
use of a common operational language. The transition from the audio-linguistic approach 
(many exercises) to the communicative approach (much speaking and listening) was gradual 
but effective. Current work on the foreign language teaching methodology is conducted by the 
Defense Language Institute of the Foreign Language Center in Monterey, California. Thanks 
to new techniques, it shortens training and learning time, and more effectively manages 
teaching programs. Similar institutions operate in all NATO countries developing their own 
responses to language requirements and expectations in the country and in the world in 
accordance with the standard STANAG 6001 developed by the North Atlantic Alliance. 

Experience shows that crises occur unexpectedly in unstable areas. Therefore 
interoperability constitutes an important principle of NATO's multinational operations. Under 
these conditions, BILC's task is strict involvement in systemic solving the problem of 
language deficits in terms of interoperability, providing advice to a wide range of language 
specialists cooperating in military and civilian environments, and implementing modern ways 
and methods of teaching language proficiency in all NATO countries, because language skills 
foreigners is an important element of the security of the North Atlantic Alliance. 

 
3. Military English  

 
With approximately 800 million speakers of English, both native and second language 

users, English has become the lingua franca of the contemporary world. The process of 
globalisation has also influenced the increasing demand for learning English. The demand 
involves not only general language but also language for specific purposes, including 
language of the military environment.  

Upon the creation of the North Atlantic Treaty Organisation in 1949, two main 
languages of communication were accepted: English and French. Nevertheless, with every 
peacekeeping international operation, English has come to prevail as the language of 
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communication both among servicemen and civilian personnel from NATO member countries 
and local populations. All the non-English speaking members have been conducting extensive 
language courses for its armed forces, not only of General English but also Military English as 
English for Specific Purposes.   

Poland and the Polish Armed Forces have been part of NATO for two decades now. 
As English is the de facto operational language of NATO, it is of paramount importance for 
the military personnel to learn the English language in order to communicate with the military 
and civilian personnel worldwide and to achieve, in the military parlance, communicative 
interoperability. In order to meet the requirements of NATO interoperability, numerous 
language courses in the Polish Armed Forces follow the guidelines of English for Specific 
Purposes methodology in teaching military terminology.  

Military vocabulary fulfils, among others, two functions: specialist and collective. The 
specialized function of the military vocabulary is that it handles, especially its terminological 
part, the process of communication of people operating under special circumstances, such as 
peace maintaining missions or warfare activities. Military vocabulary in the service of the 
modern army has become a modern tool. The efficiency of military vocabulary, in furtherance 
to general linguistic competence, in capacities such as commanding, issuing orders and 
acknowledging them, is of paramount importance. 

Language skills are crucial for communicative interoperability and therefore they are 
an important tool for strategic, operational, tactical and every day deliverables in the military 
milieu (Cf. Crossey M., 2005) The role of languages in war, as language is perceived as 
integral to the constitution and development of military conflicts, has been contextualised by 
researchers (Cf. Footitt and Kelly, 2012). Nevertheless, language is an integral part of 
peacekeeping and peace maintaining process as well, and since English has become the lingua 
franca of the contemporary world, it is essential for the military milieu to master it. 

The correct use of language and its understanding enables a successful administrative 
and operational military environment. On account of appropriate application of terminology, 
potential misunderstandings or misinterpretations of military activities can be evaded. 

Incredible productivity and flexibility of military terminology is one of its distinctive 
features. Moreover, the divergences between British and American military register render 
both the teaching and language acquisition challenging and pose interesting research queries 
in the field of translation studies, and in cultural and rhetorical studies. 

 The mission of language instruction in the Polish Armed Forces is to provide high 
quality and effective training in line with the requirements of the interoperability of NATO 
Alliance. Military vocabulary becomes an instrument meant to serve the final purpose of 
communication in a strictly defined framework: the military environment. The acquisition of 
the English language serving as a tool for NATO capabilities is the overall objective. 
 

The political, military, cultural and technological strength exerted by the Anglo-
American nations over the world due to the globalization of human activities has contributed 
to the spread of English and its entrenching as the international language for global 
communication. In “English as a Global Language” B. Crystal (2003, p.9) notices that no 
language becomes a global language purely because of its intrinsic structural properties, the 
size of its vocabulary, its role as a vehicle of a great literature in the past, its association with 
bygone great cultures. These factors can motivate to learn a language, but none of them alone, 
or in combination, can guarantee a language’s world spread. On the one hand, guaranteeing 
survival as a living language may not be accomplished, as in the case of Latin. On the other 
hand, inconvenient structural properties such as awkward spelling in English, do not seem to 
inhibit a language from achieving international status either. “A language has traditionally 
become an international language for one chief reason: the power of its people – especially 
their political and military power. The explanation is the same throughout history. Why did 



 

640 

Greek become a language of international communication in the Middle East over 2,000 years 
ago? Not because of the intellects of Plato and Aristotle: the answer lies in the swords and 
spears wielded by the armies of Alexander the Great … The history of a global language can 
be traced through the successful expeditions of its soldier/sailor speakers. And English has 
been no exception”. (Ibid., p. 9) 

 Military English may be perceived as a sublanguage, a construct, a structure 
characterizing certain discourses, or certain parts of discourses, which occur in particular 
situations, e.g. in the discussions of scientists who work on a particular problem or in case of 
developing an assault strategy in the military (Cf. Z.Harris, p.231). Grishman (2001, p.1) 
believes that a sublanguage is the specialized form of a natural language which is used within 
a domain or subject matter, and the languages of e.g. hospital radiology reports, weather 
reports, military tactics manuals, troops dislocation reports can serve as examples. A 
sublanguage is characterized by a specialized vocabulary, semantic relationships, and in many 
cases specialized syntax.  

Paraphrasing Grishman’s example of biochemistry, it would be acceptable in a military 
tactics article to state “GIs were issued submachine guns.” but not “Submachine guns were 
issued GIs.” The subset is closed under syntactic operations of the general language. This 
means that if a sentence is acceptable in the sublanguage, its syntactic transforms will be too 
(so if “The GIs activated the guided missile.” is OK, so is “The guided missile was activated 
by GIs.”). “The subset which constitutes the sublanguage can be specified in terms of a set of 
sublanguage word classes and allowable combinations of these classes (just as the language is 
specified by syntactic word classes and their allowed combinations)”. (Ibid., p.2) These 
classes involve domain-specific entities such as (for warfare) GIs and guided missiles. 

