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ПОУКИ ОТ ПРАКТИКАТА ПРИ ПЛАНИРАНЕТО, 
ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА АВИАЦИОННОТО 

ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИТЕ ШКОЛИ – 
КАЗАНЛЪК В ПЕРИОДА ОТ 20.12.1938 Г. ДО 1.04.1939 Г. 

 
 

Полковник професор д-р Мануш Петков Христов 
 

Факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Г. Бенковски“ – гр. Долна Митрополия, 
България 

 
THE PROCESS OF PLANNING, ORGANIZATION, AND 

ADMINISTRATION OF THE AVIATION TRAINING AT THE AVIATION 
SCHOOLS IN KAZANLUK IN THE PERIOD 20.12.1938-1.04.1939-

SOME PRACTICAL LESSONS 
 

Col. Professor Manush Petkov Hristov, PhD 
 

Aviation Faculty “Georgi Benkovski” Air Force Academy – Dolna Mitropolia, Bulgaria 
 
Abstract: The research focuses on the planning, the organizational processes of the 

aviation training, as well as various other important details at the aviation schools in Kazanluk 
in the period from the second half of December 1938 to the beginning of April 1939. 

The research shows that the personnel engaged with the organization and the training 
manifested sizeable resourcefulness, professional attitude, and sagacity in their attempts to 
overcome the constantly emerging problems, and difficulties of various natures. 

Their efforts were focused on building up the necessary quality and quantity reserves of 
well-trained personnel to replenish the Aviation Forces in order to revive and renew them just 
before the Second World War. 

Getting acquainted with the activities in that direction reveals a broad spectrum of 
options for the creation of a well-organized and flexible system for the preparation and training 
of different categories of personnel. The system is not only supposed to work effectively but to 
provide options for acknowledging the challenges of the specified period. In that respect, 
numerous important lessons should be taken into account. The conclusions withdrawn from all 
those practical lessons might be put in the present when the training of the contemporary 
generation of Bulgarian Air Forces ‘staff is in progress. 

 
Keywords: Aviation forces, Aviation training, Air Troops, Second World War    
 
ВЪВЕДЕНИЕ 
Българското авиационно образование има своeтo славно минало и традиции, 

които трябва да се познават и продължават. Те са заложени още през миналия век от 
първопроходците на българската авиация и въздухоплаване и се следват и доразвиват 
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след това в годините между двете световни войни. Времето, в което се осъществяват 
идеите за възстановяване и възраждане на българските Въздушни войски, е изпълнено с 
много динамика, напрежение и неизвестности. Предизвикателствата са много и от 
различен характер, но въпреки всичко основният движещ мотив на хората, които са поели 
отговорната мисия, е създаването на необходимите реални условия Въздушните войски 
да бъдат подготвени своевременно за защита на националната кауза.  

Независимо от дистанцията на времето и условията, в които се развиват описаните 
събития, категорично може да се каже, че има редица сходства и аналогии, които са 
неоценим източник на изводи по отношение на настоящето. Извличането на ценни поуки 
от практиката от миналата дейност не бива да бъде подценявано, а напротив – те трябва 
да бъдат проучени и осмислени с оглед отчитането им към настоящето и обозримото 
бъдеще. 

В изложението по изследвания основен проблем се разглежда състоянието на 
обучението във Въздушните учебни школи – Казанлък в хода на дейностите по 
възстановяване на Въздушните войски след нанесените им поражения от 
ограничителните клаузи на Ньойския мирен договор.  

Основната цел на разработката е сведена до това да се очертае състоянието на 
подготовката в това учебно формирование от състава на Въздушните войски. 

Обект на изследване се явяват Въздушните учебни школи, а предметът са 
организацията на дейностите по планиране, организиране и провеждане на обучението в 
края на 1938 г. и първото тримесечие на 1939 г. 

Научноизследователските задачи, които се поставят, се свеждат до 2 основни. 
Първата е подчинена на идеята да се проследят положителните страни и 

проблемите на създадената организация по подготовката в школите. 
Втората е обвързана със замисъла да се отчетат поуките от практиката в тази 

насока и да се направят обосновани и приложими изводи спрямо аналогичните процеси 
в Българските ВВС на настоящия етап.  

Мястото на Въздушните учебни школи – Казанлък в системата за подготовка 
на кадри за Въздушните войски.  

Въздушните учебни школи – Казанлък са част от развърнатата мрежа от 
авиационни учебни формирования в Царство България, в годините между двете световни 
войни. 

Тяхното формиране е породено от създалата се обстановка след края на войната и 
влизането в сила на Версайската система от мирни договори. По силата на наложените 
ограничителни клаузи на Ньойския договор, към 1.11.1918 г. е прекратена дейността на 
създаденото през ноември 1915 г. Аеропланно училище на летище Божурище. В 
продължение на 5 години се търсят възможности и пътища за възстановяване на 
подготовката на кадри, като се заобиколят по някакъв начин ограниченията. През 1923 г. 
се оформя идеята, че под формата на подготовка на летателен състав за нуждите на 
гражданското въздухоплаване, може да бъде възстановена дейността на Аеропланното 
училище на летище Божурище.  

Интензивните полети, които започват да се провеждат от този момент нататък, 
привличат вниманието на чуждестранните дипломати, поради което училището е 
преместено в казармените постройки на 23-и пехотен Шипченски полк – гр. Казанлък. 

Във времевия период от 1926 г. до 1934 г., учебното заведение води обучение на 
няколко категории състав: летци-офицери, летци за въздушния отдел на ШЗО, строеви, 
метеоролози и аеромонтьори. 

Впоследствие, през 1936 г., училището е придадено към Въздушните войски и се 
преименува във Въздушни учебни школи [1]. 
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На по-късен етап това учебно формирование претърпява редица трансформации 
по отношение на подчинението си и в наименованието си.  

Основният обем от изпълняваните задачи и осъществените дейности е зает с 
подготовката на кадри. 

Основни аспекти, свързани с организацията, планирането и подготовката на 
обучението във Въздушните учебни школи – Казанлък. 

Редът при планирането на учебния процес се осъществява по следната схема. 
 Във Въздушните школи се изготвя предварителен план на занятията, който се 
представя за утвърждаване от Командира на Въздушните войски.  
 След подписването на плана, той се оформя като приложение към заповедта на 
Началника на Въздухоплавателните школи, с която се регламентира провеждането на 
учебния процес [2]. Приложение 1, 2 

Тази дейност се повтаря два пъти в годината, предвид факта, че планирането се 
провежда за зимния и летния период от учебната година. 

Преди провеждането на занятията за зимния период, в поделенията (филиалите) 
на Въздушните школи се прави задължителен отчет на изпълнението на поставените 
цели през лятото. По подобен начин се процедира и през лятото, когато се прави кратък 
анализ на постигнатото през зимата. 

Самите цели се извеждат пред военно учебните заведения от Въздушните войски 
и военните формирования, със специално отдадената поверителна заповед от Командира 
на войските. 

Обучението в школите се планира и осъществява по категории състав. 
С летците изпълнители (редовия летателен състав) се провеждат занятия по 

тактическа подготовка.  
Започва се с изучаване на тактиката на водене на бой от единичния самолет. 

В обхвата на преподавания материал попадат дейностите по подготовката на задачата, 
вариантите за приближаване към обекта, изпълнението на самата бойна задача, 
завръщането по обратния маршрут, изготвяне на донесението, като общият обем на 
материала, който се преминава, е в рамките на 20 учебни часа.  

Впоследствие се преминава през изучаване вариантите за водене на въздушен бой 
между разузнавателен, линеен и бомбардировъчен самолет с 1-2 изтребители, при който 
материалът е от 5 учебни часа. 

Предвижда се занятията да обхващат, освен теория, и практическа част, в която се 
решава тактическа задача на карта с единичен самолет. 

В рамките на заложените теми, които следва да се разгледат, попадат и тези, които 
са свързани с изучаване тактиката на родовете войски (родове оръжия) според 
тогавашната терминология: пехота, артилерия, конница до звеното дружина (батальон). 
Изучават се походните движения, дълбочина (дължина на колоните), устройването на 
станове (полеви лагери), бойни строеве и др. Общият хорариум от часовете е 10 часа, 
като преминатият материал се затвърждава и на практика, чрез участие в съвместни 
действия от въздуха и на земята, при провеждане на учения от пехотна дружина или 
кавалерийски дивизион [3]. 

При планирането и провеждането на занятията с ятните командири и 
кандидат командирите на ята (в обхвата на военните звания от поручик до капитан) 
също се планира тактическа подготовка. Изучаваният материал е на ниво командване на 
ятото (ескадрилата) в боя. Разглеждат се организацията на боя, разположението на 
земята, пребазирането, организацията и провеждането на земната и противовъздушна 
отбрана, воденето на въздушен бой от самото подразделение и други, с общ обем от 6 
учебни часа. 
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Като практически елемент се предвижда решаването по една тактическа задача с 
дивизионно и армейско ято, с обща продължителност от 12 учебни часа. 

В рамките на предстоящия за разглеждане материал попадат и дейностите, 
свързани с командване на ятото в провежданите съвместни учения със земните 
(сухопътните) войски.  

На вниманието на командния състав се представя също така изучаването на 
проблемите по обща тактика на ниво пехотна дивизия. В нея попадат темите, свързани с 
воденето на нападателен (настъпателен) бой, както и такива като походните движения, 
бойните редове и организацията на почивките. За тези въпроси са планирани 12 учебни 
часа.  

Предвидено е затвърждаване на теоретическите знания чрез участие в ученията 
на пехотна дивизия, в която офицерите ще изпълняват задълженията на командири на 
дивизионно ято. 

Останалите видове подготовки се планира да бъдат проведени по начина, който е 
заложен за летците изпълнители. 

За ръководител се назначава командирът на 1-и Учебен орляк, а дейността му в 
тази насока се подпомага от Инспектора на класовете [4].  

С техниците и специалистите също се провежда тактическа подготовка, която е 
насочена към отработване на елементи от противовъздушната отбрана на летището в 
рамките на 3 учебни часа. 

Стрелковата подготовка също присъства в планирането на занятията на тази 
категория състав. В началото се изучава устройството и предназначението на карабината, 
пистолета и ръчната бомба. Впоследствие вниманието се съсредоточава върху изучаване 
обслужването на авиационната бомба и картечницата, която е монтирана на самолета, 
като се акцентира върху мерките за безопасност и избягването на случайни изстрели при 
обслужването. 

Строевата подготовка има своето място в планирането на обучението, като 
темите са насочени както към изпълнението на строеви хватки със и без оръжие, така и 
към поредицата от действия, свързани с обслужването на самолета на земята и неговото 
установяване и придвижване на грунда. 

Техническата подготовка е обвързана с изучаване на моторите и материалната 
част, с която разполагат школите, като категорично се отбелязва, че крайният резултат 
следва да бъде обвързан с тяхното познаване и експлоатация до нивото на съвършенство. 

Моралната подготовка заема важно място в планирането на занятията.  
Темите, които се изучават, са ориентирани към военно-патриотичното възпитание. 

Изисква се познаването на важни исторически събития, които са пряко свързани с 
армията и националната памет. Акцентира се и върху необходимостта от познаване в 
пълен обем на силните и слабите страни на подчинения състав. Тази подготовка се води 
от командира на поделението, като за целта се използват всички подходящи случаи в 
ежедневната учебно-бойна дейност [5]. 

За наблюдателите се предвиждат специални занятия, които са обвързани с 
дейностите на полевата артилерия. Изхожда се от факта, че част от техните задачи са 
свързани с коригиране и насочване на нейния огън. Във връзка с това, се посочват 
конкретните артилерийски полкове, в които офицерите наблюдатели ще бъдат 
командировани за провеждане на съвместни учения. Редът се регламентира със 
специално отдадената заповед на Министъра на Войната под № 393, както и със 
заповедта за провеждане на зимните занятия във Въздушните войски. Отговорностите се 
възлагат на: 8-и дивизионен артилерийски полк – Стара Загора, 1-и дивизионен 
артилерийски полк – Русе, както и на 9-и дивизионен артилерийски полк – Севлиево.   
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В края на планиращите документи се посочват конкретните срокове за 
провеждане на самото обучение. За въздушните школи то е във времевия интервал от 
20.12.1938 г. до 31.03.1939 г. Също така се дават съответните указания за представяне на 
седмичните програми за утвърждаване, както и отчетните документи (дневниците) за 
проведените занятия. Изготвени са и съответните образци на таблиците за провеждане 
на летателната подготовка и седмични програми за зимните занятия [6]. Приложение 3, 
4, 5 

Изводи 
Осъщественият обзор на подготовката за провеждане на занятията във 

Въздушните учебни школи – гр. Казанлък създава една добра база за формиране на 
научно-обосновани изводи. 

Първият от тях се отнася до избора на времевия отрязък, в който протича 
изследването. Той категорично няма случаен характер. 

На 17.02.1938 г. се събира Въздухоплавателният съвет, като поводът за неговото 
свикване е обсъждане в детайли на стратегията за бъдещото развитие на войските. 
Специално внимание в хода на разискванията се отделя върху подготовката на състава от 
войските. 

От проведеното заседание на Въздухоплавателния съвет, на което се вземат важни 
решения в тази насока, е изминала по-малко от година. В същото време предстоящата 
война е очаквана и Европа живее в условията на една заредена тишина. На вододела 
между тези две важни в национален и световен мащаб събития, стартира подготовката 
във Въздушните учебни школи.  

Вторият се отнася до констатацията, че се очертава стремежът за обхващане 
подготовката на всички категории състав, което показва, че е заложена идеята всички от 
войника до командния и обслужващ състав да получат необходимите знания и умения. За 
целта е създадена една стройна и гъвкава система, която е способна да устои на 
трудностите и проблемите от разнороден характер. 

Третият е обвързан с убеждението, че се обръща изключително сериозно 
внимание на тактическата грамотност на обучаемите. Изучават се както теми по 
тактиката на въздушния бой, така и тези по обща тактика, свързани с бойното използване 
на формирования от нивото дружина (батальон) и се стигне до пехотна дивизия. 

Четвъртият е свързан със стремежа на подготовката да се придаде не просто 
теоретичен характер, а и практико-приложен, като за целта се използват решаването на 
тактически задачи по карта, участие в съвместни занятия и др. 

Петият се отнася до това, че пред подготовката на състава се поставят ясни, 
недвусмислени и аргументирани задачи, които са подчинени не на някакви абстрактни 
цели, а на такива, които са прецизно изведени и постижими. Основната заслуга за това 
има командването на войските. То е напълно наясно с проблемите и има съответната 
изградена визия по отношение подготовката на състава и като цяло за бъдещото развитие 
на войските. 

Насочвайки своето внимание върху предизвикателствата пред авиационното 
образование на настоящия етап, следва да се отчита фактът, че съществуват релации 
между миналата, настоящата и бъдещата дейност във войските. Нашите предшественици 
успяват да се справят в не по-малко сложните условия на своето време, които имат редица 
сходства с тези, с които се сблъскваме и ние на настоящия етап. Същото може да се каже 
и по отношение на организацията и самото провеждане на обучението и възпитанието на 
състава. Като цяло, те могат да бъдат посочени като подобаващ пример за държавнически 
и граждански подход при решаването на един изключително широк спектър от очертани 
и осъзнати проблеми от аналогичен за нас характер. 
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Във връзка с това, без всякакво съмнение, се налага тезата, че е необходимо едно 
категорично ново отношение към миналото. На базата на такъв един подход, неизбежно 
ще се оформят редица важни и съществени възгледи относно днешните реалности. В този 
дух и в тази насока може категорично да се заяви, че взаимодействието и зависимостите 
в триадата: Минало-Настояще-Бъдеще се разпределят по следната схема: 

- Миналото насочва опита към настоящето; 
- Настоящето отправя послания и неотложни въпроси към бъдещето; 
- Бъдещето е отговорно пред миналото и настоящето за съхраняване на 

съграденото и за опазване на натрупаните традиции. 
Всяко едно несъобразяване с тези взаимовръзки неизбежно води до ситуацията, 

описана от нашия социолог и общественик – професор Георги Фотев: „Миналото е 
абсолютно недосегаемо и непроменимо. Може би смисълът на написаното е да се 
извлекат някакви поуки от миналото. След Хегел и с Хегел ние сме сигурни, че хората, 
загрижени за настоящето и за обозримото бъдеще, не са склонни да извличат поуки от 
историята. И все пак не ни напуща надеждата, че днешните и бъдещите поколения, ако 
не допуснат изтриване на паметта, могат да запазят и подхранват трезвеност, да бдят за 
човечността“.    

В заключение може да се каже, че изборът на темата е изключително поучителен 
по отношение на това какво може да бъде постигнато с подходяща организация, знание, 
желание и решителност. 

В рамките на един изключително кратък период от време, чиято начална граница 
се поставя през 1938 г., до първия сблъсък в българското небе от 1.08.1943 г., 
Българските Въздушни войски постигат нещо уникално и забележително. За разлика от 
Военновъздушните сили на съседните балкански страни, които не попадат под 
безпощадните клаузи на Версайската система от мирни договори, върху нашата 
въздушна мощ е нанесен целенасочен унищожителен погром. Този факт е ясно осъзнат 
от българското държавно и военно ръководство, както и от командването на самите 
войски. Те не само успяват да компенсират натрупалото се изоставане в подготовката на 
състава и организационното изграждане на вида въоръжени сили (тогава род оръжие), но 
и да достигнат до такова ниво, че да се противопоставят на въздушния противник, който 
притежава колосална въздушна мощ.  

Познанията за стореното от нашите предци могат и трябва да ни бъдат пример за 
подражание, защото проблемите, които те са решавали, имат голяма степен на сходство 
с тези, с които се сблъскваме на сегашния етап. Наличието на подобни аналогии показва, 
че те са положили всички усилия да се справят с предизвикателствата и успяват да решат 
едни важни житейски казуси, при това в условията на една война. Поради това, ние също 
трябва да поискаме като тях и да повярваме в силите и способностите си да изпълним 
своите отговорности към възстановяването на българската авиационна мощ и да 
докажем, че сме достойни наследници на достойни предци. 
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Abstract: This material continues the study of the forces and moments acting in the flight of a 
helicopter with an external load. Describing the equations of motion in flight, the influence of 
aerodynamic, geometric, mass and inertial forces and moments arising from the external load 
have a strong influence on flight safety. This is extremely important when extinguishing fires in 
hard-to-reach mountain areas using helicopters with an external fire extinguisher type "Bambi 
Bucket". 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

През последните години по целия свят все по-често възникват стихийни горски 
пожари, които обхващат значителни територии, като застрашават живота и здравето на 
стотици хора и нанасят огромни щети. Особено трудни за овладяване са 
високопланинските пожари в местата, където липсват добре развита мрежа от пътища и 
от водни източници с голям дебит. Всичко това прави трудно, а понякога и невъзможно, 
използването на сухопътна техника за борба с пожарите. В такива случаи единствено 
авиацията единствено може да бъде в помощ на служителите и доброволците, които гасят 
огъня по ръчни способи.  

В големите по площ държави с развита авиация такива, като САЩ, Русия, 
Австралия, Испания и др., се използват специално пригодени за целта самолети: C-130 
Hercules, летящи самолети-амфибии: Canadair CL-215 (Scooper), Be-200 Altair и др.  
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В малките по територии държави, такива като Република България, за гасене на 
пожарите основно се използват хеликоптери. Използват се вертолети Ми-17, AS 532 AL 
Cougar и др. с окачен съд от типа „bambi bucket“ с вместимост 1500-2000 литра. В този 
случай на използване на окачен съд с вода, силно влияние върху динамиката на полета на 
хеликоптера и неговата управляемост оказва външния товар. Това в особена степен се 
забелязва в планините, където съществуват силни възходящи и низходящи струйни 
течения, локални завихряния и други подобни явления. 

 

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА 

 

Изпълнението на посочените по-горе задачи за полети на хеликоптер с външно 
пожарогасително устройство изисква да бъде изследвано влиянието на параметрите на 
това устройство на всички етапи от полета: при излитане, при установен хоризонтален 
праволинеен полет, при кацане и при освобождаване на водата по време на полета 
(например, при изсипване на водата над района на пожара). За осигуряване на 
безопасност при такива полети е необходимо да бъдат установени и да се познават 
зависимостите на балансировъчните характеристики на хеликоптера, като функция от 
параметрите на устройството и от другите параметри на системата за окачване към 
хеликоптера. 

 

2.1. Уравнения на движението на хеликоптер с външно пожарогасително 
устройство 

При определяне на уравненията за движение и действащите сили може да се 
счита, че хеликоптерът и външния товар са абсолютно твърди тела. Допълнително, 
външният товар в полет на хеликоптера може да бъде изследван като сферично физично 
махало с подвижна точка на окачване [4].  

Уравненията за движение на абсолютно твърдо тяло се извеждат от основните 
положения на аеродинамиката [8,10]. Поради тази причина, движението на хеликоптера 
се описва с уравненията на силите, приложени в центъра на масите му, както и с 
моментите спрямо центъра на масите (фиг.1). Във векторна форма тези уравнения имат 
следния най-общ вид:  

- уравнение на силите: 
 

(1)  , 
 

където:  е масата на хеликоптера;  – вектор на скоростта на центъра на масите на 
хеликоптера спрямо свързаната координатна система за началото на полета (OstXstYstZst); 

 – равнодействащата на всички външни сили, действащи на хеликоптера; 
- уравнение на моментите: 

 

(2)  , 
 

където:  е кинетичният момент (или главният момент за количеството на движение) 
спрямо центъра на масите на хеликоптера;  – главен момент на външните сили 
(векторна сума на моментите на външните сили), действащи на хеликоптера, спрямо 
центъра на масите му. 

Да разгледаме десните части на уравненията за движение (1) и (2). В полет 
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хеликоптерът се движи в поле, в което действат силите на земното притегляне, като при 
това си взаимодейства със силите и моментите, създавани от носещия винт, опашния винт 
и потока въздух, който обтича лопатите на винтовете. За хеликоптер с външен товар 
трябва да бъдат добавени и силата на натегнатостта на меката връзка (въже, сапàни) за 
окачване на товара и моментите от тази връзка. Като се има предвид изложеното, 
векторът на равнодействащата на всички външни сили, действащи на хеликоптера, могат 
да бъдат записани във векторен вид: 

 
Фиг.1. Схема на влиянието на външен товар (от типа “bambi bucket”) 

върху динамиката на полета на хеликоптер 

 

(3)   

 

където:  е равнодействащата сила на носещия винт;  – тягата на опашния винт; 
 – равнодействащата на всички аеродинамични сили, които действат на корпуса на 

хеликоптера;  – силата на тежестта на хеликоптера;  – сила на натегнатостта на меката 
връзка на външния товар.  

Главният момент на външните сили  също представлява векторна сума:  
 

(4)   

 

където:  е момент, създаван от носещия винт;  – момент, създаван от опашния 
винт;  – аеродинамичен момент от корпуса на хеликоптера;  – момент от силата на 
натегнатост на меката връзка.  

 

2.2. Сили и моменти, създавани от носещия винт 

Носещият винт за хеликоптера е основно средство, както за създаване на сили, 
които осигуряват постъпателното движение на хеликоптера в полет (преместване на 
центъра на масите му), така и за създаване на моменти спрямо центъра на масите на 
хеликоптера, които са необходими за управление около надлъжната ос OX и напречната 
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ос OZ. Управлението на хеликоптера се осигурява като резултат от изменението на 
стойността и посоката на равнодействащата сила . Поради тази причина, за да бъде 
описано въздействието върху корпуса на хеликоптера от силите и моментите, които 
създава носещият винт, е необходимо да бъдат изследвани параметрите и тяхното 
влияние върху размера и посоката на равнодействащата сила  [3,6,9]. 

Стойността на  при зададени и постоянни аеродинамични, геометрични, 
масови и инерционни характеристики на лопатите на носещия винт зависят от ъгловата 
скорост на въртене  на носещия винт (като правило, се поддържа постоянна от 
автоматиката), от ъгъла на поставяне на лопатите (или от общата стъпка ), както и от 
стойността и посоката на скоростта на насрещния поток, който обтича носещия винт: 
 

(5)  , 
 

където:  е вектор на вятъра. 
Управлението на стойността на  се изменя с помощта на общата стъпка , 

която за хеликоптер AS 532 AL Cougar се задава от екипажа с помощта на Обединената 
ръчка за управление CLG (Collective Lever Grips). 

На големината на равнодействащата сила  също така оказва влияние ъгловата 
скорост по рискание . Това се дължи на обстоятелството, че при възникване на  се 
изменя ъгловата скорост на въртене на носещия винт  спрямо околната въздушна 
среда. Така например, при завъртане на хеликоптера надясно ( ) то 

, а при завъртане наляво ( ) то . Всъщност 
такова влияние се проявява се проявява само при много енергични завъртания наляво 
и/или надясно, тъй като . 

Посоката на равнодействащата сила  зависи от множество фактори. Преди 
всичко това е отклонението на колелото на автомат-наклонителя, при което се променя 
цикличната стъпка  на носещия винт. Прието е, в надлъжно направление отклонението 
на колелото на автомат-наклонителя  да се отчита като положително при наклон на 
колелото назад, а в напречно направление ъгълът на отклонение на колелото  е 
положителен при наклон наляво. При това ъгълът на наклон на равнодействащата сила 

 е правопропорционален на ъгъла на наклон на колелото на автомат-наклонителя, 
т.е. извършва се в същата посока. Колелото на автомат-наклонителя се отклонява в 
изпълнение на командите на екипажа, така и от управляващите въздействия на 
автопилота. 

При отклонение на вектора  от оста на втулката на носещия винт (Main Rotor 
Hub) ще възникнат проекции на свързаната координатна система OXYZ (фиг.1): по оста 
OX – надлъжна сила , по оста OY – тягата , по оста на OZ – напречната сила .  

В същото време трябва да се отбележи, че при изследване на динамиката на полета 
на хеликоптера, процесът на управление на наклона на равнодействащата сила е малко 
по-сложен. Конусът на лопатите на носещия винт при отклонение на колелото на автомат-
наклонителя не изменя своето положение мигновено, а с някакво забавяне. При това, 
конусът се променя не само в зададената плоскост, например, в надлъжната, но и в 
напречната равнина, т.е. в случая съществуват кръстосани връзки. Като правило, 
кръстосаното отклонение не е значително, и представлява около (15 ÷ 20)% от основното 
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отклонение и практически се отстранява за времето на един оборот на носещия винт 
[4,5,10]. Поради тази причина такива бързо затихващи процеси няма да бъдат 
разглеждани при това изследване. 

На наклона на вектора  не влияе само наклона на колелото на автомат-
наклонителя. Така например, при полет с постъпателна скорост, поради обстоятелството, 
че лопатите на различни азимути (в полярна координатна система с център- оста на 
носещия винт) се обтичат с въздух с различни местни скорости и, поради тази причина, 
се завъртат в хоризонталните шарнири, като извършват махови движения, то конусът на 
лопатите на носещия винт, а с тях и равнодействащата сила  се отклонява назад и 
встрани по посока на настъпващата лопата. На хеликоптер AS 532 AL Cougar носещия 
винт се върти по часовата стрелка (погледнат отгоре). Поради тази причина, 
равнодействащата сила  се отклонява наляво по посока на полета, както това е 
показано на фиг.2. Трябва да се отбележи, че подобно влияние върху носещия винт оказва 
и вятърът. Поради това, при изследване на модела на работа на носещия винт трябва да 
се отчита скоростта хеликоптера спрямо въздушната среда, т.е. да се използва вектор  
– формула (5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На посоката на равнодействащата сила  оказват влияние също така и 
ъгловите премествания корпуса на хеликоптера около надлъжната ос OX и напречната ос 
OZ в свързаната координатна система OXYZ. При това, на лопатите на носещия винт 
действат допълнителни аеродинамични и инерционни сили, които са предизвикани от 
тези премествания. Поради шарнирното свързване на лопатите към втулката, конусът на 
лопатите малко изостава в движението спрямо оста на втулката на носещия винт, като се 
отклонява и встрани. Така например, при кабриране на хеликоптера ( ) конусът на 
лопатите, както и равнодействащата сила , се отклонява напред и надясно. При крен 
на хеликоптера надясно ( ) равнодействащата сила  се отклонява напред и 
наляво.  

За да се опишат проекциите на равнодействащата сила  по осите на 
свързаната координатна система OXYZ е необходимо да се познават следните 
функционални зависимости: 
 

(6)   

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

X 
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    Y 

Z 

 Фиг.2. Схема на силите, създавани от носещия винт, при полет 

на хеликоптер AS 532 AL Cougar 
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където:  – са проекции на вектора на въздушната скорост  на осите на 
свързаната координатна система 

В (6) трябва да бъдат отчитани само тези параметри, които са функция на времето, 
т.е. които се изменят по време на полета. Както беше отбелязано по-горе, 
аеродинамичните, геометричните и масово-инерционните параметри на лопатите на 
носещия винт се считат за известни и непроменяеми в рамките на един полет.  

За преминаване към нормална координатна система и за намиране на проекциите 
на равнодействащата сила  по осите ѝ, могат да се използват таблици за 
направляващите конуси за преобразуване на съставляващите вектори [7,8]: 
 

(7)  

 

При изследване на моментите, които възникват от носещия винт, както това е 
показано на фиг.1, ще установим, че в общия случай проекциите на равнодействащата 
сила  по осите на свързаната координатна система OXYZ ще създават моменти 
спрямо и трите оси. Освен това, носещият винт ще предава реактивен момент на корпуса 
на хеликоптера , който може да бъде записан така:  
 

(8)  , 

където:  – въртящ момент от двигателите, ,  – сумарна ефективна 

мощност на двигателите (мощност на изходния вал),  – коефициент на използване на 
мощността;  – въртящ момент, който се създава от силата на аеродинамичното 
съпротивление на лопатите , ;  – 
инерционен момент на всички въртящи се части на носещия винт спрямо оста на вала на 
носещия винт. 

Необходимо е да бъде отчетен фактът, че поради наличие на разстояние между 
оста на въртене на носещия винт и осите на хоризонталните шарнири , при отклонение 
на равнодействащата  в равнината на нейния наклон ще възниква допълнителен 
момент. Той се създава от центробежните сили на лопатите на рамо, което е 
пропорционално на . Това обстоятелство може да бъде отчетено при математическото 
описание на динамиката на носещия винт, ако се приеме допускането, че 
равнодействащата сила  е приложена не в центъра на втулката в равнината на 
въртене на хоризонталните шарнири, а в някаква фиктивна точка на оста на носещия 
винт, намираща се на височина  над равнината на въртене на хоризонталните шарнири. 
Редица изследвания показват, че обикновено  е около (50÷70)% от . В тази връзка, 
моментът от силите на действие на носещия винт трябва да бъде определен като се отчете 
т.нар. ефективна височина на втулката на носещия винт: 
 

(9)  , 
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където: 
(10)  , 
а означенията са следните:  – брой на лопатите на носещия винт;  - разстояние от 
оста на въртене на носещия винт до оста на хоризонталните шарнири;  масов 
статически момент на лопатата спрямо оста на хоризонталните шарнири, 

,  – маса на -я елемент от сечението на лопатата спрямо оста на 
хоризонталните шарнири,  – радиус-вектор на -я елемент от сечението на лопатата 
спрямо оста на хоризонталните шарнири. 

По такъв начин, системата от уравнения за моментите, възникващи спрямо осите 
на свързаната координатна система ще имат следния вид: 

(11)   

Моментът спрямо координатните оси се счита за положителен, когато той се 
стреми да завърти хеликоптера по часовата стрелка, ако се наблюдава хеликоптерът в 
посока на положителното направление на тази ос. 
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Abstract: Helicopters with external fire extinguishers are increasingly used in the event of 
large-scale forest fires in mountainous areas. To ensure safety in such flights, it is necessary to 
determine the dependences of the balancing characteristics of the helicopter as a function of 
the parameters of the device and other parameters of the system for suspending the device to 
the helicopter. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Горските пожари в планинските местности, достъпът до които е затруднен по 
обективни причини за сухопътна техника за пожарогасене, обикновено се обработва 
ръчно от специалисти на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на 
населението“ и от доброволци от околните населени места. В такива случаи районите се 
обработват от въздуха с хеликоптери с пожарогасителни устройства от типа „bambi 
bucket“. В Република България за тази задача се използват следните типове 
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въздухоплавателни средства: Ми-17 се използва с пожарогасително устройство 
„BB5566“, а AS 532 AL Cougar – с „BB4453“. В този случай на използване на окачен съд 
с вода, силно влияние върху динамиката на полета на хеликоптера и неговата 
управляемост оказва външния товар. 

 

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА 

 

Изпълнението на посочените по-горе задачи за полети на хеликоптер с външно 
пожарогасително устройство изисква да бъде изследвано влиянието на параметрите на 
това устройство на всички етапи от полета: при излитане, при установен хоризонтален 
праволинеен полет, при кацане и при освобождаване на водата по време на полета 
(например, при изсипване на водата над района на пожара). За осигуряване на 
безопасност при такива полети е необходимо да бъдат установени и да се познават 
зависимостите на балансировъчните характеристики на хеликоптера, като функция от 
параметрите на устройството и от другите параметри на системата за окачване към 
хеликоптера. 

 

2.1. Взаимно аеродинамично влияние на носещия и на опашния винт 

Взаимното аеродинамично влияние на хеликоптер с надлъжна схема с носещ и 
опашен (стабилизиращ) винт води до редица нежелателни ефекти за управляемостта на 
хеликоптера. Възможно е често да възниква неустойчивост по скорост. Всеки винт има 
собствена устойчивост по скорост, но задният (стабилизиращ) винт създава 
дестабилизиращ момент, когато попадне в струята на носещия винт. При увеличаване на 
скоростта на полета индуктивното намаляване (индуктивен скос) на потока от носещия 
винт намалява, а, следователно, намалява и скоса на потока от стабилизиращия винт [1]. 
Като резултат се увеличава тягата на задния винт и се появява момент на пикиране, което 
отговаря на неустойчивост по скорост. Тъй като поради изменението на тягата на 
носещия винт тази неустойчивост е значителна, то хеликоптерът като цяло може да бъде 
неутрален по скорост. Вследствие на индуктивното влияние на носещия винт, 
стабилизиращият винт е по-близо до срив и поради това неустойчивостта по скорост се 
намалява при големи натоварвания на винтовете.  

Устойчивостта по скорост може да бъде подобрена с помощта на насрещен 
надлъжен наклон на оста на винтовете или на автомат-наклонителя, при което плоскостта 
на краищата на лопатите се наклоняват една към друга. Вследствие на изменението на 
съставляващите на скоростта на хеликоптера осите на винтовете води до изменение на 
тягата, което от своя страна създава момент за кабриране, което пък увеличава 
устойчивостта по скорост [2,7]. Ефективността на насрещен надлъжен наклон на оста на 
винта се намалява в някаква степен, поради значителната балансировъчна стойност на 
общата стъпка на стабилизиращия винт при голям наклон на вала. Величината на 
допустимия насрещен надлъжен наклон на оста на винтовете е ограничена също така и 
от взаимното влияние на винтовете и фюзелажа на хеликоптера [3]. 

Като се отчита, че коефициента на подемна сила е пропорционален на истинския 
ъгъл на атака, то изразът за коефициента на индуктивно съпротивление в дозвуков поток 
на свиваем газ остава такъв, както и в несвиваем поток (при дозвукова скорост вихрите, 
обтичащи краищата на лопатите продължават да оказват влияние по цялата дължина на 
лопатата).  

Ако крило се намира във въздушен поток с ъгъл на атака , то истинският ъгъл на 
атака е: 
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(1) . 
За крило с безкраен размах ( ), каквото представлява лопатата на носещия 

винт на хеликоптера, ъгълът на скоса е нула- , т.е. истинският ъгъл на атака е 
равен на ъгъла на поставяне . Всъщност, колкото по-малък е относителният размах на 
крилото , толкова по-голям е ъгълът на скоса на потока и, следователно, истинският 
ъгъл на атака е по-малък [3]. 

Във връзка със скоса на потока, векторът на подемната сила се завърта на същия 
ъгъл , тъй като векторът винаги е насочен перпендикулярно към истинското 
направление на потока [1]. 

 

2.2. Система „хеликоптер-външно пожарогасително устройство“ 

Външният товар оказва влияние върху динамиката на полета на хеликоптера чрез 
силата на опън в меката връзка (масата на външния товар), която действа върху 
хеликоптера, и чрез момента, който се създава спрямо центъра на масата на хеликоптера. 
Тази сила възниква като резултат на действие на силата на тежестта на външния товар и 
на аеродинамическата сила. В полет също така действат и силите на инерция, възникващи 
при ускорението на външния товар (ако същият бъде представен като „материална 
точка“). На фиг. 1 е показано разпределението на силите и моментите, действащи в полет 
върху хеликоптера и външния товар [5]. 

 
Фиг.1. Схема на влиянието на външен товар (от типа “bambi bucket”) 

върху динамиката на полета на хеликоптер 

При установен (с постоянна скорост) хоризонтален праволинеен полет към 
параметрите на балансировъчните характеристики на хеликоптера се отнасят следните 
отношения: на ъгъла на отклонение на колелото на автомат-наклонителя  във функция 
от скоростта на полета и на ъгъла на тангажа на хеликоптера  във функция от скоростта 
на полета на хеликоптера [5,6]. Освен това, трябва да бъде отчетена зависимостта от 
общата стъпка  на носещия винт във функция на скоростта на полета. За да бъдат 
изследвани зависимости на балансировъчните характеристики на хеликоптера от 
параметрите на външното пожарогасително устройство е разработен математически 
апарат. За определяне на зависимостите от всеки отделен параметър и в тяхната 
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съвкупност върху балансировъчните характеристики е използван математически модел 
за движение на системата „хеликоптер-външен товар“. 

Проведеният анализ показва, че силата на опън  на меката връзка (въже, сапàни) 
и създаваният от нея момент зависят от редица параметри (масови, геометрични, 
аеродинамични и т.н.) на външния товар и неговата позиция спрямо хеликоптера. Такива, 
например, са балистичният коефициент , аеродинамичното качество , 
относителната маса , координатите на точката за закрепване на меката връзка към 
хеликоптера по нормалната ос на свързаната координатна система ; 
надлъжната центровка на хеликоптера . 

 

2.3. Влияние на параметрите на външното устройство върху общата стъпка 
на носещия винт 

Да разгледаме общата стъпка  на носещия винт във функция от параметрите на 
външното пожарогасително устройство „ВВ4453“ [9,10]. Общата стъпка  и 
теглителната сила  на носещия винт са свързани помежду си. За да установим 
зависимостта между тези два параметъра, както и връзката им с параметрите на полета 
на хеликоптера, ще използваме известната формула [1]: 

 

(2) , 
 

където:  – плътност на въздуха; 
 – производната на коефициента на подемна сила на лопатите на разстояние 

70% от радиуса на носещия винт; 
 – коефициент на запълване на носещия винт; 

 – площта (на кръга), която описват лопатите на носещия винт; 
 – брой на лопатите на носещия винт; 
 – площ на всяка една от лопатите; 

 – ъглова скорост на въртене на носещия винт; 
 – радиус на носещия винт; 

 – характеристика на режима на работа на носещия винт; 

 – ъгъл на атака на носещия винт; 
 – скорост на хоризонтален полет на хеликоптера; 

 – коефициент на протичане на въздуха; 

 – индуктивна скорост; 

 – тяга на носещия винт без „ВВ4453“; 
 – увеличението на тягата поради наличието на „ВВ4453“. 

В този случай, ако се въведе следният израз 

 

, 

то за общата стъпка на носещия винт ще получим: 
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(3) . 

Оттук може да бъде получена [8] формула за увеличаването на общата стъпка на 
носещия винт в полет поради наличието на външното пожарогасително устройство 
„ВВ4453“: 
(4) , 

където:  – коефициент на протичане на въздуха при полет без „ВВ4453“; 
 – коефициент на протичане на въздуха при полет с „ВВ4453“; 
 – характеристики на режима на работа на носещия винт в полет без „ВВ4453“; 
 – характеристики на режима на работа на носещия винт в полет с „ВВ4453“; 

Ако извършим някои преобразувания в дробите в дясната част на (4), като ги 
разделим на теглото на системата „хеликоптер-„ВВ4453“, т.е. , и като съобразим [5], 
че ,  и , ще получим: 
(5) , 

където: ; 

 – натоварване на площта, описана от носещия винт в полет; 

. 

 
Фиг.2. Увеличаване на общата стъпка на носещия винт в полет на хеликоптер 

с празно пожарогасително устройство „ВВ4453“ 

На фиг.2 е показана графика за случай на полет на хеликоптер AS 532 AL Cougar 
с празно пожарогасително устройство „ВВ4453“ и изменение на общата стъпка на 
носещия винт във функция на скоростта на полета. Резултатите са получени с помощта 
на формула (4) и чрез математическо моделиране. Сравнението на резултатите на фиг.2 
показват, че изчисленията по формула (5) се съгласуват в много добра степен с 
резултатите от математическото моделиране в целия изследван диапазон. 
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Фиг.3. Зависимост на увеличаването на общата стъпка на носещия винт от 

скоростта в установен хоризонтален полет на хеликоптер 

и от балистичния коефициент на „ВВ4453“ 

На фиг.3 е показан прирастът на общата стъпка на носещият винт като функция от 
скоростта на установен хоризонтален полет на хеликоптера и от балистичния коефициент 
на външното пожарогасително устройство „ВВ4453“.  

 
Фиг.4. Зависимост на увеличаването на общата стъпка на носещия винт от 

скоростта в установен хоризонтален полет на хеликоптер 

и от относителната маса на „ВВ4453“ 

На фиг.4 е представена зависимостта за нарастване на общата стъпка на носещия 
винт от скоростта на установен хоризонтален полет на хеликоптера и от относителната 
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маса на външното пожарогасителна устройство „ВВ4453“. 
 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализът на влиянието на параметрите на външното пожарогасително устройство 
„ВВ4453“ върху нарастването на общата стъпка на носещия винт показва, че в дадения 
случай най-силно влияние оказват стойностите на балистичния коефициент  на 
„ВВ4453“ и относителната маса , както това е показано, съответно, на фиг.3 и фиг.4.  

От тези графики се вижда, че при увеличаване на балистичния коефициент на 
външното пожарогасително устройство и неговата относителна маса се увеличава и 
нарастването на общата стъпка на носещия винт. Това е свързано, от една страна, с 
обстоятелството, че се увеличава прирастът на тягата  на носещия винт, но от друга 
страна, с намаляване на ъгъла на атака поради намаляването на ъгъла на тангаж [4,5] на 
хеликоптера. За да се компенсира намаляването на ъгъла на атака на носещия винт е 
необходимо да се увеличи общата стъпка. Както вече беше посочено, ъгълът на атака на 
носещия винт зависи от коефициента на протичане на въздуха  и от характеристиката 

 на режима на работа на винта, които влизат в получената по-горе формула (5) за 
определяне на нарастването на общата стъпка на носещия винт.  
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Abstract: This material is devoted to the possibilities of increasing the safety of the flight of a 
helicopter with an external load. For this purpose, the reasons for changing the control 
parameters of the helicopter in the specified configuration are considered and determined. 
When assessing the impact of the external load as a quantitative characteristic of the 
effectiveness of the control is considered the maximum angular acceleration that acts on the 
helicopter at the same deviations of the controls at different flight speeds. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

През последните години по целия свят все по-често възникват стихийни горски 
пожари, които обхващат значителни територии, като застрашават живота и здравето на 
стотици хора и нанасят огромни щети. Особено трудни за овладяване са 
високопланинските пожари в местата, където липсват добре развита мрежа от пътища и 
от водни източници с голям дебит. Всичко това прави трудно, а понякога и невъзможно, 
използването на сухопътна техника за борба с пожарите. В такива случаи единствено 
авиацията единствено може да бъде в помощ на служителите и доброволците, които 
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гасят огъня по ръчни способи. 
В малките по територии държави, такива като Република България, за гасене на 

пожарите основно се използват хеликоптери. Използват се вертолети Ми-17, AS 532 AL 
Cougar и др. с окачен съд от типа „bambi bucket“ с вместимост 1500-2000 литра. В този 
случай на използване на окачен съд с вода, силно влияние върху динамиката на полета на 
хеликоптера и неговата управляемост оказва външния товар. Това в особена степен се 
забелязва в планините, където съществуват силни низходящи струйни течения, локални 
завихряния и други подобни явления. 

 

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА 

2.1 Влияние на външния товар на полета на хеликоптер 

Външният товар оказва влияние върху динамиката на полета на хеликоптера чрез 
силата на опън в меката връзка (масата на външния товар), която действа върху 
хеликоптера, и чрез момента, който се създава спрямо центъра на масата на хеликоптера. 
Тази сила възниква като резултат на действие на силата на тежестта на външния товар и 
на аеродинамическата сила. В полет също така действат и силите на инерция, възникващи 
при ускорението на външния товар (ако същият бъде представен като „материална 
точка“). На фигура 1 е показано разпределението на силите и моментите, действащи в 
полет върху хеликоптера и външния товар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектът представлява разработване и обединяване на математическите модели 
на хеликоптера и на външния товар и провеждане на изчислителни експерименти. Целта 
на тези експерименти е да се реши задачата за комплексно изследване на влиянието на 
параметрите на товара върху управляемостта на хеликоптера в полет.  

За възпроизвеждане на полета на хеликоптер AS 532 AL Cougar е разработен 
математически модел, който е допълнен с математически модел на външния товар. 
Необходимо е да се отчита, че всеки математически модел притежава (съществува при) 
определени ограничения и допускания, които могат да бъдат дефинирани като приемливи 
за решаване на определен тип задачи, и в същото време да бъдат съвършено недопустими 
при решаване на други задачи [1,9]. Поради тази причина, при използването на 
математически модели предварително трябва да бъде извършена проверка на адекватност 
за дадената задача на изследването. 

Общоприет количествен показател за управляемост се явява ефективността на 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Фиг.1. Схема на влиянието на външен товар (от типа “bambi bucket”) 
върху динамиката на полета на хеликоптер 
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управлението. Физическият смисъл на ефективността на управлението съответства на 
величината на управляващият момент, действащ на хеликоптера, отнесен към единица 
отклонение на ръчката за управление (Cycle Stick – CS).  

 

Фиг. 2. Пожарогасително устройство „Bambi Bucket 4453“ 
 

(1) , 
 

където  е нарастването на управляващия момент, а  е отклонението на ръчката 
за управление от балансировъчното положение. 

За сравнителен анализ на управлението на хеликоптерите се използват също така и 
относителни характеристики, например, относителната ефективност на управлението, 
която се определя като отношението на ефективността на управлението към момента на 
инерция  спрямо съответната ос на свързаната координатна система на хеликоптера 
[2,10]. Дадената относителна характеристика представлява ъгловото ускорение , което 
получава хеликоптерът в началния момент на движение при стъпаловидно (циклично) 
отклонение на ръчката за управление CS за единица от нейния ход: 
(2) . 
 

В съответствие с израза (2) за определяне на влиянието на външния товар върху 
управляемостта на хеликоптера ще бъде изследвано максималното ъглово ускорение, 
което получава хеликоптера при еднакви отклонение на обединената ръчка за управление 
(Collective Lever Grips – CLG) на различни скорости на полета. В рамките на 
математическия модел са проведени редица експерименти, при които беше моделирана 
реакцията на хеликоптера на отклонението на обединената ръчка за управление CLG. 

Всички „премествания“ на ръчката за управление са моделирани при установен 
хоризонтален полет. Стойността на отклонението на ръчката за управление CLG е 
еднаква във всички изследвани случаи и е равна на 40 мм. Изследвано е преместването 
на ръчката за управление по крен и тангаж в скоростния диапазон от 0 до 240 км/час, като 
условието е, че автопилотът е изключен по всички канали. Ръчката за управление се 
отклонява от балансировъчното положение енергично (стъпаловидно, за един цикъл) и 
се задържа в продължение на 2 сек, след което се връща в изходно положение. 

Изследвани са следните случаи: в първия е сравнена управляемостта на 
хеликоптера с външен товар от 1500 кг и управляемостта без товар, а във втория случай 
са сравнени управляемостта на хеликоптера с аналогичен по маса товар в товарната 
кабина на хеликоптера. Във всички разгледани случаи масата на хеликоптера (без товар) 
е 4500 кг. Балистическият коефициент на външния товар („bambi bucket“) във всички 
случаи е еднакъв и е равен на . 

 

2.2. Условия за равновесие на хеликоптер с външен товар 

Условието за равновесие на хеликоптер с външен товар произтичат от уравненията 
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за движение на системата [2,7,8], като се отчитат допусканията, че това движение се 
извършва равномерно без ускорения: 
(3) , 
 

(4) , 
 

където:  е равнодействащата сила на носещия винт;  е тяга на опашния винт;  
– равнодействащата на всички аеродинамични сили, действащи на хеликоптера;  – сила 
на тежестта на хеликоптера;  – сила на натегнатостта на въжето на товара;  – 
момент, създаван от носещия винт;  – момент, създаван от опашния винт;  – 
аеродинамичен момент от планера на хеликоптера;  – момент, създаван от силата на 
натегнатост на въжето. 

За осигуряване на равновесието на системата „хеликоптер-външен товар“ е 
необходимо допълнително да бъдат изпълнени условията за равновесие на външния 
товар. Ако товарът се разгледа като съставен от два елемента- товар и закрепващо въже, 
свързани помежду си със сферичен шарнир в т. , то е необходимо отделно да бъдат 
разгледани условията за равновесие на товара и отделно условията за равновесие на 
въжето. 

 

2.3. Динамични характеристики на управлението на хеликоптер с външен 
товар 

На фиг. 3 е показана схемата на силите и моментите, действащи в системата 
„хеликоптер-външен товар“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.3. Схема на силите и моментите, действащи  
на системата „хеликоптер-външен товар“ 

На схемата са приети следните означения:  – радиус-вектор от началото на 
свързаната координатна система, до точката на прилагане на силата и момента от тягата 
на носещия винт;  – радиус-вектор от началото на свързаната координатна система, 
съвместена с центъра на масите на хеликоптера, до точката на прилагане на силата и 
момента от тягата на опашния винт;  – радиус-вектор от началото на свързаната 
координатна система, до точката за закрепване на външния товар към хеликоптера;  – 
радиус-вектор от точката за закрепване към хеликоптера на основното въже до точката за 
закрепването му към снопа меки връзки на товара;  – радиус-вектор от центъра на 
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масата на товара до точката на закрепване на основното въже и снопа меки връзки на 
товара;  – тяга на носещия винт;  – тяга на опашния винт;  – момент от 
тягата на носещия винт;  – момент от тягата на опашния винт;  – тегло на 
хеликоптера;  – маса на хеликоптера;  – тегло на товара;  – маса на товара;  – 
аеродинамична сила, действаща на хеликоптера;  – аеродинамична сила, действаща 
на товара;  – аеродинамичен момент на хеликоптера;  – аеродинамичен момент на 
товара;  – сила на натегнатост на основното въже на товара. 

Допълнително са въведени следните означения:  
 – вектор на земната скорост на хеликоптера;  
 – вектор на земната скорост на товара; 
 – вектор на ъгловата скорост на хеликоптера; 
 – вектор на ъгловата скорост на товара. 

 – тензор на инерцията на хеликоптера (симетрична 

матрица от инерционни моменти спрямо осите на свързаната координатна система;  

 – тензор на инерцията на външния товар. 

В рамките на направените по-горе допускания пълната система от диференциални 
уравнения за движение [2] на хеликоптер с външен товар във векторен вид ще се състои 
от: 

- уравнение на силите, действащи на хеликоптера: 
 

(5) ; 
 

- уравнение на моментите, действащи на хеликоптера: 
 

(6) (2) ; 
 

- уравнение на кинематичните връзки на линейните скорости на центъра на масите 
на хеликоптера: 

 

(7) , 
 

където  е вектор на положението на центъра на масите на хеликоптера спрямо земята; 
- уравнение на силите за външния товар: 
 

(8) ; 
 

- уравнение за моментите на външния товар: 
 

(9) ; 
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- уравнение на кинематичните връзки на линейните скорости на центъра на масата 
на външния товар: 

 

(10) , 
 

където  е векторът на положението на центъра на масата на външния товар спрямо 
земята; 

- кинематичните условия за векторите , ,  и , които са постоянни по 
стойност, като тяхното изменение напълно се определя от векторите  и :  

 

(11)   ; 
 

(12)   ; 
 

(13)   ; 
 

(14)    . 
 

По такъв начин, системата от 10 диференциални уравнения определя следните 10 
вектора: , , , , , , , , , , ако бъдат зададени допълнителни 
съотношения, които да определят: 

- силите и моментите на тягата на носещия и опашен винт; 
- аеродинамичните сили и моменти, действащи на хеликоптера и на опашния винт; 
- масите и инерционните моменти на хеликоптера и на външния товар; 
- силата на натегнатостта на въжето на външния товар. 
За определяне на силите и моментите от тягата на хеликоптера с помощта на 

системата за управление в процеса на полета е необходимо да бъдат известни не само 
линейните, но и ъгловите координати (ориентацията) на хеликоптера и външния товар 
[5], поради което за тяхното изчисляване трябва да бъдат добавени и следните уравнения: 

- уравнение на кинематичните връзки на ъгловите скорости на хеликоптера: 
 

(15)    , 

 

където  е вектор на ъгловата ориентация на хеликоптера;  
- уравнение на кинематичните връзки на ъгловите скорости на външния товар: 
 

(16)    , 
 

където  е вектор на ъгловата ориентация на външния товар;  
В зависимост от тези координати, както и от ъгловите координати, във всеки 

момент могат да бъдат зададени необходимите сили и моменти на винтовете на 
хеликоптера. Това може да бъде направено с помощта на моделите за управление на 
хеликоптера-действията на екипажа, съгласно инструкцията за летателна експлоатация 
или от системата за управление, които определят и задават отклоненията на органите за 
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управление в зависимост от променящите се цели, като функция от типа 
.  

За определяне на аеродинамичните сили и моменти на хеликоптера и на външния 
товар е необходимо да се познават техните аеродинамични характеристики. По-горе беше 
направено допускане за математическия модел, че те са зададени от производителя и са 
известни. Но тъй като коефициентите на аеродинамични сили и моменти зависят от 
ъглите на атака и на плъзгане, то същите трябва да бъдат добавени в математическото 
описание на аеродинамичните сили и моменти. Това на практика се извършва, като ъглите 
на атака и плъзгане [3,8] се определят от съставните части на вектора на скоростта в 
свързаната координатна система, в която обикновено уравненията на силите се 
интегрират:  

 

(17)    ; 

 

(18)    , 

 

като се отчита, че тези формули позволяват да бъде отчетен векторът на скоростта на 
вятъра към съставните части на вектора на скоростта на хеликоптера.  

Масите и инерционните моменти на хеликоптера и външния товар, съгласно 
направените допускания, се считат зададени и постоянни [6,7]. 

С диференциални или алгебрични уравнения не е възможно да бъдат определена 
непосредствено силата на натегнатостта на основното въже за външния товар. В този 
случай е необходимо да бъдат използвани алгебрични съотношения на типа връзки, 
съществуващи в разглежданата механична система. Такива представляват 
съотношенията за основното въже и силата на натегнатостта му: 

- геометрично условие за въжето на външния товар: 
 

(19)    ; 
 

- условие за постоянство на дължината на основното въже (в скаларен вид): 
 

(20)    ; 
 

- условие за колинеарност на основното въже на външния товар и силата на 
натегнатостта му (скаларни изрази): 

 

(21)    . 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И БЛАГОДАРНОСТИ 

 

Ефективността на управлението, определена чрез максималното ъглово 
ускорение, се увеличава при полет на хеликоптера с външен товар в сравнение с полета 
без товар (при празен хеликоптер). Получените резултати се покриват с опита на 
летателните екипажи от Военновъздушните сили на Република България, участвали при 
изпълнение на полети за гасене на горски и планински пожари с хеликоптер AS 532 AL 
Cougar с окачен съд от типа „bambi bucket“. 
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Abstract: The article presents an algorithm for automatic processing of recorded flight data 
and automatic detection of flight elements performed in various exercises. When creating such 
an algorithm, effective and sufficiently simple methods for logical processing of flight 
information are used. The main computational operations are the type of comparison the 
current values of the registered parameters with pre-set ones with subsequent logical operations 
on the results of the comparison. 
 