Military sublanguage has been the subject of study of linguists and researchers, who 
review the system of military sublanguage, the influence of the formation of military 
discourse, as well as its role in teaching. (cf. Georgeva 2007, Nagy 2008). Specialised 
vocabulary is one of the vital characteristics which distinguish professional groups, military 
professional groups included. Employing and understanding military discourse composes an 
essential element in determining affiliations to a given professional community. Chambers 
(1999, p.380) divides military language into two major groups: official military language and 
informal military speech. The basic function of official military terminology is to narrow the 
meaning of words used in military discourse to evade misinterpretation and 
misunderstandings while using military vernacular. Thus, three main features of official 
military discourse can be distinguished: it is a sanitized form of the language, emphasises the 
expertise of its users and contains a specific notion of hierarchy.  

Military English is a general term which encompasses many variants, it may be 
problematic to distinguish single unified Military English. Military English falls into EIL 
English as an International Language, ELF English as a Lingua Franca, EIC English for 
International Communication. 
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Fig.1 Modified ELT Tree of Hutchinson and Waters 1987 with Military English 

Even though Military English has no paradigm, it fits within the scope of ESP’s 

absolute and variable characteristics, as described by Dobbs. With reference to absolute 

characteristics, Military English meets the criterion of specific needs as the ESP practitioners 

provide courses for students and trainees with specified key purpose. Military English makes 

the use of the military discipline being set in a military context, using for instance military 

documents, and focuses on appropriate language. Military English definitely meets the first 

variable characteristic concerning course designed for specific disciplines. As regards the 

other characteristics, Military English is likely to employ a methodology to dissimilar to 

General English, is typically directed to higher level adult learners, and set in a work situation. 

(B. Dobbs, 2015) 

There are three components to be considered in Operational Military English, a term coined 

by Dobbs:   

 “Hard” / “technical” Military English 

 English for the Military 

 English in Military Contexts. 

With reference to “hard”/” technical” Military English, military experience to teach it 

is required, as it encompasses military jargon, specialist knowledge of armament, equipment, 

commands, etc. In another entity, English for the Military, military elements provide the 

context for it. English for the Military has application in case of, e.g., NATO and UN civilian 

environment in whatever capacity the personnel works. English for the Military can be taught 

at university language departments, and in military settings. Even though it covers a range of 

military matters, successful communication is of the utmost important. The third 

differentiation, English in Military Contexts, places English close to General English and the 

only difference between those two is the setting, since it is used largely at Military Academies 

and Universities, and on bespoke courses. 
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Even though Military English is not widespread knowledge, instructors do not need to 
have the military expertise because the main task is to teach communicative English, as B. 
Dobbs remarks. Communication is the imperative as Military English is international in its 
communicative focus. As pure language is insufficient to communicate internationally, 
intercultural competencies, directness, and interpersonal skills are of paramount importance. 
In order to communicate effectively in military context, hard skills that are required in a 
particular job in military environment need to be complemented with soft skills. Soft skills 
cover a whole spectrum from time management to communicative matters to the mind-set to 
build trust and to influence people. 
 

4. Language security 
 

As Jones and Askew (2014, p.3) remark in a study regarding language challenges of 
military operations, “[…] a language policy is not a purely institutional one to facilitate 
operations within a particular organization but one that must take into consideration the social, 
political and cultural circumstances outside of it”. Thus language policy leads to engaging in 
reflections on language security. The term language security applies both to the protection of 
native language against excessive language borrowings, and to the security that is associated 
with the use of a common language within alliances and organizations. Language security is 
an inherent part of national security, as for instance information security or cultural security 
are.  

In its language policy in the context of security, the United States have stressed the 
need for foreign language and language development for over a decade. Actions and projects 
are being undertaken to take place at the first stage of education, during the period of so-called 
broad learning. Along with taking up a job and acquiring experience in a given field, there is a 
shift to specialized learning, and according to the researchers, this change leads to a decrease 
in cognitive abilities. Significant factors determining the effectiveness of learning are also 
socio-environmental factors, social competences, continuity of the education process, self-
assessment, individual predispositions, important in the language training of military 
personnel. 

A research project Conditions of Military Multinationality was carried out in the 
North-Eastern Multinational Corps comprising soldiers from Denmark, Germany and Poland. 
Unlike the German-French Brigade, where communication took place in two mother tongues 
requiring a translator, the fourth language, English, was introduced in the Corps. The English 
language was to fulfil the integration functions by acting in favour of all staff. However, due 
to the differences in English proficiency, especially in the Polish case, this assumption 
sometimes proved difficult to implement. 

Communication problems threatening the security may occur not only between the 
sender of the message and the recipient, for whom English is not native language, but also in 
the case of soldiers from different service branches of one country in connection with the used 
distinct jargon, as notices T.E.Murray in an article on the language of navy pilots. Therefore, 
in a globalized world, language policy conducted by defence ministries is becoming an 
important element of security. 

Thus, language can both foster integration and be an obstacle to its implementation, if 
its knowledge is not determined on the same level for each group. Language appears as an 
important determinant of sustainable security. Acknowledging the legitimacy of conducting a 
sustainable language policy, the Defense Department of the United States Department of 
Defense created even a government agency called Defense Language over the National 
Security Education Office. The British Academy conducted a study Lost for Words to assess 
the validity of foreign language proficiency and teaching in the areas of security and 
international relations for the implementation of public policy of the United Kingdom in 2013. 
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In the language policy of NATO, an important element is also a cultural factor, related to the 
linguistic factor, which may be important in the situation of danger, which was particularly 
noticeable during military interventions in Iraq and Afghanistan. 

In 2014, the team of Dr A. Costa conducted research on solving moral dilemmas; 
interviews were conducted with respondents speaking two languages, and the answers varied 
depending on the language, English or native speaker in which the interview was conducted. 
As a result of the research, it was found that a foreign language creates the possibility of a 
more rational, not necessarily ethical, choice in a crisis situation, when a decision should be 
made to guarantee the safety of the group, but which threatens the safety of the individual. 
Security in the ethical dimension is perceived as a balance. This applies to both individual and 
social life. One of the elements of achieving this balance is also the language that man uses. 
The language of a sustainable human is a reasonable speech, devoid of aggression, focused on 
seeking and discussing problems, understanding and explaining them in rational and dignified 
terms. It is a language understood ethically, language of peace and security. 

The ability to use language is crucial to the act of human communication. Improper 
transmission or incorrect reception of a message can lead to conflict situations, situations 
threatening the safety of the individual and the community. For many years the North Atlantic 
Alliance and individual members have been working on improving and standardizing 
language education and policy in order to ensure security, where language policy is 
understood in a wider perspective than just care for the native language, is understood as 
language security. 
 