Keywords: aviation, flight data, processing, algorithm. 
 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

 В доклада е представен алгоритъм за автоматична обработка на информацията от 
запис с полетни данни и автоматично откриване на елементи, изпълнявани в полетните 
упражнения. При създаването на такъв алгоритъм се използват ефективни и достатъчно 
прости методи за логическа обработка на полетната информация. Основните 
изчислителни операции са от типа сравнение на текущите стойности на регистрираните 
параметри с предварително зададени такива и последващи логически операции върху 
резултатите от сравнението. 
 По изменението на стойностите на параметрите, записани от регистратора на 
полетни данни,  могат да се открият изпълнените елементи от полетното задание. 
Съвременните цифрови системи за обработка на полетни данни позволяват 
автоматизиране на този процес. Съществуват модели за автоматично откриване на 



42 

 

елементите на полета, които се формират на базата на множество от логически 
променливи. Логическите променливи описват изменението на параметрите, 
характеризиращи особеностите в изпълнението на всеки елемент. 
 За реализирането на алгоритъма  е използвана софтуерна среда на числен анализ 
със самостоятелен програмен език, която позволява операции от различен характер, 
изчертаване на графики на функции и представяне на данни. 

 Автоматична обработка на полетната информация се разделя на два етапа[1]: 

- първична обработка на записаната информация; 
- вторична обработка на информацията. 

 

2. AВТОМАТИЧНА ОБРАБОТКА НА ПОЛЕТНАТА ИНФОРМАЦИЯ 

 Първичната обработка на полетната информация включва извличането на 
полетните данни от регистратора и възстановяване на стойностите на измерените 
параметри. Те се групират в таблица. За целите на изследването се вземат записаните 
данни с параметрите, необходими за извършването на качествен анализ на полетното 
упражнение. Това са: 

- време – 𝑃𝑟𝑡; 
- скорост – 𝑃𝑟𝑉;  

- височина – 𝑃𝑟𝐻; 

- претоварване – 𝑃𝑟𝑛𝑦; 

- тангаж – 𝑃𝑟𝜗; 

- наклон на летателния апарат –  𝑃𝑟𝛾; 

- курс – 𝑃𝑟𝜓; 

- обороти на двигателя – 𝑃𝑟𝑡𝑞. 

 Регистрирането на параметрите е за всяка секунда време. В зависимост от 
приоритета на параметъра броят на стойностите му записани за една секунда може да е 
различен. Това създава празни клетки в таблицата със стойностите на параметрите.  
 По време на работа на регистратора на полетни данни периодично или извънредно 
се записват контролни съобщения. Те  могат да включват информация за техническа 
грешка, моментно прекъсване на записа или друго събитие. 
 Табличният вид на запис с параметрите представлява: 

𝐶 = ||
|𝑃𝑟1                     𝑃𝑟2                    𝑃𝑟3𝑃𝑟11                  𝑃𝑟21                      𝑃𝑟31𝑁𝑎𝑛11              𝑁𝑎𝑛21                𝑃𝑟32𝑁𝑎𝑛12               𝑃𝑟22                  𝑃𝑟33𝑁𝑎𝑛13               𝑁𝑎𝑛22               𝑃𝑟34"контролно съобщение"𝑃𝑟12                      𝑃𝑟23                 𝑃𝑟35 |

|| 
 Където:  

- С – таблица с изследваните параметри; 
- 𝑃𝑟 – стойността на параметъра; 
- 𝑁𝑎𝑛 – липса на запис за параметъра. 

 При обработката на параметрите празните клетки и контролните съобщения 

възпрепятстват работата на алгоритъма. Те трябва да се премахнат или към тях да се 
добавят такива стойности на параметрите, че да не се изкриви същността на записа. Това 
налага обработката на всеки параметър по отделно.   
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 В зависимост от приоритета на параметъра към празните позиции в числовата 
редица се добавят стойности на параметъра – Pa, непроменящи значението на записа. 
Това може да се осъществи като  се добавят стойности, равни на последната  записана 
стойност параметъра(Pr), или като се използва методът на линейна интерполация за две  
съседни стойности  на параметъра.  
 В първия случай: 
 

(1)    [𝑃𝑎1; 𝑃𝑎𝑛] = [𝑁𝑎𝑛1 ;  𝑁𝑎𝑛 𝑛] =  𝑃𝑟1 

 

 Където:   
- Pa1 ÷ Pan – добавени стойности на параметъра; 
- Nan1 ÷Nann – брой празни позиции; 
- Pr1 – последната стойност на записания параметър. 

 Добавените стойности не променят и не изкривяват същността на записа на 
параметъра. Техният брой е равен на броя на празните позиции в редицата.  
 Линейната интерполация позволява да се определи неизвестна стойност на 
параметъра между две записани негови стойности, които могат да бъдат в таблица или в 
линейна графика. Общото уравнение за линейна интерполация придобива вида: 
 

 (2)   𝑃𝑎𝑛 = 𝑁𝑎𝑛𝑛 = 𝑃𝑟𝑛 + (𝑃𝑟𝑛+1 − 𝑃𝑟𝑛). [(𝑡𝑛+1−𝑡𝑛)(𝑡𝑛+2−𝑡𝑛)] 
 

 Където:   
- Pa  – добавена стойност; 
- Nan – празна позиция; 
- Prn и Prn+1 – стойности на записания параметър; 
- t  – стойности на записа за времето; 

- n – позицията на стойността в записа. 
 При използването на линейна интерполация възниква грешка над реалната 
стойност на истинската функция, но тъй като интервалът на между записаните параметри 
е не по-голям от 1 секунда, тя е пренебрежимо малка.  
 След първичната обработка на записа с полетната информация всички 
необходими за анализа параметри се подреждат в таблица като числови редици. 
 Така записът придобива вида: 
 

𝐶 = |
|𝑃𝑟1                     𝑃𝑟2                    𝑃𝑟3𝑃𝑟11                  𝑃𝑟21                      𝑃𝑟31𝑃𝑎11                 𝑃𝑎21                  𝑃𝑟32𝑃𝑎12                 𝑃𝑟22                  𝑃𝑟33𝑃𝑎13                 𝑃𝑎22                  𝑃𝑟34𝑃𝑟12                     𝑃𝑟23                  𝑃𝑟35 |

|
 

 

 Поради спецификата на записваните параметри, техните стойности могат да бъдат 
цели числа или десетични дроби. С цел улесняване на работата и в зависимост от 
необходимата точност, десетичните дроби могат да се закръглят до определен знак след 
запетаята, а отрицателните числа да се представят като абсолютна стойност. 
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3. АЛГОРИТЪМ ЗА AВТОМАТИЧНО ОТКРИВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИ НА 
ПОЛЕТА  
 

 Вторичната обработка на параметрите на полета трябва да установи отделните 
етапи на полета и изпълнените елементи, както и отклонения от зададения за полета 
режим. Процесът преминава през следните етапи: 

- разделяне на записа с полетна информация на участъци; 
- извличане на фактическите стойностите на  записаните параметри, необходими 

за автоматичното откриване на елементите; 

- разпознаване на  изпълнените елементите. 
3.1. Разделяне на записа с полетната информация на участъци. 

 Разделянето на записа с обработената полетна информация на отделни участъци 
става чрез предварително зададени критерии, характеризиращи етапите на полета и 
изпълняваните в него елементи. Разделянето на записа на участъци има за цел да се 
локализира най-вероятното местоположение на тези елементи (етапи) в самия запис.  
 Всеки критерий  представлява предварително зададена стойност на някой от 
изследваните параметри. Изборът и броят на критериите зависи от техниката на 
изпълнение на търсените елементи. Избраните критерии се характеризират с техните  
стойности,  позицията, която заемат в записа, и техният брой: 
 

 (3)    [𝐾, 𝑙𝑜𝑐(𝐾)𝑛𝑘] = 𝑓𝑖𝑛𝑑(𝑘) 
 

 Където: - K – фактическата стойност на критерия в записа; 
- 𝑙𝑜𝑐(𝐾) – местоположението на критерия в записа; 
- 𝑛𝑘 – броят на откритите критерии; 
- find – команда за откриване на зададен елемент в софтуерната среда за 

анализ. 
 Броят на откритите критерии се определя: 
 (4)    nk = length(𝑙𝑜𝑐(𝐾)) 
 Където: 

- length – команда за определяне на дължината на числова редица в 
софтуерната среда за анализ. 

 Участъците от записа 𝐶 се формират по следния начин: 

 

 (5)   𝑆(𝑖) = 𝐶{𝑙𝑜𝑐(𝐾)𝑛𝑘 ÷ 𝑙𝑜𝑐(𝐾)𝑛𝑘+1, : } 
  

 Където: -  S(i) – търсеният участък; 
- i – броят на участъците. 

 Броят на участъците се определя: 
 (6)    i = nk – 1 

 Изборът на критерий (к) за формирането на участъците зависи от техниката на 
изпълнение на отделните елементи.  
 Изпълняваните елементи се разделят на две групи. В първата група  са включени 
елементи, изпълнявани с промяна на напречния наклон на летателния апарат (γ) – завой, 
вираж, елеронно тоно, спирала, завой през гръб и други. При тях изменението на 
скоростта е в относително  малки граници.  Във втората група са включени 
елементи изпълнявани във вертикалната и наклонената равнини – полутоно, имелман, 
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лупинг, кос лупинг и други. При тях изменението на скоростта е в голям диапазон.  
 Общият признак между всички елементи в първата група е изменението на 
напречния наклон на летателния апарат – γ. То не се влияе от изменението на останалите 
параметри, характеризиращи елемента. Критерий за разделянето на записа на  отделни 
участъци се явява избраната прагова стойности на наклона – δ(γ). С този критерий се 
обхващат всички елементи, независимо с каква скорост са изпълнени и независимо от 
това дали височината се е променила. 
 Допускането на големи отклонения на γ от зададените γзад , при изпълнение  нa 
елементите, не оказва влияние при определянето на участъците, тъй като изборът на 
прагова стойност δ(γ) е такъв, че тя да е независима от изменението на γ, по време на 
изпълнението на елементите. Така записът с данни за наклона Prγ над δ(γ)  остава 
непрекъснат по време на изпълнение на елемента. 
 Критерият се прилага като всички стойности на наклона Prγ по-малки от 
праговата стойност δ(γ) се приравняват на нула (Фигура 1). Определят се броят (nk) на 
получените нули и местоположението на всяка една от тях loc(k(γ)). 
 

 (7)    k(γ) = [Prγ < |δ(γ)|] = 0 

 

(8)                            [𝐾(𝛾), 𝑙𝑜𝑐(𝐾(𝛾))𝑛𝑘] =  𝑓𝑖𝑛𝑑(𝑘(𝛾)) 
 

 
Фигура 1.Прилагане на избрания критерий k(γ) в записа на Prγ.  

 

 Така се получават i – на  брой участъци (Фигура 2), изпълнени с определен наклон 
Prγ > δ(γ),  в които има най-голяма вероятност да се намират търсените елементи. 
 

(9)   𝑆𝐴(𝑖) = 𝐶{(𝑙𝑜𝑐(𝐾(𝛾))𝑛𝑘 + 1) ÷ 𝑙𝑜𝑐(𝐾(𝛾))𝑛𝑘+1, : } 
 



46 

 

 
Фигура 2. Участъци с елементи изпълнявани с определен наклон γ > δ(γ). 

 

 Критерият за откриване на участъците от записа, обхващащи възможно най-много 
елементи от втората група, ще са локалните максимални значение на скоростта (Фигура 
3). Той се характеризира с откритата максимална стойност K(V),  nк  на брой 
местоположения loc(K(V) в записа и зададено минимално отдалечение от две съседни 
местоположения – D. 
 За откриването на локалните максимуми се използва командата findpeaks. 
 

 (10)  [𝐾(𝑉);  𝑙𝑜𝑐(𝐾(𝑉))𝑛𝑘] = findpeaks (k(Vmax), D) 
 

 Избира се прагова стойност на скоростта δ(V). Тя е такава, че да обхваща възможно 
най-много елементи от групата. 
 

(11)    𝑘(𝑉𝑚𝑎𝑥) = 𝑉 > δ(𝑉) 
 

 

Фигура 3. Максимални стойности на скоростта в записа на РrV. 
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 Броят на локалните максимални стойности на скоростта 𝐾(𝑉) ще зависи от 
зададената прагова стойност δ(V)  и минимална зададена дистанция между тях – D. 
 Стойностите на δ(V) и D определят вероятността за разпознаване на елементите. 
Прекалено завишените или намалени стойности на δ(V) и D може да доведе до 
пропускане на участък. Те се избират по такъв начин, че да  са оптимални и да обхванат 
възможно най-много елементи в групата.  
 Секторите ще се определят от две съседни локации на зададения критерий 
k(Vmax).  
 

(12)   𝑆𝐵(𝑖) = 𝐶{𝑙𝑜𝑐(𝐾(𝑉)𝑛𝑘 ÷ 𝑙𝑜𝑐(𝐾(𝑉)𝑛𝑘+1, : } 
 

3.2. Извличане на стойностите на записаните параметри. 

 За всеки определен участък от записа S, характеризиращ дадена група 
изпълнявани елементи, се определят: неговата продължителност, фактическите 
стойности на записаните параметри в предварително зададени контролни точки и 
изменението на параметрите. 
 

 (13)    𝑆(𝑖) = {  
   𝑡(𝑆)𝑃𝑟̅̅ 1̅𝑃𝑟̅̅ 2̅… 𝑃𝑟̅̅ ̅̅𝑛  

 

 Продължителността на участъка се определя: 
 

 (14)    𝑡(𝑆) = 𝑃𝑟𝑡(𝑙𝑎𝑠𝑡) − 𝑃𝑟𝑡(1) , [s] 
 

 За всеки записан параметър се определя: 
 

 (15)   𝑃𝑟̅̅ ̅̅𝑛 = [  
   𝑃𝑟𝑛(𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡), 𝑃𝑟𝑛(𝑙𝑎𝑠𝑡)𝑃𝑟𝑛(𝑚𝑎𝑥), 𝑃𝑟𝑛(𝑚𝑖𝑛)𝑃𝑟𝑛(𝑙𝑜𝑐(𝑃𝑟𝑛(𝑚𝑎𝑥)), 𝑃𝑟𝑛(𝑙𝑜𝑐(𝑃𝑟𝑛(𝑚𝑖𝑛))𝑃𝑟𝑛(𝑙𝑜𝑐(𝑃𝑟𝑛(зад))∆𝑃𝑟𝑛 ]  

    
 

 Където: 
- 𝑃𝑟𝑛(𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡), 𝑃𝑟𝑛(𝑙𝑎𝑠𝑡)–  първата и последната стойности на параметъра в 

участъка; 
- 𝑃𝑟𝑛(𝑚𝑎𝑥), 𝑃𝑟𝑛(𝑚𝑖𝑛)– максималната и минималната стойности на 

параметъра; 
- 𝑃𝑟𝑛(𝑙𝑜𝑐(𝑃𝑟𝑛(𝑚𝑎𝑥))– стойността на записания параметър при максималната 

стойност на друг записан параметър; 
- 𝑃𝑟𝑛(𝑙𝑜𝑐(𝑃𝑟𝑛(𝑚𝑖𝑛))– стойността на записания параметър при минималната 

стойност на друг записан параметър; 
- 𝑃𝑟𝑛(𝑙𝑜𝑐(𝑃𝑟𝑛(зад))– стойността на записания параметър при зададена стойност 

на друг записан параметър; 
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- ∆𝑃𝑟𝑛 – изменението на параметъра. 
3.3.  Разпознаване на отделните елементи. 

 Автоматичното разпознаване на отделните етапи на полета и изпълнените 
елементи се осъществява като към всеки обособен участък се приложат модели за 
автоматична обработка и анализ на полетната информация. 
 Определят се параметрите, характеризиращи отделните етапи или елементи. 
Условно те могат да се разделят на три вида:  основни параметри (Pn(осн)), спомагателни 
параметри (Pn(cп)) и допълнителни параметри (Pn(доп)). Основните параметри служат за 

разпознаване на конкретен елемент от полета, a спомагателните параметри за 
разграничаване на еднотипни елементи. Допълнителните параметри се използват за 
повишаване на достоверността при разпознаване на елементите. 

В алгоритъма предварително се въвеждат зададените стойности на параметрите за 
изпълнение на елементите и техните прагови стойности – Pn и δ(Pn). 
 Участъците S(i) се анализират автоматично като се създаде цикъл, в които се 
изследват  фактическите стойностите на записаните в тях параметри. За всеки участък се 
създава  система  от логически променливи, включваща математическите модели 
описващи елементите. 

(16)   𝑆(𝑖) = |𝑋𝑡   Фел ↔ { 𝑡(𝑆) ∈ [𝑡 − δ(𝑡), [𝑡 + δ(𝑡)]             ∀𝑋ел𝑛 ∈ [𝑃𝑛 − δ(𝑃𝑛), 𝑃𝑛 + δ(𝑃𝑛)] 
 Където:  - 𝑋𝑡 – логическа променлива, характеризираща продължителността на 
   участъка; 
      - Фел – математическият модел на търсеният елемент. 
 Ако някоя от стойностите на записаните параметрите не принадлежи на 
зададените, тяхната логическата променлива ще има стойности „0“, а разглежданият 
участък няма да отговаря на търсеният елемент. Ако логическата променлива 
принадлежи на спомагателен параметър, ще се проверят други нейни стойности, за да се 
изключи възможността елемента в участъка да е разновидност на търсеният. Когато 

всички логически променливи имат стойност „1“, се приема, че в разглеждания 

участъкът е изпълнен търсеният елемент. 
 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Алгоритъмът за автоматично разпознаване на елементите на полета намира 
приложение в извършването на качествен анализ на изпълняваните упражнения. Той 
спомага за намиране на допуснати отклонения, а също и за поставянето на количествена 
оценка на изпълнените елементи. При потвърждаване на търсеният елемент в 
разглеждания участък, стойностите на параметрите, записани в контролните точки, се 
сравнят с тези от приетите нормативи за оценка. В зависимост от резултатите от 
сравнението се формира количествената оценка на елемента. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Климатичните промени значително започват да оказват влияние на Балканския 
полуостров, което се наблюдава през изминалите години. През 2021 г. по-големите летни 
горещини и продължителната суша започнаха значително да оказват влияние върху 
опасността от възникване на горски пожари. А както знаем за продължителното горене 
на пожара трябват два основни  фактора, а именно достатъчна топлина и сух материал за 
горене. 

През 2021 г. както в България бяха реализирани значителни горски пожара, така 
също в Гърция, Турция и Северна Македония. И трите ни съседки търсеха помощ от 
други страни за предоставяне на хора и летателни апарати в помощ в борбата с горските 
пожари. Турския президент Реджеп Тайип Ердоган определи бошуващите пожари в 
неговата срана като най-жестоките в историята на страната. В Гърция по Данни на 
Европейската информационна система за горски пожари EFFIS през 2021 г. са изгорели 
два пъти повече гори, отколкото средно за периода 2008-2020 г. На много места в Гърция 
и Турция температурите достигат до 450С като почти на всякъде са над 400С, което 
довежда до невъзможност за гасене на пожари с повечето вертолет и самолети. 

Всички страни използваха голям брой различни типове летателни апарати 
пригодени за гасене на пожари с различни методи на зареждане и товароносимост.  

За жалост големият брой изпълнени задачи и голямата честота на изпълнение на 
заходите за водохрърляне на  различни количества вода над горските пожари повишава 
риска от авиационни катастрофи с самолетите и вертолетите пригодени за гасене на 
пожари. 

На 8 август 2021 г. самолет PZL-18 Dromader оборудван за гасене на пожари се 
разби в Гърция, край остров Закинтос. При този инцидент няма жертви, пилота се 



50 

 

спасява.  
На 27 август 2021 г. самолет PZL-18 Dromader на Гърция катастрофира в Йонийско 

море край остров Кефалоне, при което загива пилота.  
В Турция на помощ се отзовава Русия която предоставя самолет Бериев Бе-200 

оборудван за гасене на пожари, който продължа да гаси вилнеещите пожари, дори при 
неблагоприятните условия от температура на въздуха над 400С. 

На 14 август 2021 г. Руският екипаж и наблюдател от турска страна загиват при 
катастрофа в Турция по време на мисия за гасене на пожар. 

Нашата стана също има печален опит при гасенето на пожари с вертолет. 
На 24 Юли 2003 г. Екипажа на вертолет Ми-17 пригоден за гасене на горски 

пожари, загива при авиационна катастрофа край Разлог по време на заход над пламъците 
за обливане на пожара с вода. 

Трудността и психофизиологичното натоварване на екипажа по време на мисията 
за гасене на пожари, ограниченията на летателните апарати по температура на околния 
въздух, посоката и силата на вятър водят до огромен риск за човешкия живот при 
използването на управляеми летателни апарати.  

След изминалата 2021 г. и опустошителните пожари в съседните Турция, Гърция, 
Северна Македония и повишилия се брой в България. В страната ни започна да се говори 
за придобиване на нови видове летателни апарати оборудвани за гасене на пожари или 
модернизиране и увеличаване на наличните средства в ВВС на България.  

Зародиха се различни идеи, като закупуване на самолети C-27J Spartan пригодени 
за гасене на пожари по типа на изхвърляне на контейнери пълни с вода. Недостигът на 
този метод е времето за зареждане на самолета и оскъпяването от еднократната употреба 
на контейнерите.  

Други предложения са закупуването на нови вертолети Ми-17 или модернизиране 
на текущите във ВВС на България.  

Въпросът в дали няколко вертолета ще успеят да създадат необходимия дебит на 
вода с кратък интервал водохвърляния над бушуващите пожари подобни на нашите 
съседки.  

В Гърция и Турция огромните огнища и невъзможността на страните да по давят 
пожарите, спомогна за допълнителното нагорещяване на атмосферата и възникването на 
нови огнища, като в Гърция варираха между 50 и 100 огнища в един и същи период. Което 
доведе до множество човешки жертви на земята така и на екипажите на летателните 
апарати във въздуха борещи се със стихиите.  

Огромния ресурс необходим за едно добро пожарно звено от въздухоплавателни 
средства, включващ броя екипажи на един летателен апарат, техниците, частите и 
количеството гориво изразходено от големите и тежки въздухоплавателни средства 
повдига въпроса за търсене на алтернатива.  

Последните 30 г. безпилотните летателни апарати навлязоха в масова употреба  
както във всеки един въоръжените конфликти, така също и във ежедневието ни, , хоби 
дронове, дронове за контрол на земеделските земи и дори дронове за транспорт на 
товари.  

Примери за успешното използване на безпилотен летателен апарат (БЛА) са 
последните събития в конфликта в Нагорни Карабах през 2020 г. между Азърбайджан и 
Армения. Азърбайджан използваха много успешно турския дрон „Bayraktar TV2“.  

Друг пример за внедряването на БЛА в икономиката е българската фирма 
„Дронамикс“  с нейния БЛА „Черен Лебед“, който превозва товари с тегло до 350 кг   на 
разстояние до 2500 км. С до 80 % по-ниски разходи от всички съществуващи самолети. 

Също така БЛА много често започват да се срещат в помощ на населението при 
бедствия и аварии, като вече има разработки на квадракоптери, които са оборудвани да 
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гасят пожари в градска среда. Китай е разработил БЛА „Eagle Hero” за доставки на 
медицински материали и оборудване до недостъпни места, като планински райони, 
отдалечени общности, изолирани острови и хванат персонал в спешна ситуация.  

От примерите виждаме, че БЛА могат да се използват много успешно и в борбата 
с горските пожари, като значително намалят риска за човешкия живот на пилотите 
борещи се със огнените стихии в горските масиви, които в бъдеще се очаква да са част 
от нашия живот.  

2. ОЦЕНКА НА РАЗПОЛАГАЕМИТЕ ВОДНИ БАСЕЙНИ В БЪЛГАРИЯ 
ЗА ЗАРЕЖДАНЕ С ВОДА НА МАЛЪК ПРОТИВОПОЖАРЕН 
САМОЛЕТ  

През изминалата 2021 година в България Военно въздушните сили (ВВС) взеха активно 
участие в борбата с горските пожари, като по данни на Министерство на отбраната, 
ВВС са взели участие 20 дни от годината, в който са извършили стотици водохвърляния 
над огнените стихии средно над 800 тона вода. На база на докладите може да се 
направи карта в кой райони се е наложило да се използва авиационно поддръжка на 
пожарникарските екипи на земята.  
За периода 2019 г. до 2021 г. ВВС на Република България е участвало в следните райони: 
Сухото езеро, Рила; с. Еленово, Нова Загора; с, Сокол, Нова Загора; Твърдица; с. Малко 
Кирилово, Елхово; с. Лесово, Ямбол; с. Прицадец, Хасково; Карлово; Бели Искър, Рила; 
с. Югово, общ. Лъки; Боровец, Рила; с Михилци, Хисаря; с. Старосел, Хисаря; Ризоно, 
Карлово; Твърдица, Сливен. 

 
От сайта на Министерство на вътрешните работи „Главна дирекция пожарна 
безопасност“ може да вземем данните за рисковите райони през периода 2014 г. до 2020 
г. Откъдето се наблюдава тенденцията в районите показани по долу на картата, 
тенденцията да се образуват големи огнища в тези райони. 

От тук може да проучим водните басейни подходящи за базиране и използване на 
отряд от БЛА тип хидроплан за борба с огнените стихии.  
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За да оценим водните басейни на територията на България ще трябва да зададем 
критерии. Можем да придобием яснота за необходимите ни критерии, като разгледаме и 
направим анализ на по разпространените Самолети за борба с пожари тип хидроплан. В 
таблицата по долу са разгледани различни по големина самолети тип хидроплан, три от 
тях бяха използвани при гасенето на огнените стихии през 2021 г. в Гърция и Турция, с 
Fireboss Airtractor и Beriev Be-200 бяха реализирани катастрофи през съшата година. 

 

Рзамери и 
характеристики на 
хидроплани за гасене 
на пожари 

ShinMaywa 
US-2 

CL-415 
Bombardir 

Be-200 
Beriev 

FireBoss 
Airtracto

r 

Брой двигатели  4 turboprop 

twin 
turboprop 

twin 
turbofu
n 

singal 
engine 

Дъжина 33,3 м 19,8 м 31,4 м   

Разпереност на 
крилото 33,3 м  28,6 м 32,8 м   

Мах Тегло за излитане 47,7 т 19,9 т 41,0 т 7,257 кг 

Мах Тегло за кацане         

Деличина на действи над 4700 км 2426 км 

3300 
км 1280 км 

Cruise Altitude         

Cruise speed 480 км/ч 278 км/ч 

560 
км/ч 300 км/ч 

Дистанция за кацане 
на вода 280 м 808 м 1300 м    

Дистанция за излитане 
от вода 330 м 665 м     

Вълнение 4 м 1,8 м 1,2 м   

Време за зареждане 
при аквапланинг   12 14 15 

Скорост на 
аквапланинга    130 км/ч 

160-
190 
км/ч 120 км/ч 

Дистанция необходима 
за аквапланинга 410 м 410 м 700 м 500 м 

Полезен товар 15 т 6 т   3 т 

 
 От таблицата се вижда, че за съществуващите хидроплани за борба с пожарите 
можем да заключим, че ако се съсредоточим към най-малкия сред тях е самолета “Fireboss 
Air Taractor” на който също му трябват минимална дистанция от 1500 м. Тази дистанция 
включва захода от 15 м до опирането, зареждането, излитането до височина 15 м. 
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Самолета „Fireboss Air Taractor“ презарежда за 15 сек, изминавайки по водната 
повърхност 500 м чрез аквапланинг по типа „Water Scooping”. Полезният товар (вода или 
пяна) е 3000 л. 