5. Final remarks 
 

English language has become lingua franca of the modern world, a 'global language' in 
the assessment of linguist prof. D. Crystal. In the contemporary world, English has also 
become the language of interoperability in NATO. In order to achieve this interoperability, the 
prerequisite of a common language emerged, triggering a need for common terminology to be 
used by the forces. “Variations in terminology … were the source of confusion. Having a 
common and understandable terminology … also contributes to interoperability” (I. P. Jones, 
L. Askew, 2014, p.28) 

The North Atlantic Alliance has always paid particular attention to the knowledge of 
foreign languages, which was expressed, among others, establishment of the BILC 
International Language Coordination Office and development of language standards 
applicable to all Member States.  

The Cold War contributed to the intensification of efforts, especially American ones, 
to improve the efficiency of language learning, although the issue of specialized language 
education was handled by both the North Atlantic Alliance and the Warsaw Pact. The changes 
that took place after 1989 forced the former states of the Warsaw Pact to redefine language 
policy. However, at the time of joining NATO, these countries were in a diametrically 
different linguistic situation than states that were long-time members of the Alliance, and their 
efforts to achieve the Alliance's language standards have been implemented to this day. 

Traditional security refers predominantly to military and political safety. However, the 
process of globalization and geopolitical transformations “added new elements to national 
security and gave rise to non-traditional security, in which economics and cultural security 
gained increasing attention. It is a system where security and non-security issues interrelate to 
each other and mutual dependence and interactions among various aspects of the system are 
commonplace”. [Han p.22] Accordingly, language security is vital for national and 
international security and should gain increasing attention. 
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Abstract 
 
The present article is a plea for a radical reform policy of Algeria’s education system, not least 
English Language Education (ELE). It incorporates a discussion of the notion of high-quality 
education and expands into an analysis of the wide gap existing between the stated objectives 
and classroom practices, i.e. what the classroom offers to the EFL learners and the skills that 
are actually needed to positively cope with the communications schemes of the twenty-first 
century. Within the globalization framework, the transition from a literate society to a 
knowledge society is no easy task; it consists of an ensemble of challenges to efficiently 
overcome in an effort to conduce to a systematic metamorphosis of the Algerian society. The 
failure of the Algerian education system, in general and ELE in particular, to equip students 
with the skills that are needed to efficiently respond to the requirements of the 21st century is 
becoming an inherent characteristic of the exam-oriented system at large. Finally, the article 
culminates with a formulation of initial steps that are likely to lead to the implementation of 
international academic standards and scientific rigour. These quality-oriented and selective-
based yardsticks are, indeed, sine qua non conditions to institutions which aspire after the 
label of quality-based education, paving therefore the way for a steady build-up of a 
sustainable information-driven society.  
 
Key words: English Language Education, quality education, 21st century skills, knowledge/ 
information society 
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Teaching to the test is a phrase or term used to refer to the implementation of a set of 
pedagogical practices which focuses on preparing learners for standardized tests and high-
stakes exams. A standardized test, as its name denotes, is an exam which has been devised 
from experimentation to check solely its practicality, reliability and validity. It is also a test for 
which norms have been established; it provides fixed procedures in terms of time limits, 
response format, and number of questions and for scoring the test. Menken (2008) posits that 
standardized tests are all too often used by education systems for high-stakes decision making. 

The notion of ‘high-stakes’ test or exam has been defined differently, yet in a 
converging way. Popham (1987) ascribes ‘high stakes’ to any test whose aggregate results 
were reported publicly or which received media coverage. The Standards for Educational and 
Psychological Testing defines “a high-stakes test [as a one which] is used to provide results 
that have important, direct consequences for examinees, programs, or institutions involved 
in the testing.” (p.176). A “Low-stakes test [as a one which] is test used to provide results 
that have only minor or indirect consequences for examinees, programs, or institutions 
involved in the testing” (p.178). On the other hand, Wikipedia describes ‘high-stakes testing 
as a test with important consequences for the test taker. Passing has important benefits, … .  
Failing has important disadvantages, such as being forced to take remedial classes until the 
test can be passed…..” .  

Many stakeholders hold a very positive attitude towards high-stakes exams; they 
upgrade them excessively to the extent that their results, as “are seen, rightly or wrongly, by 
students, teachers, administrators, parents, or the general public, as being used to make 
important decisions that immediately and directly affect them” (Madaus 1988, p. 87). 
Additionally, he notes high-stakes testing “directly and powerfully influences how teachers 
teach and students learn” (ibid, p. 30). 

What is more, in the mind of many applied linguists, educationalists and teachers, item 
teaching, curriculum teaching, test-oriented teaching and teaching to the test are all too often 
used interchangeably. Originally, the term can be traced back to the establishment of an 
association or an incidence of Campbell's Law, which states, as its major underlying 
principles, that a social indicator, be it a success or a breakthrough, tends to distort the process 
it is intended to monitor.  

The teach-to-test approach draws heavily on the principles underpinning Campbell’s 
Law. In the opinion of many teachers and language testing experts, drawing an analogy 
between the cart and the oxen, note that the cart is being put before the oxen. This is another 
way of saying that the cart of testing is being pulled by the oxen of teaching. This analogy 
confirms, in one way or another, the idea that truly tests are driving our curriculum. Yet, 
pedagogically speaking, things ought to work more appropriately the other way round. 
Needless to recall, a strong linguistic foundation is conducive to preparing learners to perform 
well. In gross, the teach-to-the-test approach, as a teaching-testing procedure, has become both 
‘carrot and stick’, defining respectively what teachers ought to teach and what learners ought 
to learn.   
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Campbell's law is an adage-like law which was elaborated and put forward by the 
American psychologist and social scientist Campbell. Essentially, he posits, rightly or 
wrongly, that “The more any quantitative social indicator is used for social decision-
making, the more subject it will be to corruption pressures and the more apt it will be to 
distort and corrupt the social processes it is intended to monitor.” (Campbell, 1979 p. 85).  
In lines with the teach-to-the-test approach, he clearly states that,  

Achievement tests may well be valuable indicators of general school achievement 
under conditions of normal teaching aimed at general competence. But when test 
scores become the goal of the teaching process, they both lose their value as 
indicators of educational status and distort the educational process in undesirable 
ways.                 

                                                           (Campbell, 1979, p. 123) 

By cause and effect relationship, Campbell's law can be seen as an illustrative and 
clear example of what social scientists would call, the ‘cobra effect’ and/or by extension the 
‘rat effect’. The basic social science principle of Campbell's Law has all too often been 
deliberately used to point out the negative outcomes of high-stakes testing.  This may range 
from form of a test-oriented teaching to outright and downright cheating.  

The term ‘cobra effect’ originally comes from a funny event set at the time India was a 
British colony. During that time the British government was very much concerned by the 
great number of highly venomous cobra snakes in New Delhi. In an attempt to get rid of these 
noxious and poisonous reptiles the Indian-British government offered therefore bounty for 
every caught snake. Initially the strategy proved to be very successful as large numbers of 
cobras were killed in exchange of the reward. Eventually, however, dishonest people began to 
breed cobras for the income. When the government got wind of the trick, the reward 
programme was scrapped and cut off; this caused the cobra breeders to set free the worthless 
snakes. Consequently, the apparent solution for the problem did not yield the expected results; 
the situation got even worse. This became known as the ‘cobra effect’.  