 
 

Друг добър пример е самолета „CL-415 Bombandir“ който разполага с полезен товар от 
6000 кг. Минималната дистанция необходима му за презареждане е около 1600 м, 
презареждайки за 12 секунди и изминавайки 410 м по водната повърхност чрез 
аквапланинг по типа „Water Scooping”. 

Територията на Република България е с площ 110993 км2, като почти цялата и северна 
граница е речна с дължина 470 км и цялата източна граница е морска с дължина 378 км. 
Голямо предимство на България е това, че разполага със собствени водоизточници, които 
се формират на нейна собствена територия. Има голям брой построени язовири с 
различно предназначение и големина, по-голямата час от които са пълноводни през 
цялата година. 

 

Списък на водните басейни с  дължина на водната повърхност над 2000 метра 
и ширина на 150 метра.  

Язовири с над 2000 м дължина и 150 м широчина в Серозападна България:  

Язовири с над 2000 м дължина и 150 м широчина в Сероизточна България: 
Язовири с над 2000 м дължина и 150 м широчина в Югозападна България; 
1. яз. Сопот 

2. яз. Сопот 

3. яз. Искър 

4. яз. Пчелина   5. яз. Батак 

Язовири с над 2000 м дължина и 150 м широчина в Югоизточна България:  
1. яз. Доспад 2. яз. Кърджали 3. яз. Ивайловград 

1. яз. Огоста  
2. яз. Горни Дъбник  

3. яз. Ал. Стамболийски 

1. яз. Тича  

 

2. яз. Цанева 
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4. яз. Студен 
Кладенец 

5. яз. Тракиец 

 

6. яз. Жребчево 

7. яз. Копринка 

Водни басейни на територията на българия над 2 км 

След направен анализ и изготвен списък на водните басейни в България по 
критерите дължина над 2000 м и ширина над 150 м, ще остановим, че България разполага 
с общо 16 броя язовира отговарящи на тези критерии. Също така ще открием, че по-
голямата час от тях са разположени в югоизточна България.  

Списък на водните басейни с  дължина на водната повърхност над 1000 метра 
и ширина на 150 метра. 
 Язовири с над 1 км дължина и 150 м широчина в Серозападна България 

1. Яз. Кула 

2. Яз. Полетковци 

3. Яз. Огоста 

4. Яз. Хр. 
Смирленски 

5. Яз. Комоцина 

6. Яз. Септември 

 

7. Шишманов вал 

8. Яз. Дъбница 

9. Яз. Горни Дъбник 

10.Яз. Телиш 

11. Яз. Бъбреш 

12.Яз. Чепинц 

13. Яз. Сопот 

14. Яз. Каменец 

15. Яз. Ал. 
Стамболийски 

16. Яз. Хр, Смирленски 
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Язовири с над 1 км дължина и 150 м широчина в Сероизточна България 

1. Яз. Ковачевица  

2. Яз. Ястребино 

3. Яз. Съединение 

4. Яз. Бели Лом 

 

5. Яз. Атимово 

6. Яз. Тича 

7. Яз. Ординца 

8. Яз. Цонево 

9. Варненско езеро  

10. Яз. Камчиа 

 

Язовири с над 1 км дължина и 150 м широчина в Югозападна България 

1. Яз. Пясъчник 

2. Яз. Тополница 

3. Яз. Искър 

4. Яз. Огняново 

5. Яз. Душаница 

6. Жеков вал  

7. Яз. Батак 

8. Яз. Доспат 

9. Яз. Широка поляна  

10. Яз. Въча 

11. Яз. Белмекен 

12. Яз. Бели Искър 

13. Яз. Дреново 

14. Яз . Диканя 

15. Яз. Студена 

16. Яз. Пчелина 

17. Яз. Извор 

18. Яз. Стайковци 

Язовири с над 1 км дължина и 150 м широчина в Югоизточна България 

1. Яз. Малко Шарково 

2. Бургаски залив 

3. Яз. Мандра 

4. Яз. Порой 

5. Яз. Ахелой 

6. Яз. Цанко Щерковски 

7. Яз. Овчарица 

8. Яз. Копринка 

9. Яз. Тунджа 

10. Яз. Жребчево 

11. Яз. Асеновци 

12. Яз. Розов кладенец 

13. Яз. Ивайловград 

14. Яз. Студен Кладенец 

15. Яз. Кърджали 

16. Яз. Тракиец 

17.Яз. Бенковски 
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След проучване  и измерване се установи, че воните басейни с минимална дължина от 1 
км и достатъчна ширина (по-голяма от 100м) осигуряващи необходимата площадка за 
излитане и кацане на водна повърхност на безпилотен летателен апарат (БЛА) са 62 броя.  
Ако се създаде БЛА на базата на летателните характеристики на леките хидроплани ще 
бъде възможно използването на всички 64 водни басейни на 1000 метра, което ще доведе 
до погаляма гъвкавост и мобилност при борбата с горските пожари и ще премахне 
опасността за пилотите борещи се с пожарите. 
Водни басейни на територията на българия над над 1 км  

От формулата за площ на окръжност можем да изчислим необходимия оперативен 
радиус на нашия БЛА за гасене на пожари. Като изходим от целите ни да осигурим 
независим от нуждите от логистика на вода и човешки ресурс, самостоятелно опериращ 
БЛА можем да изходим от следните сметки: 

Sв.б.= П.r2 

Sв.б. е оперативната площ за ефективно гасене БЛА, осигурена от един воден 
басейн 

r-  е оперативния радиус на БЛА, който ще осигури най-добра интензивност на 
водохвърляния 

От където ще разгледаме следните два радиуса, а именно r=15 км и r=20 км 

При r=15, S = 706,5 км2 

При r=20, S = 1256 км2 

Знаейки колко площ покриваме с един воден басейн от който БЛА може да се 
самозарежда, може да изчислим оперативната площ за БЛА на територията на България 
(Sт.), като имаме множеството от Оперативната площ на БЛА и Броя язовири 
осигуряващи необходимите площадки за излитане и кацане на БЛА. От където следват 
следните получени резултати: 

При r=15, Sв.б.= 706,5 км2, Sт.= 43 803км2 

При r=20, Sв.б. = 1256 км2, Sт.= 77 872 км2 

 Тези изчисления не включват територията около р. Дунав и Черно море. 
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Визуализиране на покритата площ от БЛА с оперативен радиус 15 км, включени и р. 
Дунав и Черно море 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Връзката между промените в Слънчевата константа и температурата на 
повърхността на морето може да се моделира по различни начини и съответно да се 
провеждат изследвания в различни области. Обикновено такива изследвания се правят в 
областта на климатологията, където времевите мащаби са от порядъка на година и 
повече. Съществуват множество разработки в които се търсят връзки между циклите на 
Слънчевата активност и климатичните процеси на Земята. Възстановките на климата, във 
времена много далеч от днешното време, индиректно използват възстановките на 
състоянието на слънчевата радиация, постъпвала на Земята. В този тип изследвания се 
използва като параметър цялата енергия, излъчена от Слънцето и попаднала в 
климатичната система на Земята.  

Много рядко, в областта на Слънчево-Земните въздействия, се правят модели за 
връзката точно на Слънчевата константа, като отражение на Слънчевата активност, и 
конкретни параметри от гео физиката на Земята в кратък, от порядъка на дни, времеви 
диапазон. Причините са няколко: Първо наличието на атмосфера, която играе много 
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важна роля като акумулатор и преобразовател на слънчевата енергия. Без познаването 
точно на състоянието на атмосферата по времето когато се проведат наземните 
измервания е възможно да се правят само приблизителни оценки на динамиката на 
връзката между Слънчевата константа и коя да е земна физична величина. Второ – 
характерът на измерваната наземна величина. За да се постигат необходимите точности 
е необходимо измерванията да са максимално изчистени от въздействието на 
метеорологични фактори, да са достатъчно хомогенно и плътно разпределени по 
повърхността на Земята.  

Ако се приеме, че достигналата до земята слънчева радиационна енергия L0 
изцяло се е погълнала от земната повърхност и после се е излъчила като излъчване на 
абсолютно черно тяло с температура Tе, енергийният баланс непосредствено на 
повърхността на Земята в най-общ вид може да се запие така [1] : 

 

 (1) 
 

където: 
-  L0=239.2 W/m2  е радиационната енергия приета от земната повърхност; 
-  Te = 2580K е ефективната температура на излъчване на земната повърхност; 
-  σ е  константата на Стефан-Болцман; 
-  δ е коефициентът на чернота на земната повърхност.  
 

Диференцирайки (1): 
 

            (2) 
 

Разделяйки уравнение (2) на уравнение  (1) се получава: 
 

 

(3) 
 

 

Това уравнение свързва изменението на земната температура с изменението на 
енергията, която земната повърхност получила от Слънцето. Или при този опростен 
модел, без участието на атмосферата, изменението на земната температура е свързано 
линейно с изменението на слънчевата активност. 

  
 (4) 
       
където: 
 

 

Величината β  представлява чувствителността на температурата на земната 
повърхност без атмосферата към изменението на слънчевата радиация“ е равна на 0.27 
K.W-1.m-2. Тази стойност на β   означава, че при повишаване на слънчевата радиация с 
1% повърхността на Земята ще се увеличи с 0.650С. Наличието на атмосфера увеличава 
равновесната температура на повърхността и затова Международният комитет по 
изменението на климата препоръчва да се използва за   стойността  0.625 K.W-1.m-2 [4]. 
Тогава на промяна с 1% на слънчевата константа повърхността ще отговори с промяна на 
температурата си с 100С. Такава връзка на промяната на слънчевата константа, 
непосредствено свързана със слънчевата активност,  с равновесната земна температура е 
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крайно недостатъчно за да предизвика измененията които се наблюдават в енергийната 
климатична система на Земята. Измененията на слънчевата константа не може да повлияе 
значително на глобалната температура [3].  По емпирични моделни оценки измененията 
на Слънчевата активност допринася за изменение на глобалната температура в рамките 
на  60-70 %.  Следователно чрез отношението  (3)  не могат да се правят изводи за 
климатичните процеси на Земята, респективно и за Глобалното затопляне, или най-
малкото това ще е некоректно. 

На границата на атмосферата, за оценка на енергийния баланс, може да се 
приложи опростен модел при който съществува баланс между постъпващата от Слънцето 
инфрачервена енергия и излъчената от земната повърхност и преминала през 
атмосферата инфрачервена енергия в близък спектрален диапазон [5]: 
  
                                                                                            
където: 

- S е тоталната слънчева радиация достигнала до горната част на земната 
атмосфера, наричана „слънчева константа; 

- А е албедото на Земята. 
- Ts  е температурата на земната повърхност; 
- σ е  константата на Стефан-Болцман; 
- ε e дълговълновата излъчвателна способност на атмосферата; 

 

След прегрупиране отношението на изменението на земната температура към 
динамиката на промяната на постъпващата в атмосферата слънчева енергия (промяната 
на Слънчевата константа) се изразява със следното уравнение: 

 

 (5) 
 

Първото събираемо в уравнение (5) е свързано с изменението на Слънчевата 
константа, второто с изменението на Албедото на Земята, или атмосферната абсорбция а 
третия член е свързан с изменението на излъчвателна способност на земната повърхност. 
Такива промени могат да настъпят в следствие на промяна на концентрацията на СО2 
(или други парникови газове), промяна в концентрацията на водните пари в атмосферата 
или промяна в облачната покривка на Земята. 

Промяната на Земното албедо в рамките на 2-3 денонощия е незначителна и затова 
може да се пренебрегне в уравнение (5). Тогава директно измерваното отношение                  
може да участва в различни моделирания,  свързани с промяната в състоянието на земната 
атмосфера в рамките на 2-3 денонощия, повлияни от промените в Слънчевата константа 
(отношението                 ). 

В уравнение (5) почти всички компоненти от дясната страна подлежат на 
количествени оценки като отношението dS/S е определено в Kraviz  [6]. Единствената 
променлива, която е трудно да се определи в този опростен модел е dε – излъчвателната 
способност на атмосферата. А тя е свързана с присъствието както на водни пари, и СО2 
така и на други парникови газове. Следователно моделирането на енергийния баланс на 
горната граница на атмосферата и отношението                  е инструмент за изследване на 
парниковите газове в атмосферата на Земята. Разбира се този енергиен модел не може да 
обхване всички обратни връзки и сложни модели на поведението на системата Слънце-
Атмосфера-Земя.   

В предишни публикации [2], при изследване на 14 годишен период от време ( 
1985г.-1999г.) са определени 11 ситуации при които е възможно а се твърди, че при 

4

s

S (1 A)
(1 ) T

4 2

 − 
= − 



61 

 

повишаваща се слънчева активност се наблюдава синхронно, корелационно свързано 
изменение на температурите на повърхността ан Черно и Каспийско морета. От тях са 
подбрани само три дати на които е изследвана промяната на слънчевата активност в деня 
преди максималното и появяване и съответно повишаването на температурата на 
повърхността на двете морета с цел да се направи опит за оценка на коефициента β  за 
Черно море. За тези дати корелационните коефициенти за връзките между температурите 
на моретата и слънчевата активност - Черно море-Каспийско море, Слънчева активност-
Черно море и Слънчева активност-Каспийско море са по-големи от 0.7 и гарантират 
наличие на еднотипна реакция на двете морета при повишаване на енергията, която 
постъпва на повърхността им. Измерените температури на повърхността на морето за 
различните три дни са на базата на от 4512 до 5449 пикселни точки от повърхността на 
морето и са в диапазона 21.890С до 26.780С. Големият брой измервания от повърхността 
на морето гарантират точността на определените средни температури на поърхността на 
цялото море. 

В Таблица 1 са показани резултатите от изчисляването на коефициента β и 
съответното му отношение   ∆Тs/∆S   според модела на Kravitz [5]. 

 

          Таблица 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В колоната за ∆Тs/∆S са показани резулати при предположение, че са изключени 
влиянията на атмосферните газове и промените в излъчвателната способност на 
атмосферата – изключени са двете последни събираеми в уравнение 5. Получените 
резултати са близки, независимо, че при пресмятането на β в първия случай  се изключва 
влиянието на атмосферата още в самото начало на разсъжденията, а при пресмятането на 
отношението  ∆Тs/∆S участието на  характеристики  на атмосферата. Този резултат указва 
на близки до идеалните атмосферни условия за поставяне на експеримент за точното 
определяне на отношението ∆Тs/∆S за посочените дати, като се прилагат различни 
атмосферни модели.  

Систематичното отклонение на получените стойности за β и за ∆Тs/∆S, спрямо 
обикновено цитираните в литературата реакции на земната повърхност на измененията 
на слънчевата радиация, се дължат на реалното участие на атмосферата при 
тренспортирането на слънчевата енергия до повърхността на морето. Обикновено при 
пресмятанията на тези две величини се използват идеализирани атмосферни условия, 
докато в настоящото изследване стойностите на температурите и нивото на радиацията 
са реално регистрирани и достатъчно конкретни за да се продължат изследванията в тази 
област.. 

От друга страна близостта на стойностите на температурната реакция на Черно 
море, при повишаващата се слънчева активност, указва на правилността посочените дати 
да се използват за прилагане на различни атмосферни модели. По този начин, на тези 

Дата ∆Т 

[0] 
∆S 

[ K.W-1.m-2] 
β ∆Тs/∆S 

09.08.93 0.293 5.4 0.05426 0,04639 

12.08.91 0.325 8.2 0.03951 0,04568 

20.06.99 0.420 12.7 0.03307 0,04703 

   0.04228 0,04637 
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дати, Черно море се явява удобен полигон за изследването и на слънчево-земните 
въздействия. 
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Abstract: Extreme meteorological phenomena have taken more and more attention ouardays, 
because of the raising their intensity. This hail thunderstorm in Sofia has achieved a record for 
all tames for that please. In that work has been discovered an extraordinary connection betaine 
Sofia’s hail storm and the tropical cyclone “Arthur” stroked USA coast a few days before, which 
is supposed to be the right reason for extremity. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

От една страна, ако погледнем известните факти само за гръмотевичните бури 
(TS) на планетата Земя ще видим, че са оценени средно около 16 милиона  TS за година, 
всеки ден се образуват не по-малко от 40,000 TS, във всекиедин момент се развиват близо 
2,000 TS, а всяка секунда удрят 1000 мълнии по цялото земно кълбо, това би привлякло 
вниманието на множество любители на науката. 
От друга страна, ако прибавим и останалите метеорологични екстремни явления, водещи 
до опасни и вредни за човека и околната среда последствия, като например наводнения, 
засушавания, проливни дъждове [1], това би привлякло и научната общественост. Нещо 
повече, изострянето на екстремните метеорологични явления, т.е. регистрациите на все 
по-чести, по-продължителни, изобщо по-екстремни и дори рекордни стойности е 
неоспорима тенденция за целия свят за близките десетилетия. Това вече задължава 
учените да положат специални усилия в тази посока. 
 Засега, „Глобалното затопляне“ се явява като една приемлива хипотеза, 
необходима на човечеството за да бъде формирано научно обяснение на този въпрос. 

В настоящата работа се разглежда по-подробно градушката в София през юли 
2014 г. На фона на изпълнената с бедствени, екстремни явления за Европа и Света 2014 
г. Бурята в София изпъква с рекордни за страната размери на градовите зърна (до 10 см) 
и материални щети. 
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 В тази работа се прави синоптичен анализ, като се установявя, че силната 
градушка е в резултат на комбинация от фактори. Уникалното в случая е връзката с ТЦ 
Артур, който изпращайки влажни въздушни маси, добавени към вече създалата се 
неустойчива обстановка и допринася за развитието на мощната гръмотевична буря. 

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА 

 

2.1  Градушката в София 8 юли 2014г. 
 На 8 юли 2014 г. в западна България, в следобедните часове, се развиват три 
суперклетки, засягайки населени райони и нанасяйки щети в тях [2]. Извънредно силната 
градушка в София и Монтана е придружена и с пориви на вятъра от (100 km/h) и проливен 
валеж. Третата суперклетка се развива по-късно над Велинград. Гигантските ледени 
зърна над София имат диаметър до 10 cm и нерегулярна форма. Силната буря над София 
придружена с град, проливен валеж и пориви на вятъра причинява сериозни щети на 
инфраструктурата, сградите, автомобилите и агрокултурите. Над 40 човека са наранени 
от градовите зърна или от счупени прозорци. Един мъж е убит от паднало дърво. Според 
данни от застрахователните компании щетите в София са за над 100 милиона евро. 
 

2.2 Тропичен циклон Артур.  
Предпоставки за образуването на Тропичния Циклон (ТЦ) Артур преминал по 

източното крайбрежие на Северна Америка от 1 до 5 юли 2014г. [3]. се откриват още на 
25 юни под формата на гръмотевични бури северозападно на Мексиканския Залив в чело 
на долина над Тексас. Ниското налягане се придвижва на изток през Лузиана, Мисисипи, 
и Алабама на 26 юни. Смущението се движи на югоизток и на 28 юни е над Южна 
Каролина. През следващите няколко дни ниското налягане тръгва на юг, задълбочава се 
над топлите води на Gulf Stream източно от Флорида. Следва дълдока конвекция и в 00:00 
UTC на 1 юли депресията се 
характерезира като 
тропическа. Тя тръгва на 
запад, усилва се в 12:00 UTC 
става тропическа буря. На 
Фигура 1 е изобразена 
траекторията на артур от 
неговото зараждане до 
изчезването му. 

Следващото -
„съвпадение“ е, че ТЦ не 
затихва както е обичайно, 
при отдалечаването му на 
север от топлите води, а се 
трансформира в извън 
тропичен циклон (ИТЦ) и се 
интензифицира, 
благодарение създалата се 
във височина, над 
„Лабрадорско море“ 
стратосферна аномалия – 
potential vorticity anomaly (PV).                                   Фигура 1. Траектория на урагана 
Артур. 
 Поредното – „съвпадение“ е, че влажната въздушна маса от ИТЦ попада в 
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създалото се струйно-течение, формирано по високите „Вълни на Розби“, и чрез това 
мощно транспортно средство се отправя към Европа.  
 Там обаче следват още две сериозни метеорологични явления: 
Както е известно – прекъсването на Вълните на Розби създава обстановка на циклогенез. 
Това става западно от България, в района над Австрия, кудето вече и земната повърхност 
е нагрята, т.е. имаме влажна и топла въздушна маса. 

 

2.3 Резултати 

2.3.1 Инструмента/модела NOOA  HYSPLIT  
2.3.2 Описание на модела 

Разработеният от National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)  Air 
Resources Laboratory(ARL)  Hybrid Single-Particle Lagrangian Integrated Trajectory 
(HYSPLIT) модел, е един от най-широко използваните модели за атмосферни траектории 
и дисперсионни изчисления. Моделът  HYSPLIT е пълна система за изчисляване на 
траекториите, както на еденични частици въздух, така и за комплексен транспорт, за 
дисперсия, химическа трансформация и симулация на отлагания. HYSPLIT продължава 
да е един от най-обширно използваните атмосферно транспортни и атмосферно 
дисперсионни модели от научната общност. Особено популярно е приложението за 
анализ на обратни траектории, т.е. проследяване назад във времето въздушната маса за 
определяне нейното местоположение и произход. 

 
Фигура 2.Различни способи на модела 

2.3.3 Начин на работа 

HYSPLIT позволява проследяване на въздушните частици назад и напред във 
времето, освен това има 4 възможности за изследване. Това са: Нормално, Матрично, 
Асемблирано и Честотно. В тази работа се използва предимно Нормално и Матрично 
проследяване на въздушните частици. 
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2.3.4 Резултати-
траектории 

При работа с 
инструмента, т.е. при 
проследяване на 
траекториите на 
въздушните маси назад 
във времето, се открива 
връзка на около 4500 
метра височина между 
градушката в София и 
Урагана Артур. 

 

 

 

 

 

Траекториите 
напред във времето, от 
своя страна, също 
потвърждават връзката 
между двете явления. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фигури 3.Траектории 

на въздуха с помощта на 
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HYSPLIT 

2.4 Анализ на 
сателитни снимки за 
периода 1-8 юли 2014 

 

Фигура 4. Композитна 
сателитна снимка на 

северното полукълбо от US 
до Европа .  
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Фигури 5. 
Сателитни 
снимки на 

водните пари 
(WV), съответно 
за датите от 3 
до 8 юли 2014 

година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигури 6. Прекъсване на „Вълната на Розби“от PV аномалия и създаване на 
нестабилна обстановка и интензивна гръмотевична буря. 

На горните сателитни снимки в спектърa на WV се проследява добре преноса на 
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влажната въздушна маса „plume”. Появата на PV аномалията, транспорта по струйното-
течение на тази plume”, прекъсванвто на „Вълната на Розби“ малко преди България и 
образуване на циклон, и накрая влиянието по-късно на „plume” върху бурята в София.  

 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Градушката в София на 8 юли 2014 е резултат на комбинация от фактори. От тази 

работа трудно може да се направи директен извод, че тя е резултат от „Глобалното 
затопляне“ и ролята на антропогенния фактор за него. От друга страна, обаче подробно 
разгледания и анализиран случай на екстремно явление в комбинация с други такива, 
като например екстремните събития от 2014г. за целия свят, а разбира се и зачестилите 
случаи напоследък, би могъл да послужи на бъдещи научни разработки за 
потвърждаването на тази идея, или по скоро, че „климата се променя“ в смисъл , че 
метеорологичните явления стават все по екстремни. 

 Новото в тази работа е откритието на връзка на градушката в София с ТЦ Артур, 
който чрез доставянето на допълнителна  влажна въздушна маса, т.е. внасянето на 
допълнителна енергия, на около 4500м. прави вече създалата се буря да достигне до 
рекордни размери. Това става с поредица от наслагващи се метеорологични феномени: 
-възниква ТЦ Артур; - ТЦ се трансформира в извънтропичен циклон; - под влияние на 
PV аномалия и струйно-течение, порция влажени въздушни маси /plume, тръгва по 
струйното-течение и по вълната на Розби; - накрая plume достига точно в определения 
момент над образувалият се цупесто-дуждо вен облак над София, като засилва 
бурята до рекордни размери. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

След края на Студената война последното десетилетие на ХХ век е белязано от 
два мащабни военни конфликта. Първият е войната в Персийския залив през 1991 г., 
макар и продължил само 43 денонощия. Характерен е с решаващото участие на 
военновъздушните сили на коалицията. 

Вторият мащабен военен конфликт през 90-те години на ХХ век отново с 
определящо участие на ВВС (при това без действия на сухопътни войски) е в бившата 
Съюзна република Югославия (СРЮ) през 1999 г. НАТО провежда въздушна кампания, 
т.е. съвкупност от няколко взаимносвързани въздушни операции, от 24 февруари до 10 
юни в три фази. 

Руската военна агресия срещу Украйна, започнала в началото на 2022 г. и все още 
оскъдната информация за противодействието на украинската авиация предизвиква 
интерес за изследване действията на югославската авиация, която при подобни условия 
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на превъзходство от страна на атакуващата страна, води борба за отразяване на 
въздушните удари. 

За постигане целите на операцията през 1999 г. Алиансът създава мощна 
авиационна групировка. 

В завоюването на информационно превъзходство в зоната на операцията широко 
се използват високотехнологичните системи с авиационно базиране – системата за ранно 
откриване и управление от въздуха AWACS, единната радиолокационна система за 
наблюдение и целеуказване на земни цели JSTARS, разузнавателни безпилотни 
летателни апарати (БЛА) и други авиационни сили и средства. 

В основата на информационното превъзходство е и развърнатата космическа 
групировка от 119 сателита, благодарение на която количеството и интензивността на 
подаваната космическа разузнавателна и друга информация към съответните наземни 
центрове са по-високи от всички военни конфликти дотогава. 

Операцията на НАТО „Съюзна сила“ срещу СРЮ започва с нанасянето на мощни 
масирани въздушни удари (МВУ) с авиация и крилати ракети, насочени за бързо 
постигане на превъзходство във въздуха, подавяне на системата за ПВО и 
дезорганизиране на системата за държавно и военно управление. Нанасянето на ударите 
е съпроводено с мощно електронно противодействие (смущения) на радиолокационната 
и комуникационната система на СРЮ. 

След завършване на първите МВУ е осъществен преход към систематически 
бойни действия чрез нанасяне на единични и групови въздушни удари по югославски 
военни, паравоенни и полицейски сили, енергийната инфраструктура на СРЮ (обекти на 
нефтопреработвателната промишленост, складове с гориво-смазочни материали, 
газохранилища, електростанции, електропроводи и др.), мостове, телевизионни 
центрове, предприятия на военната промишленост, както и от металургичната, 
химическата, електронната и други ключови отрасли на икономиката. 

В операцията на НАТО участват 19 държави, от които със сили – 14. Извършени 
са общо около 38 хил. бойни полета. САЩ осигуряват по-голямата част от летателните 
апарати – 517 [7]  и изпълняват около 23 хил. бойни полета (около 61 % от общия брой). 
Съюзниците (без САЩ) участват с 327 пилотируеми и безпилотни летателни апарата и 
изпълняват над 15 хил. бойни полета (около 39 % от общия брой). [5] 

 

1. СЪСТОЯНИЕ НА ЮГОСЛАВСКАТА АВИАЦИЯ В КРАЯ НА 90-ТЕ ГОДИНИ 
НА ХХ ВЕК 

В края на 1998 г. състоянието на югославската авиация не е добро. Техниката е 
стара, с ограничени бойни възможности, а и голяма част от нея е неизправна. Най-
съвременните самолети са МиГ-29, от които са изправни 44 % – основно поради липса 
на резервни части. Летателната подготовка се води на границата на прекъсването 
(процес, който продължава от средата на 90-те години). Средният нальот на пилот е 
повишен от 21,25 часа през 1997 г. на 25,40 часа през 1998 г., който се счита, че е 30% от 
необходимия. Изпълненият нальот нощем и в сложни метеорологични условия (СМУ) е 
далеч от планирания, в резултат на което 41% от пилотите имат подготовка за полети 
нощем, 53% – за полети в СМУ и 71% – за полети в прости метеорологични условия. [6, 
s. 92] 

За изтребителната авиация (в състава на Корпус „Противовъздушна отбрана“, 
който е основно формирование на югославските ВВС и ПВО) най-големите проблеми са: 
изтекъл ресурс по време и невъзможност за ремонт на самолетите МиГ-29 и забавен 
ремонт на учебно-бойните самолети МиГ-21. Предложено е да се удължи ресурса на 
самолетите МиГ-29 „по състояние“. Ситуацията допълнително е утежнена от недостига 
на ресурси за изтребителната авиация, малкото осигурено гориво, малкия реален нальот 
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и ограничените възможности в условия на електромагнитни смущения. 
В Авиационния корпус, който е другото основно формирование на югославските 

ВВС и ПВО, резервните части също не достигат и окомплектоването с личен състав не е 
високо. 