 
The term ‘rat effect’ originated in a similar incident set at the time of French rule of 

colonial Vietnam. The colonial authority put in place a bounty programme which offered a 
reward for every dead rat. To obtain the reward, rat hunters would provide the severed rat tail. 
Ironically, the French colonial officials, however, began seeing tailless rats in Hanoi. The rat 
catchers would capture rats, lop off their tails and then free them back in the sewers so that 
they could procreate and produce more rats, thereby increasing the Vietnamese rat catcher’s 
income.  

The teacher is not simply a practitioner who is bound up to cover a syllabus in the 
sense that he is expected to go through it line by line with a serious implication that the 
syllabus is not completed then there will be some negative consequences on the learning 
outcomes. This question is another fundamental issue which represents the paradox of 
education.  What we attempt to explain here, is to uncover parallels to Campbell’s Law as we 
look at the ways in which our deep culture of learning and in-class pedagogical practices have 
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unfolded. Hopefully, this will be of great help to teachers to strike the balance between the 
goals underlying EFL teaching-learning and the objectives of testing.  

  
Yet, as long as grades and marks are used as signposts to learning and seemingly 

reliable pedagogical indices, our education system needs to go through a radical change and 
metamorphosis of what an effective teaching is and what the profile of a good EFL teacher 
ought to be. Grades and marks can be engineered the way the education system is gearing the 
testing process. Appraising grades and inflated marks are deliberately used to mask the serious 
deficit in our student’s content knowledge. This approach has served to undermine the 
communicative abilities of the Algerian EFL students. Campbell’s Law, metaphorically 
illustrated through the cobra effect and rat effect, is indeed a concrete example of the ‘side-
effects’ that are likely to result from of a teaching whose primary aim is to focus on test 
results, hence a test-oriented teaching. Yet how to avoid unintended consequences when 
setting goals remains the crux of the matter to be documented in the present research work. 
This pedagogical perspective reflects, as it were, a serious endeavour to change the traditional 
relationship of assessment to learning.  

 
The advent of the third millennium has radically changed the education system at large 

and by extension research and other related areas. This new twenty-first century vision of 
education has imposed new learning paradigms, new teaching practices and new testing 
models requiring a set of skills that are needed to positively cope with the exigencies of the 
new century. The incorporation of the twenty-first century skills in the Algerian school 
curricula, in general and in English Language Education in particular, is an important step 
towards promoting high-quality education1 and building up a sustainable knowledge society2.  

The future prospect of education in Algeria depends directly on how broadly and 
deeply Algerians reach a high level of literacy – 21st Century Literacy. This intellectual capital 
of citizens represents the driving force in today’s digital age. Stakeholders need to be engaged 
“to replace the antiquated status quo of factory-style schooling … to develop young 
innovators who possess the problem-solving skills, creativity and optimism needed to lead us 
in the future” (Wagner, 2015 p. 2). Thus, it is important to define in clear terms what these 
skills are.  

                                                
1 ‘High-quality education’, as a comprehensive term, has been since its early use in Tomorrow’s schools (1995) 
the subject of much discussion and heated debates among educators. Any attempt to give a valid definition to 
‘high-quality education’ would distort its nature and therefore would be too vague and over-simplistic. It is an 
elusive term. Green (1980, p. 120) ironically yet illustratively defines it with reference to the “education that the 
rich provide for their sons”. 
 
2  The notion of “knowledge society” emerged towards the late 1990s and is particularly used as an alternative by 
some in academic circles to the “information society”. Yet there has been a great deal of reflection on the issue. 
UNESCO views “information society” as the building block for knowledge societies. Information society is to be 
linked to the idea of technological innovation; information society to the social, cultural, economic, political, and 
institutional transformation, and a more pluralistic and developmental perspective.  
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The concept of twenty-first century skills can be defined in relation to a set of 
competencies, including teamwork, leadership, critical thinking and creativity (Mitchell et al. 
2010). Additionally, another study defines twenty-first century skills in relation to pedagogy 
in terms of problem-solving learning and experiential learning (Bell, 2010). However, in both 
senses, the common core value is the centrality of relevance, applicability and transferability 
of the knowledge and skills provided to students (Rotherham and Willingham, 2009). In sum, 
the locus of a twenty-first-century pedagogy is shifting from knowledge accumulation towards 
skills acquisition. The skills acquisition pedagogy undeniably will serve as a platform and acts 
as a springboard for autonomous self-directed and lifelong learning.  

Critical thinking has been defined as the ability to think clearly and rationally about 
what to do or what to believe. This definition of the term seems somewhat over-simplistic and 
very down to earth. From a pedagogical standpoint, it is “to ingrain into the individual’s 
working habits, methods of inquiry and reasoning appropriate to the various problems that 
present themselves” (John Dewey, 1910). In other words, it is a thinking that is purposeful, 
reasoned and goal-directed (Halpern, 1014).   

 
Critical thinking is a term used in the field of education and educational psychology to 

describe forms of learning, thought, and analysis that go beyond the memorization and recall 
of information and facts. In sum, it is a cover term which may be used to describe many 
different forms of learning acquisition. Yet, what are the academic life skills of a university 
graduate? “To be able to think constructively, argue coherently, judge passionately and 
tackle problems effectively” (Lewis Elton In The Times Higher, July 21 2000). 

Critical thinking entails many different kinds of academic skills that are sine qua non 
conditions for success in today’s digital age. As societies pass through changes that cannot go 
unnoticed, the skills that students need so as to be able to negotiate the complexities of life 
change too. In the twentieth century, a person who had acquired the 3 R’s, i.e. reading, writing 
and calculating skills was considered literate. It has only been in recent years that the 
educational institutions have expected students to learn to read critically, to write persuasively 
to think and to reason logically. These critical thinking skills can be summarized as follows: 

 Developing sound logical, convincing arguments and using the information in 
meaningful ways. 

 Analyzing situations from different angles and perspectives without any form 
of subjectivity or bias. 

 Calling into questions taken-for-granted assumptions to reach new form of 
evidence. 

 Having recourse to practical intelligence or imaginative ways to cope with new 
complex situations or problems. 

 Formulating and structuring penetrating and thought-provoking questions. 
 Processing complex information on the basis of logical thinking 
 Using comprehensive integrative testing in an appropriate and graded way. 
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It is worth noting that some researchers tend to use the terms ‘critical thinking’ and 
‘higher-order thinking’ interchangeably, while other scholars view ‘critical thinking’ as a form 
of ‘higher-order thinking’. Stepping further, some use the terms ‘critical thinking’ and 
‘problem solving’ synonymously; yet for others, critical thinking is a form of ‘problem 
solving’. Regardless of the shades of meaning and nuances associated with the different terms, 
the core value across the different terms is the centrality of high-quality education. As 
highlighted by numerous studies, it should be noted that the hegemony of the teach-to-the-test 
approach highly prevailing in Algerian EFL classrooms and overtly driving the curriculum has 
negatively affected the quality of English Language Education.   

Arguably, the main driving force in the twenty-first century is to inculcate in students 
and equip them with those skills that closely relate to academic life skills, not least critical 
thinking. Successful communication in English will be reached and made possible only if the 
communicative potential of Algeria’s EFL students is fully developed. It should be no surprise 
that the way students are taught and tested in English leaves a lot to be desired. Exam English 
has become the hallmark and a distinguishing characteristic of almost all EFL tests, 
standardized tests and test quizzes. 

 
The urgency for building, on sound communicative basis, the linguistic abilities of 

EFL students to meet the needs of the communicative skills of the twenty-first century has 
become a must and a priority. Based on his studies Levin (2017) notes that how well students 
do on current tests in no way correlates to how productive they will be in the workforce, and 
by extension to our EFL students, in interactive communication with native speakers of 
English. Such interactions require knowledge of etiquette or the rules of speaking often unique 
to a particular speech event.   

It is worth noting that critical thinking calls into question the way educational 
institutions ought to measure learning acquisition. Illustratively, multiple-choices testing 
formats have been common and institutionalized in high-stakes exams and standardized tests 
for many decades now. A heavy reliance on such testing formats emphasizes and eventually 
places much   importance on factual retention and recall over critical thinking and other skills. 
This is another way of saying that, “If schools largely test and award grades for factual 
recall, teachers will therefore stress memorization and recall in their teaching, possibly at 
the expense of skills such as critical thinking that are vitally important for students to 
possess but far more challenging to measure accurately” (The Glossary of Education 
Reform, 2013). In sum, to view education as a bridge building to passing examinations is 
sheer fallacy. Education ought to be seen as an asset conducive to personal and social growth, 
i.e. a sound investment in human capital. Consequently, seen from this angle, the teach-to the-
teach approach can to a large extent stifle students’ critical thinking.  

Basically the teach-to-the-test approach favours a form of learning that heavily relies 
on the memorization of knowledge and the recall of information. However, the memorization-
recall process is considered to be the darker side of the teach-to-to-test approach. Thus, the 
memory versus the intelligence ambivalence is at the core of this part. Critical thinking is an 
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essential skill to knowledge acquisition, or what is called procedural knowledge3, and almost 
all educational institutions throughout the world are stressing the importance of teaching 
critical thinking skills in order to develop this type of knowledge. Students must be able to 
analyze, evaluate, interpret, or synthesize information and apply creative thought to form 
arguments, solve problems or reach conclusions    (The Glossary of Education Reform, 2013).  

 
In sum then, critical thinking is not ‘simply something’ that relates to the accumulation 

of information; it is, in fact, a reflective process onto oneself to evaluate and improve one’s 
ideas creatively. However, it should be noted that in many high-stakes tests, regrettably, one 
must say that learners’ success is highly conditioned and greatly determined by their “abilities 
to reproduce fixed bodies of knowledge” (Schweisfurth, 2011 p. 423). Transposed to the 
Algerian educational arena, this pedagogical vision can be translated faithfully yet jocularly 
into what rote memorization denotes in many students’ and teachers’ minds as, “Your 
merchandize has been returned to you”. This state of affairs, once again, clearly illustrates 
the negative learning consequences of the teach-to-test approach and its heavily emphasis on 
rote learning.  
 

In this very specific context, it should be that the 2008 World Bank Report4 severely 
expressed its disapproval vis-à-vis Education in MENA region. The Report notes that MENA 
countries still cling tenaciously to the very traditional-oriented education based on repetition 
and rote memorization, heavy use of the chalk-and-talk technique, out-dated curricula, a 
common nation-wide implementation of standardized high-stakes exams and a teacher-centred 
pedagogy which, in no way, leads to active interaction between teacher and learners. Experts 
and specialists in education virtually all argue that the traditional curricula, originally 
developed for the industrial age, is no longer effective in the information age of the 21st 
century (Mitchell et al., 2010).  Additionally, in many parts of the world the current curricula 
are preparing students for jobs that are likely not to exist by the time they graduate Rotherham 
and Willingham (2009). 

In an article addressed for the UNESCO, Scott (2015, p. 1) called into question the 
prevalence of the teacher-centred pedagogy. She notes that, “… experts recognize that the 
‘transmission’ or lecture model is highly ineffective for teaching twenty-first century 
                                                
3  A considerable difference sets apart the terms ‘declarative knowledge’ and ‘procedural knowledge’. The 
former involves That is the case, for example, that H is the eighth letter of the Latin alphabet, that London is the 
capital of England, or that Americans speak English. While, ‘procedural knowledge’ involves How to do 
something, for example, ride a bike. At times one may find difficulties to explain how things are done.  
 
4  “This region [Arab world] as a whole has made significant progress over the last decade in terms of school 
access and retention. Education quality poses a challenge: an enormous gap exists between the number of 
pupils graduating from schools and those among them mastering a minimum set of cognitive skills. Yet, 
achieving education for all, which is essential to a wide range of individual and development goals, 
fundamentally depends upon the quality of education available.”  In the same vein, it is also noted that, “… 
gaps exist between what education systems have attained and what the region needs to achieve … MENA 
countries continue to lag behind many comparator countries, … education systems do not produce the skills 
needed in an increased competitive world. Unemployment is particularly high among graduates, and a large 
segment of the educated labor force is employed by governments … the education systems in the region need 
to follow a new path of reforms ” (MENA World Bank Development Report, 2008, pp. 1-2). 
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competencies and skills, yet widespread use of this model continues.”  Therefore, education 
quality poses a serious challenge. 

No need to recall, the right to education is one of the human rights proclaimed in the 
Universal Declaration of Human rights5. Yet, education6, as put forward by UNESCO experts, 
is viewed as a sine qua non condition to improving and bettering individuals’ welfare and 
national economic growth. What is more, to take part actively and effectively in today’s 
globalized world, fundamentally, depends upon the quality of education that is imparted to the 
learners. However, the focus on access to education all too often overshadows attention to 
quality in many countries and Algeria is no exception.  