 В командването на югославските ВВС и ПВО е направен извода, че за 
осигуряване на по-нататъшното използване на самолетите МиГ-29 (без ремонт) до края 
на 2000 г. е необходимо да се удължи ресурса по време и да се извърши ремонт на 20 
двигателя и 17 кутии за самолетните агрегати (КСА), и да се осигурят резервни части. По 
този начин се осигуряват 14 изправни самолета. Без осигуряване на този брой двигатели 
и КСА, за оперативно използване може да се разчита на 4 самолета МиГ-29. Наличните 
ракети „въздух – въздух“ са недостатъчни – Р-73Е са 150 (41% от необходимите), Р-60 
МК – 205 (36%) и Р-27 – 65 (18%). Снарядите за 30-милиметровото оръдие са 11 053 
(19%). Най-голям е недостига на боеприпаси за самолети МиГ-29, след това на резервни 
части за електронното оборудване на МиГ-29, горивни резервоари и резервни части за 
самолети G-4 и J-22 „Orao“ и ротори, акумулатори и др. за вертолетите. [6, s. 93]   

В условията на липса на доставка на резервни части и без осигурен ремонт на 
самолетите МиГ-29 се пристъпва към алтернативни решения. Прилагат се Правила, 
изготвени от Военновъздушната техническа служба (ВТСл). Поради изтекъл преди 9 
години ресурс по време на самолетите МиГ-29, в съответствие с Правилата на ВТСл 
ресурсът им е удължен. На 24 март 1999 г., отново прилагайки Правилата на ВТСл, е 
осигурена „функционално изправна“ авиационна техника. 

Изготвена е „Програма за продължаване на ресурса по време“ и в нейното 
изпълнение са включени техническите органи на Командването на ВВС и ПВО, 
Военновъздушния завод „Мома Станойлович“ и Военновъздушното техническо 
управление на Генералния щаб, чийто началник утвърждава програмата. [1] 

Непосредствено преди началото на бойните действия започва систематично 
възстановяване на ресурса и въвеждане на неизправната техника в строя. В резултат на 
усилията на ВТСл, заедно с Военновъздушния завод „Мома Станойлович”, в изправно 
състояние са приведени 25 летателни апарата и бойна техника за другите родове войски. 
Изправната авиационната техника от 61% в средата на януари 1999 г. е доведена до 72% 
преди началото на въздушната кампания. Броят на изправните изтребители е увеличен на 
80% – на самолетите МиГ-21 – 98%, а на МиГ-29 – 71%. [6, s. 103] 

 

2. ДЕЙСТВИЯ НА ЮГОСЛАВСКАТА АВИАЦИЯ 

Подготовката на югославската авиация е насочена към отбрана от нападение на 
силите на НАТО и включва три фази. 

Първа фаза – подготовка на силите – включва водене на подготовка за отразяване 
на въздушни удари и се провежда през септември и октомври 1998 г. 

Втора фаза – нарастване на бойната готовност и оперативно развръщане – 
предвижда извършване на маньовър от авиационните формирования един ден преди 
ударите или същия ден, а силите на изтребително-бомбардировъчната авиация (ИБА) и 
вертолетната авиация от състава на Авиационния корпус да бъдат разсредоточени на 
летища в зоната на тактическия радиус за поддръжка на войските на 3-та армия в Косово 
и борба с вертолетни десанти в полет. Бойната авиация трябва да се разположи в 
железобетонни укрития и подземни съоръжения, а цялата бойна техника да заеме нови 
позиции. Тези позиции трябва да бъдат адекватно маскирани, а мирновременните 
позиции да бъдат устроени като лъжливи. 

Третата фаза – водене на бойни действия – включва използването на войските на 
ВВС и ПВО. Изтребителната авиация трябва да се използва срещу нападащата авиация 
извън зоната за действие на зенитно-ракетните формирования и в пространството между 
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тях с предприемане на всички мерки за намаляване на собствените загуби, с действия от 
земята и от въздуха. Останалите авиационни сили трябва да осъществяват поддръжка на 
действията на 3-та армия в Косово и Метохия. 

В хода на интензивната подготовка, на 15 март началникът на Генералния щаб на 
Войската на Югославия разпорежда да се планират офанзивни действия от авиацията. 
Задачата е „с началото на удара на ВВС на НАТО, авиацията на ВВС и ПВО да извърши 
едновременен удар по сили и обекти на НАТО в Република Македония и по центрове за 
подготовка на албански диверсионно-терористични сили в Република Албания с цел 
нанасяне на колкото се може по-големи загуби в жива сила и бойна техника“. [6, s. 96] 

В началото на военния конфликт на мощната авиационна групировка на НАТО 
югославските ВВС и ПВО могат да противопоставят до 200 бойни самолета и около 150 
зенитно-ракетни комплекса с ограничени възможности. [3] Изтребителната авиация (ИА) 
включва два изтребителни авиационна полка (иап) с мирновременна дислокация на 
летищата Прищина и Батайница с общо 57 самолета МиГ-21БИС и 16 МиГ-29 и 100 
пилота. 

В дните преди началото на операцията на НАТО част от югославската авиация е 
пребазирана на запасни и полеви летища. Навсякъде авиационната техника е 
разсредоточена на различни места на летищата или в близост до тях, а където е възможно 
и е железобетонни укрития. В началото на войната авиацията има два подземни обекта с 
възможност за разполагане на около 50 самолета и 86 железобетонни укрития с капацитет 
около 100 самолета. [6, s. 92] 

Въпреки извършената подготовка, на практика югославската армия прилага 
стратегията на въздържане от използване на военна сила. Тази стратегия е различна от 
задържащите действия и представлява асиметрична стратегия за по-слаби сили, при 
която те се противопоставят на атаките срещу собствения център на тежестта и е 
разработена от китайската армия за неутрализиране на съкрушаващото превъзходство 
във въздуха на САЩ и техните съюзници в Корея. [4] 

Югославските ВВС и ПВО влизат във войната с НАТО и действат съгласно план 
на „Операция ПВО“, който включва провеждане на две операции – за прикритие на 
въздушното пространство над Косово и в близост до него (южно от 44-тия паралел) и за 
обектова ПВО в районите на Белград, Нови Сад и Подгорица – Бока.  

Операцията за ПВО южно от 44-тия паралел се води с цел прикритие на силите 
и обектите и противодействие на прелитания на ВВС на НАТО към Белград и широката 
околност. В тази операция ИА участва с част от двата изтребителни авиационни полка, 
базирани на 5 летища, с общо 32 самолета МиГ-21БИС и 5 МиГ-29. 

В самото начало на кампанията командващият на ВВС и ПВО забранява 
използването на самолетите МиГ-21. При това положение в тази операция може да се 
използват само 5 самолета МиГ-29. 

В операцията за ПВО на обекти и сили в районите на Белград и Нови Сад и 
района Подгорица – Бока участват останалите сили на ВВС и ПВО, разпределени в две 
групи. 

В прикритието на широкия район на Белград и Нови Сад участват 15 самолета 
МиГ-21 и 5 самолета МиГ-29 от летище Батайница. [6] 

Самолетите са разсредоточени на летището. След забраната за използване на 
самолетите МиГ-21 и в тази операция може да се разчита само на 5 МиГ-29. 

В осигуряването на обектова ПВО в района Подгорица – Бока не са предвидени 
сили от изтребителната авиация. 

Замисълът за използване на югославската ИА е предвиждал действия поединично 
или най-много в двойка с прилагане на различни тактически прийоми с цел нанасяне на 
противника поне на минимални загуби, като екипажите са се готвили за водене на близък 
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въздушен бой.  
В началото на военния конфликт от югославска страна отделни полети извършват 

само изтребителната и изтребително-бомбардировъчната авиация. 
През първата нощ излитат повечето от югославските изтребители МиГ-29 и се 

опитват да атакуват самолетите на НАТО. Американски изтребители F-15 свалят два 
МиГ-29, а холандски F-16 – още един.  

През втората нощ два МиГ-29 опитват да прехванат американски танкер КС-135, 
но са свалени от американски изтребители F-15.  

В следващите дни и нощи югославски изтребители понякога се опитват да 
атакуват самолети на НАТО, но не успяват да постигат сериозно противодействие. В 
операцията за ПВО южно от 44-тия паралел, например, изтребителната авиация 
извършва само  4 бойни полета, без нито едно бойно използване срещу противниковата 
авиация. 

Свалянето на самолет МиГ-29 с командира на 204 иап подполковник Миленко 
Павлович на 4 май 1999 г. и неговата загуба са преломни за използването на югославската 
ИА. След този ден до края на войната се преустановява използването на изтребителната 
авиация в системата на ПВО. Нещо повече, след унищожаването в края на май на три 
самолета МиГ-21 на летище Батайница, започва разглобяване на всички самолети 
(сваляне на крилото и хоризонталния стабилизатор) и скриването им в близки цехове и 
складове. Самолетите на 98-и изтребително-бомбардировъчен авиационен полк пък са 
изтеглени в гората, където са разглобени допълнително, поставени на дървени профили 
и качени на вагони са спуснати в тунел. 

Сръбската ПВО полага не малко усилия и в борбата с безпилотните летателни 
апарати (БЛА) на съюзните сили. Сложният релеф на местността прави евентуалните 
маршрути лесни за прогнозиране и сръбското командване разполага зенитно-
артилерийски средства на вероятните направления за влитане. Освен това БЛА в 
продължение на няколко дни летят по едно и също време по един и същ маршрут, което 
позволява на сръбските сили да им нанесат значителни загуби, включително и чрез 
обстрелване от вертолети Ми-8. [2] 

В края на операцията действията на югославската авиация намаляват поради 
разрушителните удари по летищата за базирането им. За цялата операция югославската 
авиация извършва общо 248 полета с пролетяно време около 122 часа. По родове авиация 
тези полети са показани в табл. 1. [6, s. 319] 

Таблица 1. Полети на югославската авиация по време на конфликта 
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ИА 11 5.10 - - - 8 3.55 19 9.05 

ИБА 25 15.25 - - - 6 3.00 31 18.25 

Вертол. 
авиация 

- - 10
4 

59.15 
94 ранени, 113 
д. л.с., 5 т МС 

75 29.55 
17
9 

89.10 

Трансп. 
авиация 

- - 2 2.00 8 д. л.с., 3 т МС 17 3.40 19 5.40 

ОБЩО 36 20.35 
10
6 

61.15 
94 ранени, 121 
д. л.с., 8 т МС 

10
6 

40.30 
24
8 

122.20 
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По югославски данни за цялата война са извършени 226 удара по авиационни 
формирования. Унищожени са 127 летателни апарата (от които 119 на земята и 8 във 
въздуха) и са повредени 50 (от които 1 във въздуха) – всичко 177. От повредените са 
възстановени 17 (15 самолета и 2 вертолета). Безвъзвратно са загубени 150 летателни 
апарата или 41,09%“. [6, s. 174] 

Унищожени са 36 изтребителя МиГ-29 и МиГ-21БИС, 43 изтребители-
бомбардировачи „Орао“ и „Галеб“ G-4, два разузнавателни МиГ-21; 7 транспортни 
самолета; 13 вертолета от всички типове и 26 учебни самолети. Повредени са 28 
изтребители, 15 изтребители-бомбардировачи, два разузнавателни, един транспортен 
самолет и 4 вертолета. 

 

3. ИЗВОДИ ОТ ДЕЙСТВИЯТА НА ЮГОСЛАВСКАТА АВИАЦИЯ ПО ВРЕМЕ НА 
КОНФЛИКТА 

Югославската авиация участва във военния конфликт с недостатъчно подготвен 
летателен състав, особено за полети нощем и в сложни метеорологични условия и с голям 
процент неизправна авиационна техника. Основните причини са изтеклият ресурс и 
невъзможността за извършване на ремонт на бойните самолети в изтребителната 
авиация, недостигът на ресурси и резервни части за авиационната техника във всички 
родове авиация, малкото осигурено гориво и малкият реален нальот на летателния 
състав. Тук трябва да прибавим и недостига на боеприпаси, който е най-голям в 
изтребителната авиация. 

В условията на недостиг на изправна авиационна техника Командването на 
югославските ВВС и ПВО организира удължаване на ресурса ѝ по време. С това се 
осигурява значителен брой „функционално изправна“ авиационна техника. 

Командването на ВВС и ПВО отделя значителни сили за участие в операцията за 
ПВО за прикритие на въздушното пространство южно от 44-ия паралел и южните 
сръбски райони, където очаква да бъдат съсредоточени основните усилия на авиацията 
на НАТО. Тази оценка се оказва неправилна и в началото на войната едновременните 
удари с авиация и крилати ракети, както и ударите, нанесени от въздушното пространство 
на Унгария, са изненадващи. Не са очаквани и ударите от големи дистанции (с ракети 
AMRAAM) на съюзната авиация, тъй като замисълът за използване на югославската ИА 
е предвиждал действия поединично или най-много в двойка с прилагане на различни 
тактически прийоми с цел нанасяне на противника поне на минимални загуби, като 
екипажите са се готвили за водене на близък въздушен бой. Тази тактика в голяма степен 
е определена от нивото на подготовка на летателния състав и огромния недостиг на 
ракети клас „въздух – въздух“ с голям обсег. Спирането на полетите на изтребителната 
авиация в рамките на югославските операции за ПВО в края на май 1999 г. напълно 
изключва възможността за промяна на тактиката.   

Ключов фактор, който затруднява силите на НАТО по време на операция „Съюзна 
сила“, е сръбската интегрирана система за ПВО. Нейните елементи са цели с много висок 
приоритет от самото начало на операцията. За да намали заплахата от сръбската ПВО и 
да постигне успешно поставените цели НАТО отделя значителни сили за подавяне на 
противниковата ПВО, включително за нанасяне на удари по летищата на югославската 
изтребителна авиация. На някои от летищата са изградени подземни съоръжения и 
железобетонни укрития, но в тях могат да бъдат скрити само около половината от 
самолетите на бойната авиация. 

Като цяло, малкият брой бойни полети на югославската авиация води до 
изключително ниска ефективност на нейните действия. Едновременно с това се доказва, 
че стратегията на въздържане е особено важна при въздушна война с противник, който 
има огромно количествено и технологично превъзходство в средствата за въздушно 
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нападение. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
През втората половина на юни 1999 г. основната дейност на югославската армия е 

организиране на завръщането на формированията, участвали в бойните действия, в 
гарнизоните в Сърбия. 

Състоянието на ВВС и ПВО е най-тежко – загиват хора, голяма част от 
авиационната, зенитно-ракетната, радиолокационната и друга техника, както и 
инфраструктурата, е унищожена или повредена. 

Авиацията остава с около 50 бойни самолета. По-голяма част от военните летища 
са разрушени. Може да се използват само Батайница и Подгорица. 

Веднага след края на войната Командването на ВВС и ПВО предприема мерки за 
извършване на прегледи, ремонтиране и удължаване ресурса на различните видове 
техника. В резултат на това процентът на изправната авиационна техника постепенно е 
увеличен. 

Като цяло резултатите от военния конфликт показват, че югославската стратегия 
на въздържане от използване на военна сила постига определен военен успех, въпреки че 
не предотвратява политическата загуба. 

 

БЛАГОДАРНОСТИ: Докладът е изготвен в рамките на проект по Договор № 
НИП-2022-06 от 18.04.2022 г. в УниБИТ по Наредбата за условията и реда за оценката, 
планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за 
финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или 
художественотворческа дейност (обн. ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) 
на МОН. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

За територията на Република България са възможни бедствия, предизвикани от: 
земетресения; наводнения; радиоактивно замърсяване и други аварийни събития с 
възможни радиационни последствия за населението и околната среда; промишлени 
аварии, свързани с отделяне на опасни вещества; биологично заразяване; свлачища; 
суша; голям пожар; силни ветрове и смерч; обилни снеговалежи, снежни бури и 
заледяване; инциденти с плавателни съдове; автомобилни, железопътни и авиационни 
катастрофи; терористични актове [2]. 

Според [3] броят на природните бедствия в световен мащаб, регистрирани в базата 
данни - Emergency Event Database (EM-DAT) за 2021 г. е 432 и е по-голям от 
средногодишния брой природни бедствия 347 за периода 2001 – 2020 г. 

От фиг. 1 се констатира, че за 2021 г. броят на наводненията, бурите и горските 
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пожари е значително по-голям от средногодишния им брой за периода 2001 – 2020 г., 
докато броят на природните бедствия от екстремни температури за 2021 г. е значително 
по – малък от средногодишния им брой за същия период [3]. 

 

 
 

Фигура 1. Сравнение между броя на типове природни бедствия за 2021 г. и 
средногодишния им брой за периода 2001 – 2020 г. 

 

Тенденциите на броя технологични бедствия за периода 2000 – 2021 г. са 
представени на фиг. 2 [4]. 

 

 

 
 

Фигура 2. Брой технологични бедствия за периода 2000 – 2021 г. 
 

Броят на технологичните бедствия намалява през посочения период и ако се 
допусне, че това намаление е линейно, средно с 12 броя годишно намаляват тези 
бедствия.  

 

2. КРИЗИСНИ СЪБИТИЯ В УРБАНИЗИРАНИТЕ РАЙОНИ НА 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

2.1 Урбанизирана територия. Урбанизираните територии обхващат близо  
5133,2 кв. км, или 4,62% от територията на страната [1]. 

Урбанизираната територия по области на Р. България е представена на фиг. 3 [1]. 
 



79 

 

 
 

Фигура 3. Урбанизирана територия. 
 

Област Смолян е с най – малка урбанизирана територия – 74,78 кв. км, а с най – 
голяма е област Пловдив с 327,47 кв. км. 

2.2 Кризисни събития за периода 2010 - 2020 година. От фиг. 4 [5] се отчита, че 
тенденцията в броя на кризисните събития за изследвания период при линеен характер е 
намаление. Средногодишният им брой за страната е 3967. Установените щети при 
свлачищата и наводненията имат най – голям дял в кризисните събития за изследвания 
период. Катастрофите с превозни средства и пожарите са сравнително голям брой, но 
установените щети имат малък дял при кризисните събития. Бурите, торнадата, 
смерчовете, вихрушките и земетресенията са с относително малък брой на проявление, 
но установените щети са с относително голям дял от общите установени щети. 
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Легенда: 

 
 

 
 

Фигура 4. Кризисни събития за периода 2010 - 2020 г. - общо за страната. 
 

Областите засегнати в голяма степен от наводнения са Бургас, Варна, Пловдив и 
Смолян, а областите Видин, Ловеч и Търговище са слабо засегнати (табл. 1) [5].  
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Таблица 1. Наводнения за периода 2010 - 2020 г. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Общо за страната 651 382 692 547 360 266 184 159 84 108 100 38882 206659 20898 15285 177604 171032 30617 135530 28384 21173 16664

Благоевград 14 10 5 14 4 3 5 1 1 2 13 12094 1061 61 119 639 384 75 . 309 404 1446

Бургас 82 22 77 37 19 14 42 55 3 4 7 493 140 384 13 16205 136129 807 117959 2418 2455 1030

Варна 30 16 11 15 28 47 4 2 1 1 3 2615 1315 1226 1369 37797 3548 4664 669 11 317 696

Велико Търново 24 28 32 17 21 3 1 1 6 6 8 224 305 1829 789 23834 2061 131 3211 5514 1734 1527

Видин 1 1 4 . 2 . . . . . . . 133 250 . 493 . . . . . .

Враца . 10 5 1 5 5 1 . 1 . . . 230 . 4 25810 635 . . . . .

Габрово 8 9 7 2 13 . 2 . . 4 2 139 78 606 84 6825 . 2792 . . . 77

Добрич 10 21 3 2 4 2 2 1 . . . 405 499 1 216 7854 1951 34 800 . 207 .

Кърджали 11 12 19 9 14 13 26 16 10 16 11 164 224 1175 1131 976 2418 5436 4230 5792 1185 740

Кюстендил 2 5 11 1 1 17 1 14 2 1 2 2249 435 452 301 . 1016 11 677 53 254 1

Ловеч 4 1 1 . 3 . . . . 3 . 460 4 4 . 165 . . . . 952 .

Монтана 14 11 6 4 30 2 2 5 3 5 3 551 500 342 13 11123 19 . 5 5090 5090 707

Пазарджик 27 11 2 4 7 2 . 1 1 1 . 968 353 . 23 1007 . . 1000 20 . .

Перник 9 13 2 1 1 4 1 2 1 3 4 892 22 2 13 9 1 2 75 1 1594 1712

Плевен 14 10 1 . 19 31 3 4 13 . 7 1099 792 18 . 1384 2592 12 1440 . . 265

Пловдив 9 . 2 2 42 7 2 18 2 4 3 4446 . 152 195 17563 1416 8301 2803 2690 1466 1704

Разград 1 . 2 8 5 . 2 . . . . 26 . 42 1528 307 . 1 . . . .

Русе 6 5 5 2 11 23 14 4 1 3 5 255 868 135 162 1330 4152 2852 631 293 669 1613

Силистра . 4 . 1 2 . . . . . 1 . 418 . 2536 . . . . . . 134

Сливен 102 51 267 335 25 36 39 21 12 23 17 1227 719 . . 62 1335 176 35 131 776 222

Смолян 179 97 98 88 43 29 30 9 20 9 10 8092 8113 8030 6327 3406 9248 5154 1069 4068 2132 3870

София (столица) 2 . . . . . . . . . . 224 . . . . . . . . . .

София 30 32 8 2 25 7 3 4 6 4 3 454 190006 800 409 5738 740 . 345 1743 707 1

Стара Загора 7 5 115 . 8 11 . . . 1 . 258 . 842 . 7654 1686 . . . 83 .

Търговище 2 1 . . . . . 1 1 . . 53 2 . . . . . 581 251 . .

Хасково 3 6 5 1 10 7 4 . . 17 1 273 432 4325 . 4240 225 169 . . 1148 919

Шумен 1 1 4 1 16 3 . . . 1 . 11 10 222 53 2905 1476 . . . . .

Ямбол 59 . . . 2 . . . . . . 1210 . . . 278 . . . . . .

Области
Брой Установени щети - хил. лева

 
 

По брой пожари областите София, Стара Загора, Варна, Бургас, Добрич и Габрово 
са на челните места. Характерно за пожарите е, че по установени щети отстъпват място 
на наводненията и свлачищата (табл. 2) [5]. 

 

Таблица 2. Пожари за периода 2010 - 2020 г. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Общо за страната 1630 2185 3010 764 2245 2474 2448 741 480 521 754 2239 2186 1437 2013 729 1795 1061 1250 1703 194 281

Благоевград 8 103 61 20 12 346 30 23 . 1 64 17 221 11 . . 388 30 . . 5 178

Бургас 34 659 786 . . . 6 . . . 2 50 250 19 . . . 20 . . . .

Варна 5 174 333 25 67 57 109 7 4 3 4 . 200 3 1000 1 . . . . . 4

Велико Търново 138 84 43 22 101 120 91 96 92 14 18 7 32 50 . . 10 14 . . 3 .

Видин . . . . . 6 34 22 9 5 29 . . . . . . . . . . .

Враца . 118 83 27 19 48 88 83 156 . . . 412 86 305 21 48 73 8 1327 . .

Габрово 59 108 206 70 251 53 20 9 51 13 43 237 89 167 113 78 158 10 9 14 50 59

Добрич 194 475 348 . 212 291 332 . . . . 220 72 2 . 20 42 . . . . .

Кърджали 31 . . . . 38 43 30 19 27 38 . . . . . 420 70 . . . .

Кюстендил 62 153 23 122 135 211 97 . 4 . . . 56 . 40 1 15 . . 9 . .

Ловеч 1 . . . . . . . . . . 1163 . . . . . . . . . .

Монтана 14 . 1 43 65 105 112 90 1 2 . 186 . . . . . . . . . .

Пазарджик 2 11 8 31 18 2 4 52 . 1 . 4 246 . . . . . 1000 . . .

Перник 19 48 . . . 3 3 1 . . 47 11 8 . . . 1 1 1 . . .

Плевен 1 . . . 116 . 253 119 61 180 185 8 . . . . . 6 10 59 54 .

Пловдив 88 3 24 1 . . . . 1 . . 14 30 12 58 . . . . . . .

Разград . . 81 59 41 55 47 62 56 213 127 . . 500 300 300 311 254 200 200 . .

Русе 64 . 8 26 3 73 70 2 2 . . . . . 28 . . . . . . .

Силистра 42 . . 1 . . . . . . . 24 . . 12 . . . . . . .

Сливен 393 . . . . 218 . . . 46 41 2 . . . . . . . . 82 40

Смолян 57 140 148 8 9 38 47 . 12 . . 50 23 12 50 68 15 50 . 30 . .

София (столица) 3 3 3 5 . . . . . . . 135 14 . . . . . . . . .

София 62 106 212 155 273 246 310 124 11 11 1 21 533 420 107 230 150 202 2 64 . .

Стара Загора 237 . 641 115 526 540 741 2 . . 150 59 . 143 . . 85 125 2 . . .

Търговище 1 . 1 . . . . . . . . . . 12 . . . . . . . .

Хасково 2 . . 1 . 24 11 13 . 1 . . . . . . 152 206 17 . . .

Шумен . . . 28 371 . . 6 1 4 5 . . . . . . . 1 . . .

Ямбол 113 . . 5 26 . . . . . . 31 . . . 10 . . . . . .

Области
Брой Установени щети - хил. лева

 
 

Свлачищата дори и с редки проявления причиняват значителни установени щети 
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(табл. 3) [5]. Области с регистриран значителен брой и установени щети свлачища са 
Бургас, Кърджали, Смолян и София. 

 

Таблица 3. Свлачища за периода 2010 - 2020 г. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Общо за страната 59 76 72 51 75 125 71 32 27 31 24 2182 224790 17384 294459 9291 10011 9632 7720 6248 8101 154,996

Благоевград 7 . 3 1 . 13 10 . . . . 13 . 105 120 . 1096 835 . . . .

Бургас 5 4 9 3 5 6 1 1 2 1 . 370 1200 2529 291089 943 287 100 146 175 162 .

Варна 4 3 . 1 1 3 1 . . 1 1 50 50 . . 90 238 200 . . 38 38

Велико Търново 5 3 8 2 2 1 1 3 . . . 279 3 1444 . 260 320 96 455 . . .

Видин . 3 2 . 4 . . . . . . . 375 233 . 277 . . . . . .

Враца . 6 5 7 . 12 3 1 1 . . . 25 . . . 31 . 290 278 . .

Габрово 3 1 . 1 6 4 . . . . . 130 1 . 48 295 202 . . . . .

Добрич 5 . . . . . 3 . . . 1 20 . . . . . . . . . .

Кърджали . 14 17 2 22 38 21 13 10 15 10 . 646 603 42 2157 3560 3250 3562 3500 1670 1,280

Кюстендил 5 4 5 7 6 13 12 3 3 1 1 . 51 . . 499 72 274 145 5 1 35

Ловеч . . . 3 . . 1 . 1 1 . . . . 1297 . . 359 . 23 600 .

Монтана 1 . . . 1 1 . . . . . 25 . . . 300 . . . . . .

Пазарджик 3 1 5 1 . 8 . . . . . 9 1000 5000 5 . 80 . . . . .

Перник 5 5 3 . . 1 . . . . . 1 . 26 . . 4 . . . . .

Плевен . 5 . . . . . 6 . . 1 . 271 . . . . . 39 . . .

Пловдив 4 . 1 1 2 4 . . . 1 1 . . 15 30 1006 2000 . . . 400 152,253

Разград . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Русе . . . 2 1 2 1 . 3 3 . . . . 200 12 248 11 . 868 1829 .

Силистра . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Сливен 1 12 . 9 . 8 2 2 2 1 3 2 811 . . . 539 72 . . 1400 420

Смолян 1 9 9 10 19 8 15 3 4 7 6 34 933 6593 1555 3321 1168 4435 3083 1399 2001 970

София (столица) 3 1 . . . . . . . . . 214 267 . . . . . . . . .

София 6 4 2 1 1 3 . . . . . 1028 218912 596 73 1 166 . . . . .

Стара Загора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Търговище 1 . 3 . . . . . . . . 7 . 240 . . . . . . . .

Хасково . 1 . . 1 . . . . . . . 245 . . . . . . . . .

Шумен . . . . 4 . . . 1 . . . . . . 130 . . . . . .

Ямбол . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Области
Брой Установени щети - хил. лева

 
 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По установени щети наводненията и свлачищата са първостепенни кризисни 
събития следвани от бурите, торнадата, смерчовете, вихрушките, земетресенията, 

градушките, катастрофите с превозни средства, пожарите и замърсяванията. 
Възможните кризисни събития и бедствия в урбанизираните райони на Република 

България са наводнения, земетресения, пожари, свлачища, терористични актове, 
радиоактивно замърсяване, промишлени аварии, биологично заразяване, суша, силни 
ветрове, смерч, обилни снеговалежи, заледяване, автомобилни, железопътни и 
авиационни катастрофи. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Генерирано множество от пространствени случайни точки по повърхността и във 
вътрешността на цилиндър, всяка от които описва собствена крива на движение. В 
резултат на това движение е представена проекция на всяка от точките в равнина XOY 
(земната повърхност), където от определена конкретна височина всяка от точките следва 
траектория наподобяваща кривата на движение на авиационното средство за гасене на 
пожари (АСГП) [5]. 

Специфична особеност на модела е обстоятелството, че на височина от 20 метра 
са генерирани стойности на величини под формата на динамични допълнителни 
параметри, доближаващи модела до реална метеорологична среда с отчитане на 
влиянието на движение на въздуха със случайни стойности за посока и скорост [3,4]. 

Избраният алгоритъм за описание на движението на тези точки максимално точно 
апроксимира до реалното движение на частиците на пожарогасителния прах с начални 
параметрични стойности за височина и скорост на взвеждане на АСГП. Програмата 
използва константи, необходими за решаване на набор от еднотипни системи 
диференциални уравнения. Величините включват: 
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- земно ускорение - g = 9.81;  
- коефициент на челно съпротивление за сфера Cх= 0.47; 
- плътност на въздуха -𝜌= 1.225; 
- миделово сечение на  сфера с диаметър 40 микрона (вода и 

пожарогасително вещество) - A = 0,0000202.𝜋 (m2) ;  
- маса на сфера вода с диаметър 40 микрона – (с относителна плътност 1,02 

g/sm3) - m = 0,0000000003 kg ;  
- маса на сфера пожарогасителен прах с диаметър 40 микрона – (с 

относителна плътност 0,9 g/sm3) - m = 0,00000000027 kg; 
Възможностите на продукта за минимално време да представи резултатите от 

решението на множество системи диференциални уравнения прави модела съизмерим с 
едновременното описание на движението на всяка избрана частица от случайно 
подбраната извадка от пожарогасителен прах в състава на АСГП.  

Крайното положение на всяка от избраните по алгоритъма точки илюстрира в 
максимална степен  реалното разпръскване на гасителния прах, както и дебелината на 
покривност в реалистични граници. 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ 

Координатите X и Y на движението всяка от множеството пространствени 
случайни точки по повърхността и във вътрешността на цилиндъра показват областите 
на покритие с гасителен прах при летателни средства-хеликоптер и самолет със 
фиксирани скорости съответно 120 и 750 km/h и примерна височина от 500 метра. 
Траекториите на всяка от генерираните случайни точки показва, че при височина под 75 
метра не всички точки успяват да започнат свободното си движение т. е. не цялото 
количество прах успява да се отдели от корпуса на АСГП [6,7]. 

По тази причина на графиките са изобразени схеми на движение и области на 
разпръскване при височини 100 и 120 метра за всеки летателен апарат. 

1.Хеликоптер – 100 метра височина на разпръскване на фиг.2.1. Дължина на 
разпръскване 48 m , ширина 6,5 m. 

 
Фиг.2.1 Траектория на частиците пожарогасителен прах от момента на 

взвеждане на АСГП при скорост 120 km/h , височина 500 m и взвеждане на 100 m. 
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2.Хеликоптер – 120 метра височина на разпръскване на фиг.2.2. Дължина на 
разпръскване 65 m , ширина 8 m. 

 
 

Фиг.2.2 Траектория на частиците пожарогасителен прах от момента на 
взвеждане на АСГП при скорост 120 km/h ,височина 500 m и взвеждане на 120 m. 

 

3. Самолет– 100 метра височина на разпръскване на фиг.2.3. Дължина на 
разпръскване 70 m , ширина 7 m. 

 
 

Фиг.2.3 Траектория на частиците пожарогасителен прах от момента на 
взвеждане на АСГП при скорост 750 km/h , височина 500 m и взвеждане на 100 m. 
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4. Самолет– 120 метра височина на разпръскване на фиг.2.4. Дължина на 
разпръскване 70 m , ширина 8 m. 

 
Фиг.2.4 Траектория на частиците пожарогасителен прах от момента на 

взвеждане на АСГП при скорост750 km/h , височина 500 m и взвеждане на 100 m. 
 

Областите на разпръскване за всяко от летателните средства при фиксирана 
стойност на вятъра, нарастват по X от 25 до 65 метра и Y в рамките на 4 до 6 метра за 
хеликоптера и X от 45 до 70 метра и Y в рамките на 4 до 8 метра за самолета.  

Полезният товар на АСГП покрива елипсовидна площ с дължина на голямата ос 
от 72.65865 m и ширина от 9 m равна на малката ос на елипсата и теоретично еднакво 
разпределение на праха върху тази повърхност от 1 mm., а гарантирано слой с дебелина 
0.5 mm гасително вещество прекратява процеса на горене, оставайки в тези граници на 
дебелина на слоя не по-малко от 30 секунди [1,2]. След този времеви интервал 
температурата на огнището клас А спада до 230 градуса по Целзий, което красноречиво 
показва и тенденцията на стабилност на гасене и невъзможност за последващо 
възпламеняване 

. 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
1.Всяка от частиците на гасителното вещество е подложена на изследване  чрез 

избрания математически  модел и общият резултат е изменение на координатите им, 
което дава реална характеристика на площта и плътността на покритие. 

2.Математическият модел е универсален и може да бъде използван за всякакъв 
вид авиационни средства за гасене на пожари , също така и за авиационни средства за 
поразяване. 

3.Математическият модел алармира за минималната височина на взвеждане на 
АСГП. Това дава възможност за оптимална и безопасна употреба на авиационното 
средство за гасене на пожари. 
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5. ВЪВЕДЕНИЕ 

Дейностите, свързани с конструирането и проектирането , се нуждаят от пълна и 
актуална техническа информация и са немислими без познаването и точното спазване 
на много стандарти, включително и стандартите от БДС[1,3]. 

Големият брой стандарти, които трябва да се ползват в процеса на конструирането 
и проектирането, както и промените, настъпващи в тях поради актуализирането им, 
създават известни затруднения при следенето и набавянето им. Поради това 
обединяването на данните от стандартите в подходящи справочници създава удобства за 
проектантите и конструкторите от различни отрасли. 

Единната система за конструкторска документация е комплекс от държавни 
стандарти, определящи  взаимосвързаните правила и положения по реда на 
разработването , оформянето и движението на конструкторската документация в 
предприятията[5]. 
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Фиг.1 Стандарти за конструкторска документация по света. 

 

6. ИЗЛОЖЕНИЕ 

Необходимите стадии за изработка на изделията, а така също и работите, които 
трябва да се извършват на всеки стадий, се определят в зависимост от предназначението, 
сложността и новостта на изделието[2,4]. 
 -  Техническо задание съдържа наименованието, основното предназначение 
областта на приложение, основанието за разработка, източниците за разработка, 
техническите изисквания (за надежност , физико- химични , механични, биологични, 
естетични, ергономични и др.) , икономически показатели, стадии на разработка, реда за 
контрол и приемане на изделието. 
 -  Проектно задание – съвкупност от документи, съдържащи уточнени 
основни и допълнителни данни (технически, икономически и др.) за разработено 
изделие. При разработването на проектното задание се извършват следните работи: 
  -изясняване на вариантите на възможните решения, установяване на 
особеностите на вариантите, тяхната конструктивна разработка; 
  - сравнителна оценка на разглежданите варианти; 
  - избор на оптимален вариант (варианти) на изделието, обоснован на 
изследването водено преди това. 
 -  Идеен проект -  съвкупност от конструкторски документи, съдържащи 
принципни решения на авиационното изделие, даващи обща представа за принципа на 
работа и устройството на изделието и неговите съставни части, така също и данни 
определящи основните параметри, габаритни размери, унификацията, типизацията и 
други показатели изисквани от съответните документи Това включва: 
  - оценка на технологичността на изделието; 
  - оценка на изделието по отношение на съответствието му с изискванията 
на промишлената естетика; 
  -  предварително решение  на въпросите за опаковането и транспортиране 
на изделието; 
  -изработване на опитен образец; 
  -проби и др. 
 -  Работен проект – съвкупност от документи, съдържащи цялостни 
технически решения , които дават пълна информация за устройството на работещото 
изделие и изходните данни  за разработване на работна документация. Това включва : 
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  - разработване на конструктивни решения на изделието и основните му 
съставни части; 
  - извършване на необходимите изчисления включително такива, 
потвърждаващи техническите изисквания наложени от предишното изследване и 
икономическите такива; 
  - разработка и обосновка на техническите решения, осигуряващи 
показателите за надежност , определени от техническото задание и предшестващите 
стадии на разработка; 
  - анализ на технологичността на конструкцията на изделието; 
  - проверка на  вариантите за патентна чистота и конкурентоспособност; 
  - съобразяване с изискванията за безопасност на летателния апарат и 
екипажа; 
  - разглеждане и утвърждаване на документация на дадения стадий на 
разработка. 
 -Работна документация – съвкупност от конструкторски документации, 

определящи устройството и състава на изделието и съдържащи необходимите данни за 
изработването  му, приемането му , експлоатацията и ремонта. Това включва: 

  -опитен образец – разработка на конструкторска документация за 
разработване и изпитване на опитния образец. Проверка за съответствието на изделието с 
техническото задание и стандартните документи и възможността за изработване на пробна 
серия. Коригиране на конструкторската документация спрямо резултатите от опитния 
образец. 

  -  пробна серия-  изработване и изпитване на пробна серия и коригиране на 
конструкторската документация от резултатите от изработената пробна серия в условията 
на обзаведени с инструменти и специални приспособления технологични процеси. 

 - Редовна  контролна серия – изработване и изпитване на редовна контролна 
серия в условията на установен и напълно обзаведен технологичен процес и  обработени 
и проверени в производството конструкторски документи. 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
1 Единната система за конструкторска документация  е комплекс от държавни 

стандарти, която дава ясен път за успешна и конкурентно способна изработка на 
авиационни механизми и неспазването и се наказва със силата на закона. Това затваря 
веригата за успешното производство на един предварително изследван авиационен обект. 

2.Внедряването  в организациите и предприятията на единна конструкторска 
документацията предотвратява допускането на грешки  в производството . на авиационна 
техника и осигурява безопасност на екипажа и летателните апарати. 
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Abstract: This article gives detail information about the full process of making technical 
documentation after the conceptional design of certain aerial product. This process combines 
the initial studies and experimental series and further manufacturing process of details and 
assemblies of certain mechanisms of the aviation industry. Technological documentation of 
aviation equipment is critical  to the manufacturing process. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Технологичната подготовка е най- сложната  и най- трудопоглъщаща част от 
техническата подготовка на производството, а главната и най- отговорната част от 
технологичната подготовка е проектирането на технологичните процеси и 
конструирането на инструменталната екипировка. 

Производственият процес в машиностроенето съдържа три вида технологични 
процеси :  за изработване на заготовките, за изработване на детайлите и за сглобяване на 
възлите и машините[1].  

Работите по проектирането на технологичните процеси могат да се групират  
условно  в три относително самостоятелни фази –  подготвителна, работна и 
заключителна. Степента на разработване на отделните фази е различна и се влияе много 
от конструктивните особености  на детайлите и типа производство. За условията на 
единичното производство на авиационна техника е необходимо подробното извършване 
на редица процедури , като избирането на вида заготовки, изчисляване на прибавки, 
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избиране  на машините определяне на тяхното натоварване и др. За условията на 
едросерийно производство и масовото такова детайлното разработване на всички 
процедури е задължително . 

 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ 

Под „технологичност на конструкцията “ се разбира  съвкупност на свойствата на 
конструкцията на изделието, осигуряващи възможност за оптимални разходи на труд, 
средства, материали и време в техническата подготовка на производството, 
изработването , експлоатацията и ремонта в сравнение със съответните показатели на 
еднотипни конструкции на изделия със същото предназначение  при осигуряване на  
зададените стойности на нивото и качеството и приетите условия за изработването, 
експлоатацията и ремонта. Към условията за изработване или ремонт на изделието се 
отнасят и типът на производството на изделията, а също така и прилаганите 
технологични процеси[3,5]. 
 1.Избиране на заготовките – избирането на заготовките е отговорна работа, която 
се изпълнява в началото на работната фаза на проектиране на технологичния 
процес(фиг2.1). 
 

 
Фиг.2.1 Видове за готовки 

 

 Видът , формата и размерите на заготовките оказват съществено влияние на технико- 
икономическите показатели на целия технологичен процес. Избирането на заготовките 
включва определянето на метода за тяхното получаване , формата, радиусите на 
закръгление, щамповъчни и леярски наклони , прибавки , допуски  и размери на изходна 
заготовка. Прътовият валцован материал се използва като заготовка при изработването 
на детайли, конфигурацията на които е близка до тази на напречното сечение на 
прътовете и когато  за получаване  на окончателната форма на детайла  не се налага 
снемането на  голямо количество материал. Според формата на напречното сечение той 
е кръгъл , квадратен, шестостен, за призматични и сегментни шпонки и с други профили. 
При по голям диаметър се ползват и листов материал чрез огъване и заваряване. В 
отделни случай (единично и дребно серийно производство) се ползват фланци, пръстени 
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и  др. Масата на заготовката се определя по формулата: 
 

(2.1)    𝐺 = 𝑉. 𝜌 , kg 

 

Където: 
 V- обемът на заготовката, m3; 
 𝜌 – плътността на материала на заготовката (за стомана 𝜌 = 7,85.103 kg/ m3), kg/ 
m3. 
 

 2.Определяне на последователност на операциите и технологични бази-  у нас 
все още няма стандарти за типови процеси, затова се налага да се използват типови 
процеси в зависимост от сложността на детайлите(фиг.2.2). Това включва: 
 - обработване на повърхнините формиращи чиста технологична база на детайла; 
 - останалите повърхнини да се обработят в последователност обратна на тяхната 
точност. По този начин се създават условия за обработване на по- точните повърхнини 
чрез по – неточните; 
 -на една операция да се обработват възможно най- много повърхнини. 
 -операциите на които се получава най- много брак да се местят в началото на 
производството. 

При разработването на технологични процеси се използва теорията на базирането. 
Поради това, че тя не е разработена достатъчно пълно, практическото и приложение се 
свежда до общи правила: 

 -от две свързани с размер повърхнини първа трябва да се обработи тази, 
която осигурява по – удобно и по- точно установяване; 

- за елемент на технологична база да се използва такава повърхнина, която има по- 
точно относително разположение спрямо конструкторска база; 

-когато нито една от повърхнините не може да се ползва за технологична база, 
обработването на повърхнините да става от една и съща база [2,4]. 

 

 
Фиг.2.1 Пример за подбиране на технологични бази 

 

3.Определяне на технико икономическата оценка на разработване на 
технологичния процес- анализът се извършва по следната методика: 

 

Технологичната себестойност СТ представлява сума от онези разходи за 
производството, които са различни за сравняваните варианти. Тя се определя по 
формулата: 
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(2.2)     Ст=PМ+PЗ+PЕ+PПИ  стойност за детайл 

 

където : 
РМ са разходите са материали, ст. за детайл.; 
РЗ – разходите за работна заплата, ст. за детайл.; 
РЕ – разходите за експлоатация на работното място, ст. за детайл.; 
РПИ – разходите за приспособления и инструменти, ст. за детайл. 
 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
1 Технологична документация  е комплекс от държавни стандарти, които не са 

обединени в един утвърден такъв. Обединяването им ще затвори веригата за успешното 
производство на един предварително изследван авиационен обект. 

2.Внедряването  в организациите и предприятията на единна технологична 
документацията предотвратява допускането на грешки в производството . на авиационна 
техника и осигурява безопасност на екипажа и летателните апарати. 

3.Един път усвоена техническа документация позволява производството на 
авиационна техника и в далечното бъдеще без допълнителни изследвания . 
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Abstract: This report gives an evaluation of low-cost MEMS digital sensor MPU9250. Such 
evaluation is required to construct an appropriate model of the sensor. Allan Variance is a 
simple and efficient method for verifying and modelling the errors by representing the root mean 
square random drift error as a function of averaging time. The characteristics of stochastic 
errors of MEMS accelerometer. gyroscope are identified and quantified, using Allan variance. 
The derived error model can be applied further to different navigation systems. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Микроелектромеханичните инерционни сензори намират широко приложение 
поради малките си размери, тегло и цена. От друга страна техните грешки са сравнително 
големи, което изисква те да бъдат компенсирани при приложения, изискващи висока 
точност. 

Грешките в тези сензори са два вида – постоянни и случайни. Основните 
постоянни грешки са постоянните отмествания на измерванията, грешки в мащабите, 
отклонение на осите. Тези грешки могат да се оценят и да се компенсират, чрез 
калибриране на сензора [6,8,9,10,11]. Случайните грешки не могат да бъдат калибрирани 
предварително. Те могат да бъдат ограничени чрез прилагане на различна обработка, 
която в повечето случаи използва статистически методи. Това изисква да се определят 
вероятностните характеристики на случайните грешки [3,6,12,13]. Най-значителните 
случайни грешки са случайното разхождане на скоростта на изменение на параметъра, 



96 

 

нестабилността на постоянното отместване и скоростта на изменение на случайното 
разхождане. Тези грешки се разглеждат, като основни, тъй като те се проявяват най-силно 
след интегрирането на измерванията на сензорите [1,2,5,8]. 

Тъй като случайните грешки в този вид сензори могат да се разгледат, като 
получени от бял гаусов шум, [1,3,12], то за тяхната оценка най-голямо приложение е 
намерил анализът на дисперсията на Алън. Тази дисперсия е измерима величина и може 
да осигури информация за вида и големината на различни шумове в това число на тези в 
инерционните сензори [1,2,4,5,14].  

Същността на анализа на дисперсията на Алън е данните събирани за 
продължителен интервал от време да се разделят на последователни по-малки интервали 
по време [2,4,7]. След това се намира средната стойност за всеки интервал: 

(1) �̅�𝑘(𝜏) = 1𝜏 ∫ 𝜆(𝑡)𝑑𝑡𝑡𝑘+𝜏𝑡𝑘 , 
където: 𝜆(𝑡) е измерваният параметър, �̅�𝑘(𝜏) е осреднената стойност за k-ия интервал;  е 
продължителността на интервала. 

Намира се разликата между средните стойности на всеки два съседни интервала: 
(2) 𝑑𝑘(𝜏) = �̅�𝑘+1(𝜏) − �̅�𝑘(𝜏), 

където: 
(3) �̅�𝑘+1(𝜏) = 1𝜏 ∫ 𝜆(𝑡)𝑑𝑡𝑡𝑘+1+𝜏𝑡𝑘+1 . 
Намира се дисперсията на разликите, определяни от съотношение (2), за всяка 

отделна продължителност на интервалите на осредняване [2,4,7]: 
(4) 𝜎𝑑2(𝜏) = 〈[𝑑𝑘(𝜏) − 𝜇𝜏]2〉, 

където: 𝜇𝜏 е математическото очакване на осреднените стойности в интервалите с 
продължителност , с 〈⋇〉 е означена операцията статистическо осредняване. 

Израз (4) описва дисперсията на Алън, чийто корен е средноквадратичното 
отклонение (СКО), което се изчертава в логаритмичен мащаб като зависимост от 
продължителността на интервала на осредняване . 

В доклада са представени резултатите от изследване на инерционен сензор 
MPU9250 чрез анализа на дисперсията на Алън. Сензорът включва в себе си 3-осни 
акселерометър, жироскоп и магнитометър. Получени са оценки за СКО на различните 
случайни грешки за всеки измерван параметър по всяка ос. Тези оценки могат да се 
използват за съставяне на пълен модел на конкретния сензор. 

 

2. ИЗСЛЕДВАНИЯ НА MPU9250 И АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

Съвременните микроелектромеханични сензори подават на изходите си 
информацията в цифров вид. В тях измерванията от физическите сензори се преобразува 
чрез аналого-цифрови преобразуватели в цифров вид. Това изисква да се използва 
дисперсията на Алън за дискретни данни. Като се използва показания вид на тази 
дисперсия в [2,4,7] може да се запише: 

(5) 𝜎𝑑2(𝜏) = 𝜎𝑑2(𝑛𝑇) = 12(𝐾−1)𝑇 ∑ [𝑑𝑘(𝑛𝑇) − 𝜇𝜏]2𝐾−1𝑘=1 , 
където:  e продължителността на интервалите в които се извършва осредняване; n е 
броят на дискретите в един интервал на осредняване; T е периодът на дискретизация; d е 
параметърът, който се изследва (ускорение, ъглова скорост); 𝑑𝑘(𝑛𝑇) е разликата между 
осреднените стойности на (k+1)-ия и k-ия интервали на осредняване; 𝜇𝜏 е математическото 
очакване на разликите между осреднените стойности на съседните интервали; K е броят 
на интервалите на осредняване. 

Основните случайни грешки се оценяват по различните области от графиката на 
средноквадратичното отклонение (СКО) на Алън, изобразено в логаритмичен мащаб и 
по двете оси [2,3,4,7]. От участъка на графиката с наклон -0,5 се намира СКО на 
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случайното разхождане на скоростта на изменение на параметъра[2,3,7]: 
(6) 𝜎𝑑𝑟𝑤 = 𝜎𝑑(𝜏0)√𝜏0, 

където 𝜏0 е интервал на усредняване, попадащ в участъка от графиката с наклон -0,5. 
Нестабилността на постоянното отместване на параметъра попада в 

хоризонталната област около минимума в графиката на СКО на Алън и нейното СКО се 
намира от съотношението [2,3,7]: 

(7) 𝜎𝑑𝑏𝑖 = 𝜎𝑑(𝜏1)√ 𝜋2𝑙𝑛(2), 
където 𝜏1 е интервал на усредняване, попадащ в хоризонталния участъка от графиката. 

СКО на скоростта на изменение на случайното разхождане на скоростта на 
параметъра се определя от участъка на графиката с наклон 0,5 [2,3,7]: 

(8) 𝜎𝑑𝑟𝑟𝑤 = 𝜎𝑑(𝜏2)√ 3𝜏2, 

където 𝜏2 е интервал на усредняване, попадащ в участъка от графиката с наклон 0,5. 
В [2,3,7] е показано, че относителната грешка при определяне на СКО на 

случайните грешки на сензорите, чрез анализна дисперсията на Алън, се определят от 
съотношението: 

(9) 𝛿 = 1√2(𝑁𝑛−1), 
където N е броят на дискретите в целия набор от данни. 

От израз (9) лесно се намира, че да се гарантира грешката при определяне на СКО 
да не превишава 25% е необходимо отношението 𝑁𝑛 да има минимална стойност 9. 
Следователно за да се осигури тази точност за най-големите интервали на осредняване е 
необходимо във формирането на СКО на Алън да участват най-малко 9 интервала на 
осредняване. Това налага да се натрупат голям обем данни от сензора. 

Сензорът MPU9250 включва 3-осен акселерометър, 3-осен жироскоп и 3-осен 
магнитометър. За извършване на анализ на дисперсията на Алън на сензор MPU9250, той 
е поставен в стационарно положение и са събрани данни в продължение на 16 часа. 
Диапазоните на измерване на сензора са настроени на най-малките обхвати, съответно 
2 g на акселерометъра и 250 /s на жироскопа, а честотата на изходните данни е 
избрана 100 Hz. За целия интервал на събиране на данни са записани по  5760000 
стойности за всяка ос на всеки от измерваните параметри. Измерванията на ускоренията 
са в единици земно ускорение g.На фигура 1 са показни графично записаните измервания 
от акселерометъра по трите оси.  

 
 

Фигура 1. Измерени ускорения по 3-те оси на акселерометъра. 
От фигурата ясно се вижда, че средната стойност на измерванията се променя с 

времето, като това изменение е най-малко по оста y. 
На фигура 2 са показни графично записаните измервания от жироскопа. 
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Фигура 2. Измерени ъглови скорости по 3-те оси на жироскопа.. 
 

Записаните данни, показани на фигурата показват, че и при жироскопа също се 
наблюдава изменение с времето на средната измерена стойност, като то е най-голямо по 
оста x. 

Намерено е СКО на Алън по всяка една ос за всеки от трите измервани параметри. 
На фигура 3 е показана графиката на СКО на Алън на ускорението по оста x. На фигурата 
с пунктирана линия са показани правите с наклони S= – 0,5 и S= 0, които се припокриват 
най-добре със съответните участъци на графиката. 

 
 

Фигура 3. Средноквадратично отклонение на Алън на ускорението по оста x. 
От фигурата се вижда, че интервалът на осредняване с продължителност 𝜏0 = 0,1𝑠 

се намира по средата на частта от правата с наклон S= – 0,5, която най-плътно съвпада с 
графиката. Целият обем от данни за този интервал на осредняване е 5760000 дискрета, а 
броят на дискретите в един интервал на осредняване е 10 дискрета. За този интервал 
стойността на СКО на Алън е 𝜎𝑎𝑥 = 6,6602 𝑚𝑔 и като се използва съотношения (6) и (7) 
за СКО на случайното разхождане на скоростта се получава 𝜎𝑎𝑥𝑟𝑤 = (2,1061 ±0,002) 𝑚𝑔√𝑠. Интервалът на осредняване с продължителност 𝜏1 = 400𝑠 се намира по 
средата на частта от правата с наклон S= 0, която най-плътно съвпада с графиката. Броят 
на дискретите във всички данни за този случай е 𝑁 = 5760000, а този в един интервал 
на осредняване е 𝑛 = 40000. За този интервал стойността на СКО на Алън е 𝜎𝑎𝑥 =0,7272 𝑚𝑔 и като се използват съотношения (7) и (9) за СКО на нестабилността на 
постоянното отместване се получава 𝜎𝑎𝑥𝑏𝑖 = (1.0947 ± 0,0647)𝑚𝑔 в 400-та секунда. Тъй 
като няма участъци с наклон S=0,5 е невъзможно да се оцени СКО на скоростта на 
изменение на случайното разхождане на скоростта. 
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На фигура 4 е показана графиката на СКО на Алън на ускорението по оста y и 
съответните прави с наклони S= – 0,5 и S= 0.  

 
Фигура 4. Средноквадратично отклонение на Алън на ускорението по оста y. 