 
The mass education-based policy of the 1970s and 1980s and the quantity-oriented 

discourse of policy-makers, which negatively impacted economic returns on Algerian 
education, were doomed from the start. Education, an asset conducive to personal and social 
growth, was hijacked and manipulated for political purposes. This policy was initiated by 
Algeria’s second President Houari Boumédiene (1965-1978) in parallel with his ‘populist-
schooling policy’ of providing universal, free public education. However, not only is this 
abundance of ‘literate uneducated’ young human capital7 being underutilized, but its 
productivity is being diminished by an education system that is failing to provide them with 
even the basic skills needed to respond positively to the demands of today’s world and 
subsequently behave like full responsible world citizens and contributing members of their 
society.  

The admission of a high number of average-ability students with low communicative 
abilities, as is the case of most EFL students, ineluctably leads to a decline in academic 
standards. One dare say that Algeria, like many less developed countries, has high-scoring 
students with no life skills, yet they hold university degrees. All what our learners need is a 
well-rounded education; an education which, in addition to developing academic skills, it 
furnishes students with experiences that nurture a well-anchored aptitude in critical thinking, 
problem solving teamwork and leadership skills - higher-order thinking skills,  However, a 
good working knowledge of foreign languages, not least English, is regarded as a sign of a 

                                                
5 Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. 
Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally 
available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit. Education shall be directed 
to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and 
fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or 
religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace (Universal 
Declaration of Human Rights, art. 26/1 and 26/2). 
 
6  The Education For All  goal of universal education specifies that not only that all children have access to 
school and complete their education but, and equally importantly, that they receive an education of good quality 
too (EFA Global Monitoring Report, 2014). In Algeria the rate of compulsory education oscillates between 96% 
and 98% in primary education and more than 95% in middle school education (Office National des Statistiques, 
2017).  
 
7 The World Bank (2007) defines human capital as the broad and diverse range of knowledge, skills and 
capabilities necessary for individuals’ success in life and work achieved through a high-quality education. This is 
another way of saying that high-quality education is seen as the most important investment in human capital.  
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well-rounded education. Hence language skills are therefore part and parcel of what one has 
come to call 21st century skills.  

What is more, it is worth pointing out that an education system which is characterized 
by a high drop-out rate and a great number of repeaters doubtlessly implie that students are 
not being adequately prepared to advance towards subsequent stages of education (El Nashar, 
2012). This social vested benefit consisting in a substantial expansion of access to education 
has been accomplished at the expense of the quality of education being provided, namely 
higher education Yet, the university as a tertiary education institution,8 has never been a 
crèche for adult learners, nor an alignment of lecture halls and tutorials for mediocre dunces.  

Since the establishment of Oxbridge in the 11th and 13th centuries respectively the 
university has since then been considered as the flagship of the educated elite. An elite, so to 
speak, who has been endowed and imbued with a dialogic pedagogy, including analytical 
skills, a constructivist orientation, much farther away from the principles underpinning a 
teach-to-the-test-oriented pedagogy and its positivist orientation9. This is another way of 
saying that a positivist-based English Language Education impedes the achievement of quality 
education and slows down the development of EFL learners’ communicative abilities.  
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Abstract: Learning styles have been considered one of the success factors in higher education. Given 
the diversity of nowadays’ tertiary level students, understanding student differences in the classroom is 
of crucial importance. Visual, auditory, and kinesthetic are three of the most popular learning styles 
students use to take in information. However, while they use all of their senses to absorb information, 
they seem to have preferences in how they learn best. The purpose of this study is examining the 
relationship between English for specific purposes students’ learning styles and their academic 
discipline. Participants of the study were 276 students from different academic backgrounds: law, 
economy, security, chemistry, information and technology from four Macedonian universities who 
completed a questionnaire in order to determine if their learning styles are visual, auditory, or 
kinesthetic. The research data were statistically analyzed by using Statistica for Windows 
7.0 and SPSS 17.0 programs. The research results revealed students preferred learning style and will 
be used to increase teachers’ awareness and understanding of the effect of learning styles in different 
academic disciplines. 
 
Keywords: English for Specific Purposes, visual, auditory, kinesthetic, learning styles, academic 
disciplines. 
 
 

1. INTRODUCTION 
 
There are a number of theories concerning learning styles but very few generally 

accepted facts. Many scholars have researched different aspects of learning styles, and while 
some emphasize the importance of working memory or sensory paths when determining how 
students learn, others stress the idea of multiple intelligences. The lack of academic clarity 
and competitive commercial interests in the field of learning styles led to a confusing 
spectrum of concepts, models and tools.  

The principle of English for specific purposes in higher education aims at 
implementing language teaching taking into account the special educational needs of students 
(Dudley-Evans, 2001), including their learning styles. Ehrman et al. (2003) specify that 
having the opportunity to learn through their preferred learning styles, students will get the 
advantage of a more flexible and student-friendly learning environment, resulting with better 
learning and performance. Such didactic goals can be fostered through content-based 
instruction, a beneficial approach that increases language acquisition and academic success 
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(Kasper, 1997) by “incorporating materials from a discipline that is taught in ESP classes” 
(Kavaliauskiene, 2004:3). 

Studies have shown that language learners have many different learning profiles and 
they are not always aware of their individual, cognitive or perceptive learning style. Namely, 
the learner is born with certain tendencies towards certain learning styles, and throughout time 
under the influence of a number of factors, the learner practices a mixture of learning styles. 
Here, we will mention the biological or hereditary characteristics that are under the influence 
of culture, personal experiences, the level of maturity and development, leading the learner to 
adapt to different contexts. Therefore the learning style can be considered as “contextual” 
variable since what the learner brings to the experience in learning is as much part of the 
context as are the important characteristics of the experience itself.  

The aim of our research was identifying general trends of learning styles in English for 
specific purposes students regarding academic disciplines (social sciences and natural 
sciences) which would be important indicator in designing ESP materials. 

 
2. DEFINING LEARNING STYLES 

 
Learning styles can be defined, classified and identified in different ways. Generally, 

they refer to the uniqueness that every student uses when receiving and processing new 
information through own senses, as well as beliefs, preferences and attitudes that students 
employ in order to assist their learning (Borich and Tombari, 1997). The ways students 
acquire, retain and recall information are called individual learning styles and determine how 
students learn best. 

In the multitude of definitions in the field, we would like to mention several that focus 
on different aspects of the learning styles. For example, Keefe defines learning styles as 
“cognitive, affective, and physiological traits that are relatively stable indicators of how 
learners perceive, interact with, and respond to the learning environment” (Keefe, 1979a:4). 
Reid, being one of the leading researchers in the field, defines learning styles as the internal 
characteristics often used unconsciously during receiving and processing new information. 
(Reid, 1995). Rossi-Le uses the term perceptual learning style and defines it as “an 
individual’s preferred mode for perceiving, organizing, and retaining information” (Rossi-Le, 
1995:118).  