За интервал на осредняване 𝜏0 = 0,1𝑠 СКО на Алън е 𝜎𝑎𝑦 = 6,5979 𝑚𝑔 и 
намереното СКО на случайното разхождане на скоростта е 𝜎𝑎𝑦𝑟𝑤 = (2.0864 ±0,0019) 𝑚𝑔√𝑠. СКО на нестабилността на постоянното отместване се намира от 
графиката за интервал на осредняване 𝜏1 = 100𝑠, за който стойността на СКО на Алън е 𝜎𝑎𝑦 = 0,53951 𝑚𝑔. Пълният обем от данни съдържа 𝑁 = 5760000 дискрета, а 
интервалът на осредняване 𝑛 = 10000. За СКО на нестабилността на постоянното 
отместване се получава 𝜎𝑎𝑦𝑏𝑖 = ( 0,8122 ± 0,0239)𝑚𝑔 в 100-та секунда. Тъй като няма 
участъци с наклон S=0,5 е невъзможно да се оцени СКО на скоростта на изменение на 
случайното разхождане на скоростта. 

На фигура 5 е показана графиката на СКО на Алън на ускорението по оста z и 
правите с наклони S= – 0,5; S= 0 и S=0,5. 

 
Фигура 5. Средноквадратично отклонение на Алън на ускорението по оста z. 

За интервал на осредняване 𝜏0 = 0,1𝑠 СКО на Алън е 𝜎𝑎𝑧 = 10,2103 𝑚𝑔 и 
намереното СКО на случайното разхождане на скоростта е 𝜎𝑎𝑧𝑟𝑤 = (3.2288 ±0,003) 𝑚𝑔√𝑠. СКО на нестабилността на постоянното отместване се намира от 
графиката за интервал на осредняване 𝜏1 = 210𝑠, за който стойността на СКО на Алън е 𝜎𝑎𝑧 = 0,60556 𝑚𝑔. Пълният обем от данни съдържа 𝑁 = 5754000 дискрета, а в 
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интервалът на осредняване 𝑛 = 21000. За СКО на нестабилността на постоянното 
отместване се получава 𝜎𝑎𝑧𝑏𝑖 = ( 0,9116 ± 0,039)𝑚𝑔 в 210-та секунда. СКО на скоростта 
на изменение на случайното разхождане на скоростта се определя за интервал на 
осредняване 𝜏2 = 703𝑠, за който СКО на Алън е 𝜎𝑎𝑧 = 0,86649 𝑚𝑔. Пълният обем от 
данни съдържа 𝑁 = 5694300 дискрета, а интервалът на осредняване 𝑛 = 70300. Като се 
използват изрази (8) и (9) за СКО на скоростта на изменение на случайното разхождане 
на скоростта се получава 𝜎𝑎𝑧𝑟𝑟𝑤 = (0,056604 ± 0,0044749) 𝑚𝑔/√𝑠. 

На фигура 6 е показана графиката на СКО на Алън на ъгловата скорост по оста x 
и правите с наклони S= – 0,5; S= 0 и S=0,5. 

 
Фигура 6. Средноквадратично отклонение на Алън на ъгловата скорост по оста x. 

За интервал на осредняване 𝜏0 = 0,1𝑠 СКО на Алън е 𝜎𝜔𝑥 = 0,1750°/𝑠 и 
намереното СКО на ъгъла е 𝜎𝜔𝑥𝑟𝑤 = ( 0,0553 ±  5,1560 × 10−5) °/√𝑠. СКО на 
нестабилността на постоянното отместване се намира от графиката за интервал на 
осредняване 𝜏1 = 186𝑠, за който стойността на СКО на Алън е 𝜎𝜔𝑥 = 0,0299°/𝑠. 

Пълният обем от данни съдържа 𝑁 = 5754000 дискрета, а интервалът на осредняване 𝑛 = 18600. За СКО на нестабилността на постоянното отместване се получава 𝜎𝜔𝑥𝑏𝑖 =( 0,0450 ±  0,0018)°/𝑠 в 210-та секунда.  
На фигура 7 е показана графиката на СКО на Алън на ъгловата скорост по оста y 

и правите с наклони S= – 0,5 и S=0.  

 
Фигура 7. Средноквадратично отклонение на Алън на ъгловата скорост по оста y. 
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За интервал на осредняване 𝜏0 = 0,1𝑠 СКО на Алън е 𝜎𝜔𝑦 = 0,1679°/𝑠 и 
намереното СКО на ъгъла е 𝜎𝜔𝑦𝑟𝑤 = ( 0.0531 ±   4,9468 × 10−5) °/√𝑠. СКО на 
нестабилността на постоянното отместване се намира от графиката за интервал на 
осредняване 𝜏1 = 200𝑠, за който стойността на СКО на Алън е 𝜎𝜔𝑦 = 0,0152°/𝑠. 

Пълният обем от данни съдържа 𝑁 = 5760000 дискрета, а интервалът на осредняване 𝑛 = 20000. За СКО на нестабилността на постоянното отместване се получава 𝜎𝜔𝑦𝑏𝑖 =(  0,0229 ±   0,00095507)°/𝑠 в 200-та секунда. Тъй като няма участъци с наклон S=0,5 е 
невъзможно да се оцени СКО на скоростта на изменение на ъгъла. 

На фигура 8 е показана графиката на СКО на Алън на ъгловата скорост по оста z 

и правите с наклони S= – 0,5 и S=0.  

 
Фигура 9. Средноквадратично отклонение на Алън на ъгловата скорост по оста z. 

 

За интервал на осредняване 𝜏0 = 0,1𝑠 СКО на Алън е 𝜎𝜔𝑧 = 0,1738°/𝑠 и 
намереното СКО на ъгъла е 𝜎𝜔𝑧𝑟𝑤 = ( 0,055 ±   5,1206 × 10−5) °/√𝑠. СКО на 
нестабилността на постоянното отместване се намира от графиката за интервал на 
осредняване 𝜏1 = 95𝑠, за който стойността на СКО на Алън е 𝜎𝜔𝑧 = 0,0128°/𝑠. Пълният 
обем от данни съдържа 𝑁 = 5757000 дискрета, а интервалът на осредняване 𝑛 = 9500. 

За СКО на нестабилността на постоянното отместване се получава 𝜎𝜔𝑧𝑏𝑖 = (   0,0193 ±  0,00055394)°/𝑠 в 95-та секунда. Тъй като няма участъци с наклон S=0,5 е невъзможно 
да се оцени СКО на скоростта на изменение на ъгъла. 

Резултатите от направените изследвания показват, че СКО на случайните грешки 
за всеки един от изследваните параметри са различни за всяка от осите. Следователно за 
създаване на по-точен модел на случайните грешки е необходимо те да бъдат оценявани 
за всеки конкретен сензор по всяка от осите. 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

В доклада е приложен анализ на дисперсията на Алън за оценяване на случайните 
грешки на измерванията на ускорението и ъгловата скорост от конкретен сензор 
MPU9250. Резултатите показват, че по всяка от осите се получават различни резултати. 
Стойностите на получените оценки попадат в диапазона на грешките, обявен от 
производителя. Резултатите потвърждават, че най-голямо е СКО на случайното 
разхождане на скоростта на изменение на параметъра. 
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Получените резултати позволяват да се състави по-точен модел на случайните 
грешки на конкретния сензор. Това ще позволи да се постигне по-висока точност при 
използване на статистически методи за обработка на данните от сензора, като калманова 
филтрация и използване на метода на най-малките квадрати. 
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Abstract: One numerical-analytical method for determining the probability density function, in 
interaction of a known process with other random processes with known probability 
distributions is presented. In this case, the interaction is sampling of the known periodic or 
aperiodic process at random points in time. The probability density estimation is presented in 
two forms. 
 

Keywords: numerical-analytical method, probability density estimation, known process, 
sampling at random points in time. 
 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

В редица случаи е наложително да се ползва вероятността за попадане на случайна 
величина в определен интервал от възможните ѝ стойности. В тези случаи се ползва 
вероятностната плътност на стойностите на случайната величина и чрез интегрирането 
ѝ в желания интервал се добива тази вероятност. При наблюдения на процеси, които 
макар и да са познати функции на времето, вземането на проби по случаен начин 
превръща определената задача за установяване на резултатите от наблюденията, в задача 
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със стохастичен характер. 
 

2. ЕДИН ЧИСЛЕНО-АНАЛИТИЧЕН МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ 
ВЕРОЯТНОСТНАТА ПЛЪТНОСТ НА СТОЙНОСТИТЕ НА ПРОБИ ОТ 
ИЗВЕСТЕН ПРОЦЕС. 

 

2.1. Постановка на задачата.  
Дадена е функция на времето (процес) S(t), която е позната в аналитичен вид. 
Процесът S(t) може да бъде: 
• определен в даден времеви интервал 0 ÷ T ; 
• периодичен, с период на повторение Т . 
За функцията на времето S(t) са известни, или могат да бъдат определени 

минималната Smin и максималната ѝ стойности Smax. Това означава, че е определен 
динамичният диапазон D на процеса: 

 

(1)    𝐷 = Smax − Smin. 
 

Функцията на времето може да е и съставна, т.е. тя да е дефинирана по различен 
начин в k на брой подинтервала, в рамките на пълния времеви интервал (период) 0 ÷ T : 

 

(2)   𝑆(t) = {S1(t), 0 ≤ t < t1,S2(t), t1 ≤ t < t2,⋮Sk(t), tk−1 ≤ t < T 

 

Идеята е да се определи вероятностната плътност Ψ(S) на стойностите на 
измервания (проби), взети от процеса на случаен принцип, в произволни моменти от 
време, в рамките на времето, в което функцията е определена и съществува или е 
определен периодът ѝ. 

Моментите на вземане на пробите са случайна величина, разпределена в рамките 
на времевия интервал (период) 0 ÷ T. Ако тази случайна величина е с вероятностно 
разпределение, различно от равномерното, то следва вероятностната ѝ плътност ΨT(t) 
също да е известна. 

 

2.2. Един метод за решаване на задачата. 
За решаването на така общо поставената задача се предлага следния подход. 
Динамичният диапазон D на процеса S(t) се разделя на определен желан брой N 

поддиапазони – Фигура 1.  
Броят N се определя от големината на динамичния диапазон D и желаната 

относителна точност на резултатите. Ширината на поддиапазоните ΔS  е еднаква, т.е.: 
 

(3)   ∆S= D N⁄  

  

 Границите на поддиапазоните, в посока от минималната стойност Smin към 
максималната стойности Smax са, както следва: Smin ; S1 ; S2 ….. SN-1 ; Smax= Smin+NΔS. 

Поддиапазоните се означават и номерират, както следва: 
 

 (4) ΔS1 = Smin ÷ S1 = Smin ÷ (Smin + ΔS); ΔS2 = S1 ÷ S2 = S1 ÷ (S1 + ΔS); 
  ΔS3 = S2 ÷ S3 = S2 ÷ (S2 + ΔS); ………………………………; 
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  ΔS(n-1) = Sn-2 ÷ Sn-1 = Sn-2 ÷ (S n-2 + ΔS); ΔSn = Sn-1 ÷ Sn = Sn-1 ÷ (Sn-1 + ΔS); 
………………………………;    ΔS(N-1) = SN-2 ÷ SN-1 = SN-2 ÷ (SN-2 + ΔS); 

  ΔSN = SN-1 ÷ SN = SN-1 ÷ (SN-1 + ΔS). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 1. Разделяне на динамичния диапазон на S(t) на поддиапазони.  
 

За всеки отделен поддиапазон ΔSn се определя, колко време ΔTn заема от общото 
време на съществуването или периода T на процеса S(t), т.е. решават се 2N на брой 
неравенства, от вида: 

 

(5)   Sn-1 ≤ S(t) < Sn , 
 

и се определя за колко на брой M и за какви по големина времеинтервали се изпълнява 
всяко едно от тях.  
 За съставните функции на времето, следва върху резултатите от решенията на 
неравенствата и съответстващите им времеви интервали да се наложат и ограниченията 
на дефиниционните времеви подинтервали за всеки един от сегментите на функцията. 
Това се отнася за тези поддиапазони ΔSn на динамичния диапазон D, които обхващат 
части на повече от един сегмент на съставната функция. 

Когато е известно, че моментите на вземане на пробите са случайна величина с 
равномерно вероятностно разпределение, то се за всеки поддиапазон ΔSn се отчитат 
сумарните времеви интервали, както е показано на Фигура 1, и според следния израз: 
 (6)    ∆Tn= ∑ ∆Tn,mM

m=1  

 

 При правилно извършена процедура, следва да се изпълнява условието: 
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(7) ∑ ∆Tn= TN
n=1 . 

За всеки един от поддиапазоните ΔSn се определя отношението: 
(8) Pn = ∆TnT = P{S(t) ∈ ∆Sn}, 

 

което, по същество, представлява вероятността регистрираната моментна стойност на 
процеса да попада в поддиапазона ΔSn от възможните му значения. 

Когато моментите на вземане на пробите са случайна величина с неравномерно 
вероятностно разпределение и е известна вероятностната плътност ΨT(t) на тази 
случайна величина – Фигура 1, то вероятностите Pn се отчитат от нея, както следва: 

(9) Pn = ∑ Pn,mM
m=1  , 

където 

 (10) Pn,m = ∫ ΨT(t)dt ∆Tn,m  

 

При правилно извършена процедура, следва да се изпълнява условието: 
(11) ∑ Pn = 1N

n=1  

На Фигура 2 са представени  получените вероятности Pn, като зависимост oт 
определен поддиапазон ΔSn на динамичния диапазон D.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 2. Вероятности за попадане на регистрирани моментни стойности на процеса 
в определени поддиапазони от значенията му.  
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Дискретни стойности Ψn на вероятностната плътност Ψ(S) могат да се получат в 
достатъчно точен вид, като се има предвид, че: 

(12) Pn = ∫ Ψ(S)SnSn−1 dS 

 

при предположението, че като статистическа характеристика, Ψ(S) не се изменя рязко в 
рамките на поддиапазоните ΔSn, което се осигурява от правилно подбраната им ширина. 
 Тъй като всички поддиапазони ΔSn са с еднаква ширина ΔS, то следва, че: 
 (13) Pn = ∫ Ψ(S)SnSn−1 dS ≈ Ψn∆Sn= Ψn∆S, 
от където следва, че: 
 (14) Ψn = Pn∆ S. 
 

За осигуряване на точността на преобразуванията, дискретната стойност на 
вероятностната плътност Ψn се поставя в средата на поддиапазона ΔSn : 

(15) Ψn = Ψ(qn),    qn = Sn−1 + Sn2 , 
 

което графично е представено на Фигура 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 3. Определяне на дискретните стойности на вероятностната плътност. 
 

2.3. Представяне оценката на вероятностната плътност в аналитичен вид. 
 По получените дискретни стойности Ψn на вероятностната плътност Ψ(S) може, 
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чрез интерполации от различен вид да се получат в аналитичен вид приближени оценки 
на вероятностната плътност  �̃�(𝑺). 
 В тази работа се предлагат два начина за получаване на оценка на вероятностната 
плътност  �̃�(𝑺) : 

• чрез линейно-отсечкова апроксимация  �̃�𝑙𝑖𝑛(𝑺); 

• чрез интерполационен полином на Лагранж �̃�𝐽𝐿𝐿(𝑺). 

Разбира се, че най-грубата оценка на вероятностната плътност на стойностите от 
измерванията на величината S, в случая, е оценката �̃�𝒏−𝒏(𝑺) – Фигура 4. Тази оценка 
обаче, макар и неточна, има предимството, че не се нуждае от корекция за изпълнение на 
условието нормираност, тъй като при нея то е налично по естествен начин, тъй като се 
изпълняват условията (7) или (11). 

2.3.1. Получаване на оценката �̃�𝒍𝒊𝒏(𝑺) чрез линейно-отсечкова апроксимация.  
 Заради отсичането на двата участъка от апроксимацията, попадащи в участъците 
непосредствено под и над динамичния диапазон на процеса S(t), а и с цел обща корекция 
на апроксимацията, следва да се приложи мащабиращ коефициент Ccorr. 
 Мащабиращият коефициент Ccorr се определя от свойството нормираност на 
вероятностната плътност, т.е. площта, затворена между вероятностната плътност на една 
случайна величина и оста, по която е нанесена случайната величина е „единица“. Като 
се отчете това свойство и мащабиращия коефициент Ccorr се получава: 

(16) Ccorr ∫ Alin(S)dS = 1,SmaxSmin  

 

където  ∫ 𝑨𝒍𝒊𝒏(𝑺)𝒅𝑺𝑺𝒎𝒂𝒙𝑺𝒎𝒊𝒏   е сумата от лицата на трапците, образувани от съседните 
стойности Ψn , свързващите ги отсечки и оста S   – Фигура 4. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 4. Линейно-отсечкова апроксимация Alin , преди отсичане и коригиращо 
мащабиране. 

 

За тази оценка на вероятностната плътност окончателно се получава: 
(17) �̃�𝑙𝑖𝑛(𝑆) = 𝐶𝑐𝑜𝑟𝑟𝐴𝑙𝑖𝑛(𝑆),  
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където 

(18) Ccorr = [∫ Alin(S)dsSmaxSmin ]−1. 
 

 Следва да се отбележи, че тази оценка �̃�𝑙𝑖𝑛(𝑺) на вероятностната плътност Ψ(S) е 
лесна за получаване, но работата с нея, т.е. използването ѝ за добиване на вероятността 
за попадане на стойностите на пробите в произволен интервал е сравнително трудна. 
Трудността идва от аналитичния израз на оценката – това е съставна функция, с N на 
брой сегменти, които в най-общия случай не са колинеарни. Това означава, че желанието 
за голяма точност (голяма стойност на N) ще води до решаването на голям брой, макар и 
линейни уравнения, с последващо сумиране на резултатите от тях. 

2.3.2. Получаване на оценката �̃�𝐽𝐿𝐿(𝑺), чрез интерполационен полином на 
Лагранж. 
 Интерполационният полином на Лагранж, в този случай, е в следния вид: 

 

(19) AJLL(S) = L1 + L2 + ⋯ + Ln + ⋯ + LN−1 + LN = ∑ LNN
n=1 , 

където L1, L2, L3, …, Ln,…, LN-1 и LN са полиноми, от степен с една по-ниска, от броя на 
интерполационните точки [1 – стр. 114]. В конкретния случай са отчетени стойностите 
на Ψn в двете точки от участъците, непосредствено под динамичния диапазон (q0) и над 
динамичния диапазон (qN+1) на процеса S(t): 

 

(20) Ψ0=0  и  ΨN+1=0. 
  

Така полиномите L1, L2, L3, …, Ln,…, LN-1 и LN са от степен N+1, и се получават по 
следната обща формула [1 -  стр. 114]: 
 (21) Ln = (S − q0)(S − q1) ⋯ (S − qn−1)(S − qn+1) ⋯ (S − qN)(S − qN+1)(qn − q0)(qn − q1) ⋯ (qn − qn−1)(qn − qn+1) ⋯ (qn − qN)(qn − qN+1) Ψn. 
 

 От израз (20) следва, че полиномите L0 и LN+1 са без принос във формирането на 
AJLL(S): 
  

(22)    L0=0  и  LN+1=0. 
 

При еднаква ширина ΔS на всички поддиапазони ΔSn, знаменателят Zn на полинома 
Ln от израз (21) има вида: 

(23) ZN = (−1)n−1n! (N − n − 1)!∆SN+1. 
  

Така за частните полиноми Ln окончателно се получава следния израз: 
(24) Ln = (S − q0)(S − q1) ⋯ (S − qn−1)(S − qn+1) ⋯ (S − qN)(S − qN+1)(−1)n−1n! (N − n − 1)!∆SN+1 Ψn. 
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 Интерполационният полином AJLL(S) преминава през всичките стойности Ψn.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 5. Интерполационен полином AJLL , преди отсичане и коригиращо мащабиране. 
 

 

Полученият интерполационен полином AJLL(S) също следва да се коригира чрез 
мащабиращ коефициент Ccorr, за да придобие свойството нормираност, което 
притежават вероятностните плътности: 

(25) Ψ̃JLL(S) = CcorrAJLL(S) = Ccorr ∑ Ln,N
n=1  

 

където коригиращият коефициент  Ccorr се изчислява по следния начин: 
 (26) Ccorr = [∫ ∑ LnN

n=1
SmaxSmin dS]−1. 

 

Следва да бъде отбелязано, че оценката �̃�𝐽𝐿𝐿(𝑺) на вероятностната плътност Ψ(S) 
е сравнително трудна за получаване, но работата с нея, т.е. използването ѝ за добиване на 
вероятността за попадане на стойностите на пробите в произволен интервал е 
сравнително лесна, тъй като се решава един определен интеграл, макар и с подинтегрална 
функция от висока степен. 

Освен това трябва да се провери дали получената оценка чрез  интерполационен 
полином на Лагранж �̃�𝐽𝐿𝐿(𝑺) има участъци, в рамките на динамичния диапазон на S, в 
които полиномът има отрицателна стойност, което от своя страна е недопустимо за 
каквато и да е вероятностна плътност. 

В случаите, в които двата предложени начина за получаване на оценки на 
вероятностната плътност �̃�(𝑺), създават затруднения поради упоменатите недостатъци, 
може да се използват сплайн-апроксимации от различен вид. 
 Методът може да се приложи няколко пъти, като се същевременно се свиват 
поддиапазонните, за да се постигне по-голяма точност на оценката в желаните области. 
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При това условието за нормировка следва да се предефинирва всеки път , като се отчита 
вероятността за попадането на стойността в родителския поддиапазон.  
 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Предложеният метод представлява още един инструмент за изследване на познати 
периодични и непериодични процеси, особено в условията на взаимната им свързаност 
с други, но случайни процеси, в случая времето на измерване на моментните стойности 
на познатия процес. 

Предложените две форми на оценка на вероятностната плътност дават 
възможност за избор при различни изисквания за точност, обем и сложност на 
изчисленията, налични времеви и изчислителни ресурси. 

При възникване на необходимост от по-точно оценяване на вероятностната 
плътност в определен интервал, е възможно методиката да бъде повторена няколкократно 
на все по-тесен интервал от стойности, в същия ви и само с промяна на условието за 
нормиране. 

Възможно е предложената методика да бъде прецизирана и оптимизирана за 
определен вид процеси, например чрез прилагане на подходящи сплайн-апроксимации. 
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Abstract: The close location of military airports to civilian ones and their joint use necessitates 
a review of the Standard Arrival Chart – Instrument (STAR) and Standard Departure Charts - 
Instrument (SID) so as to avoid all conflicting situations and to increase the throughput of the 
airports in question. The report presents the limitations and advantages of deploying GBAS 
systems in conjunction with instrument landing systems. 
 

Keywords: instrument landing systems, GBAS, GNSS, STAR, SID. 
 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Въвеждането в бъдеще на пето поколение изтребители, активното използване на 
безпилотни летателни апарати (БЛА) за военни цели, както и съвместното използване на 
летищата с гражданската авиация, изискват внедряването на нови системи за 
инструментално кацане с цел оптимално използване на въздушното пространство. 
Въвеждането на такива системи трябва отговарят на всички изисквания и стандарти на 
ICAO и NATO. 

Близкото разположение на военните летища до граждански такива и съвместното 
използване на същите налага преразглеждане на процедурите за долитане (STAR) и 
процедурите за отлитане (SID) така, че да се избегнат всички конфликтни ситуации и да 
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се повиши пропускателната способност на разглежданите летища. 
Съгласно „Програмата за изследване на управлението на въздушното движение в 

единното европейско небе“ (SESAR), координирането с военните органи за управление 
остава основен приоритет като основната цел е улесняване на сътрудничеството между 
въоръжените сили по всички въпроси на управление на въздушното движение (УВД) [2]. 

Внедряването на наземната допълваща система (GBAS), като елемент от 
глобалната навигационна спътникова система (GNSS), би допринесло за повишаване на 
пропускателната способност при ограничен обем въздушно пространство. Съвместната 
работа на инструменталните системи за кацане (ILS) и GBAS ще помогне за по-лесното 
разработване и прилагане на множество подходи, от които екипажите на 
приближаващите се за кацане въздухоплавателни средства (ВС) могат да изберат най-
подходящия за дадената ситуация метод за прецизен инструментален заход за кацане. 

 

2. ОГРАНИЧЕНИЯ НАЛАГАНИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ИНСТРУМЕНТАЛНИ ЗАХОДИ ЗА КАЦАНЕ. 

Процедурите STAR и SID, разработени съгласно утвърдените регламентиращи 
документи във Военновъздушните сили на Република България (ВВС) и Главна дирекция 
„Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГД ГВА) разглеждат основно 
прилагането им при единични полети на различни категории ВС в зависимост от типа 
оборудване на конкретното летище. Те не са разработени за едновременното изпълнение 
на инструментални заходи за кацане на различни категории ВС, поради различните 
скорости на полета. 

Типичен пример за възникването на подобни конфликтни ситуации е военното 
летище Граф Игнатиево, което е оборудвано с инструментални системи за прецизен заход 
единствено на пистата за излитане и кацане (ПИК) 08. За провеждане на регулярни 
полети е необходимо, минимално активирано въздушно пространство, което включва 
временно резервирани зони ВРЗ 60, ВРЗ 61 и ВРЗ 62 (фиг. 1), осигуряващи изпълнението 
на инструменталните и визуални заходи за кацане на височини до 2200 m (9500 ft). При 
инструментален заход за кацане от права на ПИК 08, STAR процедурата е разработена, 
така че точката на начало на снижение трябва да бъде на отдалечение 35 km от ПИК за 
височина 2000 m. [4, 11]. 

 

 
Фигура 1. Временно резервирани зони в района на летище Пловдив. 

 

Следващият етап на снижение се извършва по профил подходящ за режима за 
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конкретния тип ВС. При активиране на допълнителни ВРЗ, разрешената височина на 
процедурите STAR е до височина 4300 m, но по този начин се създават конфликтни 
ситуации с общото въздушно движение (General Air Traffic - GAT) и ВС излитащи и 
кацащи на летище Пловдив. 

За осигуряване на безопасно сепариране на трафика по GAT са определени 
полетни нива 130, 140 и 150 от контролна навигационна точка RUMEN в източно 
направление към DVOR PDV, осигуряващо сепариране между ВРЗ на летище Граф 
Игнатиево от 600м (2000ft). 

Активиране на ВРЗ 63 е необходимо за долитане на ВС работещи на голяма 
височина (над 4000 m), като полетите на GAT до и от летище Пловдив в участъка LARAT 
– PDV са осигурени на височини 10000 ft и 11000 ft надморска височина по налягане на 
летище Пловдив. 

В разработените приложения на инструментални заходи за кацане от височина 
2000 m и от 4000 m ограниченията, наложени от релефа и метеорологичните условия при 
пробиване облаците надолу от права в алтернативните направления са с долна граница 
(ДГ) на облаците не по - ниска от 500 m в сектора МК от 230° до 300° и ДГ на облаците 
не по - ниска от 600 m в сектора МК от 70° до 120° (фиг. 2). Тук се вижда, че поради 
ограниченията на релефа напълно е забранено пробиването на облаците в секторите с 
граници азимут 300° до 30° и от 150° до 230°[4, 11]. 

 

 
Фигура 2. Алтернативни направления за пробиване на облаци. 

 

При съвместни полети със самолети от типа лек изтребител и учебно 
тренировъчен самолет в сложни метеорологични условия (СМУ), при изпълнение на 
инструментален заход и повторен заход за кацане са заложени следните ограничения: 

• Лекия изтребител може да изпълни разчетен завой, ако учебно 
тренировъчния самолет е в етапа на снижение по глисадата на отдалечение 
не по-голямо от 14 km. от ПИК при Нсх=2000 m и не по - голямо от 19 km 
при Нсх=4000 m. При по-малка дистанция между самолетите маньовъра се 
изпълнява по указание на ръководителя на полети (РП) „Подход”; 

• Ако учебно тренировъчния самолет е започнал изпълнението на втория 
повторен заход за кацане, тогава се разрешавана лекия изтребител да 
започне изпълнението на първия повторен заход за кацане; 

• Времевият интервал между еднотипни самолети при полети с подхождане 
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за кацане с два завоя на 180° трябва да бъде не по-малко от 3 min без 
радиолокационен контрол и 2 min с радиолокационен контрол. Между 
учебно тренировъчния самолет следван от лек изтребител не по-малко от 4 
min [4, 9, 15]. 