Brown on the other hand, defines learning styles as “the manner in which individuals 
perceive and process information in learning situations” and argues that “learning style 
preference is one aspect of learning style” (Brown, 2000:104).  

Oxford, another prominent researcher in the field, defines learning styles as “the 
general approaches - for example, global or analytic, auditory or visual – that students use in 
acquiring a new language or learning in any other subject” (Oxford, 2001:359). Oxford lists 
four dimensions of learning style, which are thought to be the most relevant to learning a 
second language, namely: sensory preferences, personality types, desired degree of generality, 
and biological differences. In literature, the most commonly used and highly important 
learning styles categories for learning a second language can be said to be based on sensory 
preferences (Oxford, 2001; Reid, 1995; Rossi-Le, 1995). Sensory preferences according to 
Oxford are “physical, perceptual learning channels with which the student is the most 
comfortable” (Oxford, 2001:360) and analyzes sensory learning preferences in four main 
areas: visual, auditory, kinesthetic, and tactile. 

 
3. VISUAL-AUDITORY-KINESTHETIC (VAK) LEARNING STYLES 
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One of the oldest characterizations of learning styles is to define the preferred way of 
learning of students regarding the sensory channel they use when receiving new information.  

VAK learning styles offer reasonably simple and accessible methods to understand 
and explain preferred ways of learning of the learners. This model of learning styles was 
initially developed by psychologists and teaching specialists in the 1920s of the last century. 
VAK multi-sensory approach towards learning and teaching primarily dealt with teaching 
dyslexic children and other pupils for whom the conventional teaching methods were not 
efficient. Early VAK specialists recognized that people learn in different ways: for example, a 
child that cannot easily learn words and letters by reading (visual) can, for example learn 
easier if they follow shapes of the letters with their finger (kinesthetic).  

VAK learning styles use the three sensory receptors: visual, auditory and kinesthetic, 
which determine the dominant learning style. It is based on channels through which human 
expression can happen and comprises of a combination of perception and memory. According 
to VAK learning styles most of us prefer to use one of the three sensory receptors when 
learning, although in practice we basically “mix and blend” all three sensory modalities.  

Barbe, Swassingand and Milone define learning modalities as any of the sensory 
channels through which the individual receives and retains information. The main component 
in their definition is “receive and retain” which stresses that sense, perception and memory 
comprise what we call modality, be it visual, auditory or kinesthetic. They developed their 
model as a reaction to stressing students’ weaknesses rather than their strengths in education. 
Barbe et. al. (1979) explored a way in teaching that would be pleasant and help students in 
overcoming their weaknesses. Therefore, they had come up with the visual, auditory and 
kinesthetic learning styles.  

Visual learners learn best when information is presented in visual images, diagrams 
and graphs and almost always use visual aids such as flash cards, pictures and tables. When 
reading, they use color markers or practice color-coding for their notebooks and learning 
materials. Visual learners depend on teacher’s non-verbal cues such as body language to help 
them with understanding.  

Auditory learners prefer learning by attending lectures and listening what is being 
presented. They like researching the material through group discussions and exploring their 
ideas. They are excited from interactions in the classroom such as role-plays and similar 
activities and like verbal drilling and repetition.  

Kinesthetic learners prefer working in short time intervals and often move some body 
parts. They learn best with active “hands-on” approach. However, they have difficulties 
focusing on the task and become defocused very easily.  

 
4. PREVIOUS STUDIES ON SENSORY LEARNING MODALITIES 

 
Previous studies on sensory learning modalities have shown that students vary 

regarding their sensory modalities. According the study conducted by Barbe, Swassingand 
and Milone, in the late 1970s of the last century, 30% of the students are visual, 30% have 
mixed style, 25% are auditory, and 15% are kinesthetic learners. They believe that sensory 
modality changes with the age and the learning environment of the student. Maturity and 
experience contribute to integrating learning styles, so students develop strategies to transfer 
information from one style to another. Consequently, adults have much more mixture of styles 
compared to children. 

Reid (1987) conducted a study at 43 universities in the USA, examining the learning 
styles of ESL students. The results showed that students differ considerably in their sensory 
preferences regarding certain cultures and have different preferences for the three sensory 
learning modalities. Namely, Asian students were visual, with the Korean students being the 
most visual ones, much more visual than the American and Japanese students. The study also 
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discovered that Japanese students were the least auditory of all students and considerably less 
auditory than Arabic and Chinese students were. There were also differences between native 
speakers and ESL students. For example, native English speakers were less kinesthetic than 
Arabic, Chinese, Korean and Spanish ESL students. Another point of the study was that 
students learning second language adapted to the American academic environment, so the 
longer the students lived in the USA the more auditory their learning preferences became.   

Other studies have also shown that students adapt their learning style depending on the 
learning environment (Reid, 1995, Oxford and Anderson, 1995, Tabanlioglu, 2003).    

According to the study conducted by Chen et. al. (2015) at the University of Taiwan 
showed that the most preferred style of the ESP students was kinesthetic.  

Results from the study on learning styles and strategies at Turkish freshmen students 
conducted by Balci (2017) showed that out of 328 students from different academic 
disciplines, 62.5% were visual learners, 19.8% were auditory and 17.7% were kinesthetic 
learners. 

 
5. METHOD 

 
5.1. Research design  

 
The research represents a quantitative analytical cross-sectional study conducted in 

2015/16 at four universities in Macedonia. The respondents in the sample were selected by the 
method of simple randomized choice with respect to pre-set inclusive, exclusive and ethical 
criteria. 

 
5.2. Demographic characteristics of the sample 

 
The research study comprised of 276 respondents at tertiary level of education, 

learning English for specific purposes. According to the nature of the discipline studied they 
were divided in two groups: a) social sciences 234 (84,8%) and b) natural sciences 42 
(15,2%). Out of 276 respondents, 93 (33,7%) were male and 183 (66,3%) were female with 
ratio between gender of 0,5:1. For p>0,05, there was no statistical significance between the 
two groups of respondents regarding gender (Pearson Chi-square=0,003, df=1, p=0,957).   

The average age of the respondents was 19,8±2,4 years, with minimum 18 and 
maximum 49 years of age and according to median analysis, 50% were older than 19 (19-20) 
years of age. The age difference in both groups for p<0,05, showed statistical significance 
(Mann-WhitneyU Test: Z=3,747p=0,0002) that is, the average age of the respondents from 
social sciences was significantly higher compared to the respondents from the natural 
sciences. 

 
5.3. Instrument 
 
As an instrument for this study was used a questionnaire on VAK learning styles 

created by Donald Clark (2013). The questionnaire consisted of 36 statements divided in three 
parts and represented the three learning styles – visual, auditory and kinesthetic. The 
questionnaire was conducted during the ESP classes and it took about 20-30 minutes. 
 

5.4. Data analysis 
 

Statistica for Windows 7.0 and SPSS 17.0 programs were used for data analysis. The 
numerical (quantitative) series were analyzed by descriptive statistics (mean, median, minimal 
values, maximal values, standard deviation, standard error). Pearson Chi-square test of 
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homogeneity, Yates corrected and Fischer exact test were used for determining the difference 
between certain attributive dichotomous traits in both groups of respondents. Statistical 
significance was set at a p< 0.05 level. 

 
 

6. RESULTS 
 

In order to determine the internal consistency of the statements for the three learning 
styles, a reliability analysis was conducted by calculating the Cronbach’s alpha reliability 
coefficient (Table 1). The analysis showed that the values of all three learning styles (visual, 
auditory and kinesthetic) of Cronbach’s Аlpha coefficient were consequently 0,721; 0,664 and 
0,646 which signified high consistency, that is, reliability of the received answers.  
 

Table 1. Internal consistency of the statements for the three learning styles 

Learning Styles Cronbach's 
Alpha   

Cronbach's Alpha 
Based on 

Standardized Items 
Statements 

Visual 0,720 0,721 12 

Auditory 0,662 0,664 12 

Kinesthetic 0,636 0,646 12 

 

6.1. Analysis of the learning styles according to academic discipline 
 

Descriptive analysis of the average answers for the three learning styles according to 
the academic discipline is given in Table 2, below.  

Within social sciences, the highest average score of answers from 3,41±0,55 had 
auditory learning style, with minimum average score of 1,2 (never) and maximum average 
score of 4,6 (always) (Table 2). According to median analysis (IQR), 50% of the respondents 
had average score of answers higher than 3,4 (3,1-3,7). Ranking second and third were the 
kinesthetic and visual learning styles with average score of consequently 3,25±0,56 v.s. 
3,12±0,61, minimum average score of 1 at both learning styles and maximum average score of 
4,6 v.s. 4,5. Median analysis (IQR), showed that 50% of these respondents had average score 
of answers higher than consequently 3,2 (3-3,7) v.s. 3,2 (2,7-3,5).  

According to Table 2, within natural sciences (same as social sciences), the highest 
average score of answers from 3,42±0,51 had auditory learning style, with minimum average 
score of 2,2 (rarely) and maximum average score of 4,5 (always). According to median 
analysis (IQR), 50% of the respondents had average score of answers higher than 3,5 (3,1-
3,7). Ranking second and third were the kinesthetic and visual learning styles with average 
score of consequently 3,21±0,49 v.s. 3,16±0,67, minimum average score of 1,9 at both 
learning styles and maximum average score of 4,1 v.s. 4,4. Median analysis (IQR), showed 
that at 50% of these respondents the average score of answers was higher than consequently 
3,2 (3-3,7) v.s. 3,3 (2,7-3,7). 
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Table 2. Learning Styles – Descriptive analysis of average score of answers according to 
academic disciplines (social and natural sciences) 

 
Within the research, a comparison was made between the average score of answers for 

every of the three learning styles according to the academic discipline (social and natural 
sciences) (Table 3). 

 
Table 3. Learning Styles – Comparison of average score of answers according to academic 

disciplines (social and natural sciences) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Learning 
Styles (Mean)  (N) Std. Deviation  (Min)  (Max) 

Percentiles - IQR 

25th 50th 
(Median) 

75th 

VISUAL 

Social 
Sciences 3,12 234 0,61 1 4,5 2,7 3,2 3,5 

Natural 
Sciences 3,16 42 0,67 1,9 4,4 2,7 3,3 3,7 

AUDITORY 

Social 
Sciences 3,41 234 0,55 1,2 4,6 3,1 3,4 3,7 

Natural 
Sciences 3,42 42 0,51 2,2 4,5 3,1 3,5 3,7 

KINESTHETIC 

Social 
Sciences 3,25 234 0,56 1 4,6 3 3,2 3,7 

Natural 
Sciences 3,21 42 0,49 1,9 4,1 3 3,2 3,7 

Mann-Whitney U Test Visual Auditory Kinesthetic 

Mann-Whitney U 4665 4793 4779,5 

Z (,523) (,253) (,283) 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,601 0,800 0,777 



 

661 

dependable variable: average score of answers  significant for p<0,05 
The analysis did not show statistical significance for p>0,05 between the respondents 

of the two disciplines (social and natural sciences) regarding the average score of answers of 
the three learning styles: visual (Mann-Whitney U Test: Z=0,523 p=0,601), auditory (Mann-
Whitney U Test: Z=0,253 p=0,800), and kinesthetic (Mann-Whitney U Test: Z=0,283 
p=0,777) (Table 3). 
 

7. CONCLUSION 
 

According to the VAK learning styles analysis we can conclude that the use of 
learning styles does not differ in terms of the academic discipline of the respondents. To be 
exact, both social and natural sciences respondents mostly prefer the auditory learning style, 
followed by kinesthetic and visual learning style. The results are not surprising having in mind 
the fact that the learning style depends greatly on the way information is presented. Previous 
researches conducted in this area argue that the learning style in principle is imposed 
throughout the year. Having in mind that in pre-school information is presented visually, and 
later, in high school and at university it is presented auditory, that is in a form of lectures, it is 
understandable that the most preferred learning style for the students is the auditory learning 
style.  

However, according to VAK theorists, we should present information using all three 
styles. In that way, we give opportunity to all students to get involved, no matter which 
learning style they prefer. Although there are some proofs about specific strengths and 
weaknesses of the modalities (Rourke, et al. 2002), what has not been established is whether 
combining instruction style with individual strengths of learning improve learning 
capabilities. For example, the study of (Constantinidou and Baker, 2002) showed that visual 
presentation by using images had advantages for all ages, regardless the high or low 
preference of the learning style for visual images.  

The awareness of teachers should go beyond the fact what students should learn 
regarding language and to research how they can successfully learn the language. Dudley-
Evans and St. John argue that despite ESP situation, we should also “activate and upgrade 
learning styles and strategies that are developed through the specific field, that is, through 
academic and professional culture” (Dudley-Evans and St. John. 1998:191). 

The aim of identifying learning preferences of the students is directed to help teachers 
when designing tasks that can facilitate learning of their students. Therefore, “no curriculum 
can claim to be truly learner-centered unless the learners’ subjective needs and perceptions 
relating to the process of learning are taken into account” (Nunan, 1988:177). Hence, the key 
for active involvement of students and maintaining their interest for learning lies in the 
understanding of their preferences regarding learning styles as well as strategies, which can 
influence their final results in a positive or negative way. (Birkey and Rodman, 1995; 
Hartman, 1995).  
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