Въвеждането на 4G и 5G мрежите на мобилните оператори и разширяването на 
диапазона на използваните от тях честоти, ще доведе до извеждането от експлоатация на 
част от наличните инструментални системи за кацане, радиолокационните системи за 
кацане по команди от земята, радиотехническите системи за близка навигация и би 
възпрепятствало внедряването на микровълнови системи за кацане (MLS), поради 
съвпадение на честотните диапазони [5, 7]. 

Към момента единствено захода за кацане с помощта на радиосистемите за близка 
навигация се изпълнява с наклон от 7°, осигуряващ безопасност при пробиване на 
облаците от всички направления [4, 9, 10, 11]. 

 

3. ПРЕДИМСТВА ОТ ВНЕДРЯВАНЕ НА НАЗЕМНА ДОПЪЛВАЩА 
СИСТЕМА (GBAS). 

Актуалното натоварване на военните и гражданските летища в Република 
България е относително слабо. Наличните системи осигуряват пропускателна 
способност на трафика при ограничен брой ВС. Провеждането на съвместни учения на 
NATO и нарастващия в световен мащаб въздушен трафик, както и повишаващите се 
изисквания за точност на инструменталните системи за кацане налага разработване на 
нови инструментални процедури (STAR, SID). 

Единственото решение на този проблем с наличното оборудване на летището е да 
се активира допълнителен обем въздушно пространство, което да позволи експедитивно 
подреждане на потока ВС, идващи за кацане на летището. Например за летище Граф 
Игнатиево проблема е решен чрез промяна на височината, на която се извършва 
инструменталния заход за кацане. Този вариант води до възникването на конфликтни 
ситуации с преминаващите по GAT граждански ВС и тези идващи за кацане на летище 
Пловдив. Допълнителен проблем, който създава конфликтни ситуации на летище 
Пловдив е съвместното му използване с вертолетната база от състава на ВВС. Не на 
последно място изпълнението на инструменталните заходи за кацане от височина 4000 
m. е икономически неоправдано поради големия разход на гориво и време за изпълнение 
на захода. 

Съгласно регламент за изпълнение (ЕС) № 716/2014 и определените в него  
функции за УВД, в частност Функцията „Разширено управление на долитанията и 
базирана на летателните характеристики навигация в зоните за маневриране на 
терминали с висока плътност на въздушното движение“ и Функцията „Интегриране и 
пропускателна способност на летищата“, позволява внедряването на допълнителни 
системи, с цел подпомагане на работата на основните инструментални системи за кацане 
на летищата [2, 9, 10]. 

Най-доброто решение на належащите проблеми е внедряването на наземната 
допълваща система (GBAS), като част от глобалната навигационна спътникова система 
(GNSS), което би позволило оптимизиране на използването на въздушното пространство 
при съществуващите граници на ВРЗ и по-малки, без да се ограничава трафика в 
границите на летищният контролиран район (ТМА) на близко разположени летища. 

Зоната на действие на GBAS за осигуряване на прецизен подход за кацане по 
категория I, без отчитане на топографските особености в хоризонтална равнина: започва 
на 140 m от всяка страна на точката за кацане/фиктивната точка на прага (LTP/FTP) и се 
разширява под ъгъл плюс/минус 35 градуса от двете страни на траекторията на крайния 
етап от подхода за кацане до 28 km и под ъгъл плюс/минус 10 градуса от двете страни на 
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траекторията до 37 km. Във вертикалната равнина в границите на хоризонталната 
равнина над 7 градуса или 1,75 от усреднената стойност на глисадния ъгъл (GPA) над 
хоризонта с начало в точката на захват на глисадата и 0,45 GPA над хоризонта до 0,30 
GPA, необходим за осигуряване на предвидената процедура по захват на усреднената 
глисада, тази зона на действие се използва между 30 m и 3000 m относителна височина 
над точката на приземяване [1, 3, 12, 15]. 

Най-широко приложение като оборудване на летищата в световен мащаб намират 
системите ILS. Заради тяхната надеждност, въпреки техните експлоатационни 
ограничения. Най-високата категория на летище оборудвано с ILS е категория IIIC - 
система ILS, осигуряваща без ограничения за височината на вземане на решение и 
видимостта на ПИК насочваща информация за кацане и рулиране на ВС по повърхността 
на ПИК и по пътеките за рулиране [3, 6, 12, 14]. 

В описаните по-горе граници на действие на GBAS за осигуряване на прецизен 
подход за кацане се вижда, че те превъзхождат тези на инструментална система за кацане 
(ILS) и позволяват изграждането на X и Y схеми за обособяване на общи процедури за 
долитане при различни категории ВС за подреждане на трафика изпълняващ маньоври за 
кацане и излитане на летище Граф Игнатиево и би позволило да се намалят интервалите 
за кацане на ВС. 

Не на последно място трябва да се разгледа и икономическия аспект, а именно, че 
една GBAS система би позволила използването и едновременно и на двете летища, тъй 
като близостта на летище Пловдив е границите на зоната на действие и би могло да се 
разработят съвместни процедури за долитане и отлитане едновременно и на двете 
летища. Като се избегнат взаимните ограничения, ограниченията от релефа и 
оборудването на всяко едно летище, както и системите за обработка на радарна и полетна 
информация [4, 7, 8, 13]. 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
Съвместната работа на инструменталните системи за кацане и GBAS ще доведе 

до редица ползи, които ще допринесат за повишаване на параметрите на точността на 
инструменталните заходи за кацане и сертифициране в по-висока категория на самите 
летища, възможност за оптимизиране на трафика, преодоляване на ограниченията 
наложени от релефа на местността, премахване на ограниченията наложени на 
инструменталните системи при съвместното им използване и ще се реализират икономии 
от време, разход на гориво и навигационна инфраструктура. Всички тези ползи ще 
доведат до по-добро икономическо управление на гражданските летища, както и до 
избягване на конфликтните ситуации с военни ВС. 
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Abstract: The current article describes a method of mobile objects positioning in Wireless Sensor 
Networks. One way of a separate node positioning in the network and the ways of communication and 
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directly connected sensor nodes are described. Methods for determining and calculating the point of 
intersection using three or more nodes are also presented. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ. 
Безжичните сензорни мрежи се използват в голям набор от приложения, като важна част 
от функционирането на мрежата е позиционирането на възлите в нея. Сензорните 
устройства е необходимо да са евтини и с ниска консумация на енергия, което се определя 
от факта, че сензорните мрежи могат да бъдат съставени от стотици до хиляди 
устройства. За постигане на желана точност за определяне на местоположението на всяко 
устройство, се използват различни методи за позициониране. 
 

2. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ВЪЗЕЛ В БЕЗЖИЧНА 
СЕНЗОРНА МРЕЖА. 

Безжичните сензорни мрежи се използват за измерване на пространствени и времеви 
характеристики. За получаване на пространствена информация за относителните или 
абсолютните координати на търсения възел, се използват различни методи за определяне 
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на местоположение. При анализа на една сензорна мрежа обикновено се избира един 
възел като „референтен“. Позициите на останалите възли се измерват по отношение на 
референтния възел. Обикновено за референтен се избира възелът, свързан с най-голям 
брой разклонения. Определянето на позицията на референтните възли в една мрежа е 
важна част от решаването на задачи за позициониране на мобилни обекти. Една от целите 
при използване на сензорни мрежи е да се премахне необходимостта от подробно 
планиране на топология на мрежата, с което да се намали необходимостта от данни за 
точното местоположение на определен възел при разгръщането му в мрежата. 
В това изследване се разглежда математически алгоритъм, използван в моделите за 
позициониране. Разглежда се измерване по метода „Ъгъл на пристигане“. 
Безжичната сензорна мрежа е съставена от директно свързани разгънати възли. Всеки 
възел може да комуникира директно със съседните възли в рамките на радио обхвата му. 
Идеален случай е, когато покритието на възела е окръжност. Тогава тези мрежи се 
моделират с фиксиран радиус. За всеки възел в дадената мрежа се предполага, че има 
една основна ос, чрез която се отчитат всички ъгли от съседния възел, който изпраща 
данни, за да се изчисли с точност посоката на разполагане на възела. При физическото 
разполагане на възела, основната му ос е произволно разположена, което е показано на 
Фигура 1 с удебелена стрелка [2, 5]. 

Север
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Фигура 1. Разположение на директно свързани разгънати възли. 
 

Координатите на местоположението на някои възли, наречени ориентири, се получават 
от външни източници, например GPS (Global Positioning System) приемник или ръчно 
въведени координати. Измерваният ъгъл се отчита спрямо основната ос на възела и 
посоката към друг възел. По този начин за изчисление на местоположението на съседните 
възли се използва собствената ос на възела. След физическото разполагане, главната ос 
на всеки възел първоначално се ориентира в направление „Север“, което е абсолютната 
ориентация на възела. Това първоначално ориентиране на възела се нарича „позиция“. 
На Фигура 1, за възел B, срещулежащият ъгъл към възел A е ∢𝑏𝑎, радиалният ъгъл към 
възел А е ∢𝑎𝑏 и позицията е ∢𝑏. При намиране на позицията, е необходимо намаляването 
на влиянието от неточните измервания от съседно свързаните Ad Hoc мрежи, в които 
малка част от възлите имат възможност за самостоятелно позициониране с използване на 
ръчно въведени координати или получени от отделен GPS приемник. В някои от 
безжичните сензорни мрежи, самостоятелно позиционираните възли – ориентири, 
съставляват само малка част от мрежата и останалите възли не са в пряк контакт с тях. 
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Това изисква използването на директни методи за отчитането на връзката между вече 
определените и останалите възли в мрежата [3, 5]. 
При взаимодействие на два съседни възела, както е показано на Фигура 1, един възел 
може да намери ъгъла между собствената си ос и посоката, от която се приема сигнал. 
Възел А може да определи ъглите ∢𝑎𝑐 и ∢𝑎𝑏 на съседните възли и има възможност за 
изчисляване на един ъгъл от триъгълника ∢𝐶𝐴𝐵 = ∢𝑎𝑐 − ∢𝑎𝑏. За да се получи 
съгласуваност, се приема, че всички ъгли се измерват в тригонометрична посока (посока, 
обратна на часовниковата стрелка). Възел А също може да направи изчисления за 
позицията си, ако позицията на един от съседните възли, например възел B, е известна. 
Ако за възел В е известен ъгълът, разположен между северното направление и 
собствената му ос ∢𝑏, след това за неговата позиция се получава: 2𝜋 − (∢𝑏𝑎 + 𝜋 −∢𝑎𝑏) + ∢𝑏. По този начин е възможно изпращане на местоположението на възел В към 
възел А. Когато координатите за местоположението не са известни за определен възел, а 
за останалите два съседни възела е известно местоположението, може да се намери 
ориентацията на страните на триъгълника от координатите на върховете му [2, 5]. 
Използването на метода „Ъгъл на пристигане“ е възможно, ако са известни координатите 
на върховете на триъгълника и неговите ъгли. В триъгълника е необходимо да се 
определи местоположението на вътрешна точка на пресичане, зависеща от координатите 
на върховете на триъгълника (Фигура 2). Този метод е наречен триангулация и донякъде 
наподобява използвания в GPS трилатерационен метод. Разликата е, че за вътрешната 
точка D (x, y) са известни ъглите срещу страните на триъгълника, вместо разстоянието до 
върховете му (Фигура 2). 
 

A (xa, ya)

C (xc, yc)B (xb, yb)  

D (x, y)

 

Фигура 2. Позициониране чрез измерване на ъглите между възлите. 
 

На Фигура 2 са показани възлите A, B и C, както и възел D, за който са известни 
разстоянията DA, DB и DC. Възелът може да използва трилатерация, за да изчисли 
позицията си. От друга страна, ако са известни ъглите ∢𝐵𝐷𝐴, ∢𝐴𝐷𝐶 и ∢𝐶𝐷𝐵, може да се 
изчисли местоположението на възела чрез използване на триангулация. Това се прави 
чрез намиране на пресечната точка на трите окръжности, определени чрез ориентирите 
и известните ъгли. При използване на метода „Ъгъл на пристигане“, определянето на 
местоположението на възлите не е с висока точност, като данните от ориентирите може 
да се използват за намиране на решение с минимален квадрат на грешката. Има няколко 
възможности за изчисляването на точката на пресичане. Една от тях е чрез трилатерация, 
когато са известни разстоянията до ориентирите. При дадени координати (xi, yi) и di, което 
е съответното разстояние до ориентира i, се съставя нелинейната система (1) [3, 5]: 
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(1)   ||
(𝑥 − 𝑥1)2 + (𝑦 − 𝑦1)2 = 𝑑12...(𝑥 − 𝑥𝑖)2 + (𝑦 − 𝑦𝑖)2 = 𝑑𝑖2

, 𝑖 = 1, 2, 3, … , 𝑛. 

 

В навигационните системи за определяне на местоположение се използват нелинейни 
методи, базирани на последователни приближения. Освен тези методи за намаляване на 
уравненията в линейната система, се използва изваждане на едно уравнение от 
останалите. Този подход е изразен със следното съотношение: 
 

(2)   ||
2𝑥(𝑥2 − 𝑥1) + 2𝑦(𝑦2 − 𝑦1) = 𝑑12 − 𝑑22 + 𝑥22 − 𝑥12 + 𝑦22 − 𝑦12...2𝑥(𝑥𝑖 − 𝑥1) + 2𝑦(𝑦𝑖 − 𝑦1) = 𝑑12 − 𝑑𝑖2 + 𝑥𝑖2 − 𝑥12 + 𝑦𝑖2 − 𝑦12

,  

                                                                                                   𝑖 = 2, 3, 4, … , 𝑛. 
 

Тази линейна система може да бъде решена с помощта на стандартни методи за решение 
на преопределена система уравнения от неизвестните параметри, чрез използването на 
транспонирана матрица [3, 5]. 
Трилатерацията, чрез няколко преобразувания, може да бъде редуцирана в триангулация. 
Ако например, за възел D, ъгълът на двойката ориентири A и B е известен, то може да се 
заключи, че неговото местоположение е върху окръжността, определена от ъгъла и 
местоположението на двата ориентира (Фигура 3). Геометричната траектория на една 
точка „се вижда“ от два известни ориентира, под определен ъгъл, който е равен на 
централния ъгъл ∢𝐴𝑂𝐵 = 2∢𝐴𝐷𝐵 [2, 5]. 
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B (xb, yb)

D (x, y)
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Фигура 3. Трилатерация при метода ъгъл на пристигане. 
 

Положението на центъра на окръжността O може да се определи при известни xa, ya, xb, 
yb и известен ъгъл ∢𝐴𝐷𝐵. Това може да помогне за превръщането на триангулация с 
размерност n в трилатерация с размерност 𝑛/2, ако за всяка двойка ориентири, 
наблюдавани от конкретен възел, се създава трилатерационно уравнение с помощта на 
координатите x, y, xo, yo и радиуса на окръжността. Друга възможност е създаването на 
триъгълници, получени от ориентирите, като по този начин може да се намери центърът 
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на окръжността, при което за всеки триъгълник неизвестна се явява точката D. Това води 
до решаване на 𝑛/3 трилатерационен проблем с размерност 3, по един, за всеки кръг, с 𝑛/3 точки на решение. Едно от възможните решения на матрицата се определя от броя 
на ориентирите n. При използването на 𝑛/3 ориентирa, качествените оценки, при 
решаването на нелинейната система, са почти същите като при решаването на линейните 
уравнения [1, 2, 4, 5]. 
 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
В безжичните сензорни мрежи, при определянето на местоположението на 

възлите, като проблем за оценяване на параметрите се явяват грешки, които са 
количествено определени като случайни променливи величини. 

След анализ на метода за оценка на местоположението на възела, се заключава, че 
има разлика в изчислените координати и реалното местоположение при различните 
методи. Определянето на координатите на мобилен възел зависи от топологията на 
мрежата и местоположението на референтния възел. 

Използването на метода „Ъгъл на пристигане“ позволява да се изследва 
поведението на мобилни възли при разгръщането на безжична сензорна мрежа. 
Решаването на нелинейната система уравнения, описваща връзките на възлите в 
безжичните сензорни мрежи, с използването на известни ориентири и свеждането ѝ до 
линейна система, ще позволи бързо, с минимални грешки, да се определи 
местоположението на отделен мобилен възел към топологията на мрежата. 
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Abstract: The focus of the current paper is one of the real and present space hazards – 
an asteroid impact. The Torino Impact Hazard Scale regarding an asteroid or a comet collision 
with Earth and asteroids classified among the most dangerous is addressed. One of the best 
ways for preventing an asteroid impact are the astrometric observations of asteroids. Real and 
remote astronomical observations of asteroids, which are carried out under international 
astronomical observation programs, as well as results from the participation of teams of 
lecturers, cadets and students from Naval Academy and BAFA in these programs are presented. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ. 
 

Малките тела в Слънчевата система – кометите и астероидите са представлявали 
и са заплаха и днес за живота на нашата планета. Със Земята преди четири милиарда 
години са се сблъсквали хиляди комети, които са донесли органичните съединения и са 
допринесли за възникването на живота, според шведския биохимик Сванте Арениус. С 
формирането на планетите, астероидния пояс, пояса на Куйпър и облака на Оорт, все по-
малко тела са достигали до нашата планета. Но катастрофални събития в земната история 
са се случвали и ще се случват и в бъдеще. Преди около 64 милиона години голям 
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астероид е паднал в полуостров Юкатан, Южно Мексико и е причинил както изчезването 
на динозаврите, така и на 94% от биосферата на Земята. Следи от такива сблъсъци има 
на всички континенти. Астероидната опасност е една от най-реалните и с най-големи 
последствия за живота на Земята. Това изисква много добро познаване на динамиката и 
на природата на астероидите в Слънчевата система. На тези, които са концентрирани в 
основния пояс, намиращ се между Марс и Юпитер, и на тези от групата на близките и 
опасните астероиди. Астрономите, които изучават малките тела в Слънчевата система, 
откриват непрекъснато нови и нови обекти, определят техните орбити, изследват тяхната 
природа. Резултатите от тези изследвания се използват от космическите агенции за 
разработване на проекти за защита на планетата ни от тела, които биха могли да се 
сблъскат с нея. От изключителна важност са астрометричните наблюдения на 
астероидите, които дават възможност за изключително точно определяне на орбитните 
елементи на астероидите и за изчисляване на вероятността от сблъсък със Земята и 
времето, когато това събитие може да се състои. Много важна роля в откриването и 
проследяването на астероидите имат екипи от преподаватели и студенти от университети 
от целия свят, организирани в Международни астрономически програми. България 
участва в този своеобразен щит на планетата ни с екипи от преподаватели, курсанти и 
студенти от Висшето военноморско училище и от Висшето военновъздушно училище. 
Научният резултат от работата на екипите от двете военни училища е впечатляващ – 
потвърдени открития на нови астероиди в Слънчевата система, стотици доуточнени 
орбити на база на астрометричната обработка на обекти в изображения, получени от 
големи телескопи, разположени по цялата планета. 

 

2. АСТЕРОИДИТЕ – МАЛКИТЕ ТЕЛА В СЛЪНЧЕВАТА СИСТЕМА. 

 

Астероидите са малки скалисти обекти, които обикалят около Слънцето. Те са 
материя, останала от образуването на Слънчевата система до днешни дни. В сравнение с 
планетите от нашата Слънчева система, астероидите имат много по-малки размери от 
тях. Досега са открити 1 113 527 астероида. Скоростта на откриване е около 5 000 
астероида на месец. Астрономите дават оценки, че пълният брой астероиди, които имат 
размери с диаметър над 1 км, са между 1,1 и 1,9 милиона. По-големият брой от 
астероидите се намират в Главния (основния) астероиден пояс, който е област между 
орбитите на планетите Марс и Юпитер. В основния астероиден пояс се различават 
няколко отделни подпояса. Това са групите на „троянците“ и „гърците“. Те са около 
Лагранжовите точки L4 и L5 за системата Слънце-Юпитер. Тези астероиди, които се 
доближават до Земята, се наричат близки до Земята обекти (Near Eearth Objects) или 
NEOs!. Астрономите следят тези астероиди с изключително повишено внимание, защото 
те представляват потенциална опасност за нас. 

 

2.1. Динамика на астероидите. Всеки астероид обикаля около Слънцето по точно 
определена елиптична орбита. Орбитата на всеки астероид е траекторията, която той 
описва около Слънцето под действие на неговата гравитация. В единия фокус на орбитата 
е Слънцето. Точката от орбитата, в която астероидът е най-близо до Слънцето, се нарича 
перихелий, а най-отдалечената – афелий. Астероидните орбити имат различен 
ексцентрицитет. Всяка една астероидна орбита има параметри, които определят нейния 
вид, размери и ориентация относно фиксирана равнина (еклиптика). Тези елементи се 
наричат орбитни. 

Елементите на елиптичната орбита са: 
➢ Голяма полуос – a. Половината от голямата ос, която преминава през 

центъра и двата фокуса на елипсата. Съглaсно третия закон на Кеплер, 
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голямата полуос определя орбиталния период – това е времето, за което 
астероидът описва една пълна орбита. Размерът на голямата полуос 
определя на какво разстояние от Слънцето се намира астероидът. 

➢ Ексцентрицитет на орбитата – e. Заедно с голямата полуос определя 
размерът и формата на орбитата. 

➢ Наклон на орбитата – i. Ъгълът между равнината на орбитата и 
еклиптиката. 

Има още три елемента, определящи пространственото положение на астероидната 
орбита относно еклиптиката, ориентацията на астероидната орбита в собствената ѝ 
равнина и преминаването на астероида през перихелия. 
За да бъдат определени точни орбитни елементи, са необходими голям брой наблюдения 
на астероида. След като се познават всички орбитни елементи, може да се определи 
положението на всеки астероид във всеки един момент. Познаването на орбитните 
елементи дава възможност за много точно определяне на положението на астероида 
спрямо Земята и опасността от сближаване с планетата ни. 

Астрономите от НАСА (National Aeronautics and Space Administration) са 
разработили 3D карта на всички известни астероиди 
(https://eyes.nasa.gov/apps/asteroids/#/asteroids). 

Тази интерактивна карта използва базата с данни за орбитните елементи на всички 
известни астероиди. Тя представя орбитите на астероидите и позицията на астероида в 
определен момент. По този начин, чрез нея може да се прогнозира евентуален сблъсък на 
астероид със Земята. 
 

2.2. Природа на астероидите. Астероидите са останали още от формирането на 
Слънчевата система. Най-добре изследвани са тези от основния астероиден пояс. По 
наблюдателни данни за тяхното албедо (отражателната способност на дадено тяло в 
астрономията) и различни резултати от поляризационни наблюдения, може да се 
определи минералогичният състав на астероида. По определени физични характеристики 
като цвят, албедо и форма на спектъра, астероидите се класифицират на три типа по 
класификацията на Толен [4]. 

Карбонатните астероиди от тип C са 75% от всички известни астероиди. Те 
имат химичен състав, близък до протослънчевата мъглявина и Слънцето. Това са 
химичните елементи водород, хелий и летливи газове. 

Около 17% са силикатните астероиди – тип S. Те се състоят от железни и 
магнезиеви силикати. 

Около 8% са металните астероиди от тип L. Те имат червен оптичен и плосък 
инфрачервен спектър. Повърхността им е наситена с примеси на желязо и никел. 
Астероидите имат малки маси и не могат да задържат атмосфера. 

Астероидите от главния пояс имат средни температури в интервала 200 – 250 K. 
По-голямата част от астероидите имат бързо околоосно въртене. Цветът им е предимно 
жълтеникав, подобно на тези на планетата Меркурий и Луната. 

 

3. КЛАСИФИКАЦИЯ НА АСТЕРОИДНАТА ОПАСНОСТ. 
 

По време на научна астрономическа конференция през 1999 г. в гр. Торино, 
Италия, е разработена класификация на сблъсък на астероид със Земята. Модифицирана 
версия на тази класификация е направена през 2005 г. 

Торинската скала отчита размера, вероятността и времето до потенциално бъдещо 
събитие – сблъсък на астероид със Земята. Стойностите варират от 0 до 10. Когато 
стойността е 0, това означава, че вероятността от сблъсък е нулева или безкрайно малка 

https://eyes.nasa.gov/apps/asteroids/#/asteroids
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и че размерът на обекта е малък. Ако е 10, това означава, че сблъсъкът е практически 
сигурен, а въздействията му ще бъдат катастрофални. 

Използва се също оценка на опасността в цветове, която има пет класа. Белият 
цвят показва липса на опасност и съответства на ниво 0. Зеленият цвят показва 
нормална опасност и съответства на ниво 1. Жълтият цвят показва опасност, която 
изисква допълнително внимание на астрономите и съответстващ на нива 2 и 3. 
Оранжевият цвят предупреждава за заплашителни ситуации и съответства на нива 5, 6 
и 7. Червеният цвят показва сблъсък и съответства на нива 8, 9 и 10. Събитията от 
скалата на Торино със стойност 10 обикновено се случват средно само веднъж на всеки 
100 000 години и съответстват на глобални катастрофи, които биха могли да унищожат 
цивилизацията ни. Събитие от степен 10 по Торинската класификация е падането на 
астероид в местността Чиксулуб, близо до полуостров Юкатан. Това събитие е довело до 
изчезването на динозаврите и над 90% от биосферата на Земята. Много важна 
характеристика на скалата на Торино е включването на времето до вероятния сблъсък. 
След като бъде открит астероид близо до Земята, астрономите могат да изчислят 
достатъчно точно времето до потенциален сблъсък с него [2]. 

Оценката на вероятността от сблъсък с астероид зависи от броя на наблюденията, 
направени от астрономите. Колкото по-голям е този брой, толкова по-точно са изчислени 
орбитните елементи. При откриването на нов астероид няма достатъчно необходими 
данни, за да се определи точната орбита на обекта и не може да се определи достатъчно 
точно дали той представлява потенциална опасност за Земята. Астрономическите 
наблюдения и на вече известните астероиди продължават във времето, като това 
допринася орбитата на астероида около Слънцето да бъде определена по-точно и по този 
начин да бъде прецизно изчислена вероятността от сблъсък. 

От всички известни астероиди, открити досега, най-опасен и с най-висока степен 
по скалата на Торино – 4 е получавал астероид 2004 MN4 – 99942 Апофис. Този астероид 
има реален диаметър около 400 метра. Той ще премине на разстояние 36 370 километра 
от Земята на 13 април 2029 г. След получаването на голям брой нови наблюдения на този 
астероид, е доуточнена орбитата му и по този начин става ясно, че астероидът няма да 
удари Земята. Текущата му оценка по Торинската скала е 1. 

 

4. АСТРОМЕТРИЧНИ НАБЛЮДЕНИЯ НА АСТЕРОИДИТЕ. 
 

Астероидната астрометрия е в основата на изчисляването на орбитата и 
ефемеридите на астероидите. Съществуват редица програми за търсене, откриване и 
проследяване на близки до Земята астероиди. Досега тези програми са осигурили голям 
брой наблюдения на астероиди, като са допринесли да бъдат номерирани близо 100 000 
астероида. Оптичната астрометрия дава възможност и за изследване на ефекта на 
Ярковски, който се наблюдава при всеки един астероид. 

Големите телескопи за наблюдение на цялото небе увеличават скоростта на 
наблюдение на астероиди. През следващото десетилетие ще бъдат уточнени орбитите на 
над 10 000 обекта от пояса на Кайпер, няколко милиона астероида от главния пояс и 
десетки хиляди близки до Земята астероиди. Астрометрични наблюдения ще се правят и 
с астрометричния космически телескоп Gaia. Астрометричните и фотометрични данни 
на Gaia ще дадат и нови възможности за изследване на астероидите: многопараметрично 
моделиране на различни форми на астероиди; свойства на разсейване на светлината и 
въртене; откриване и орбитално характеризиране на двойни астероиди; значително 
подобрени определяния на астероидни маси, размери и плътност; средство за тестване 
на общата теория на относителността. 

Класическите методи за изчисляване на орбитата ще бъдат заменени с 
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използването на еквивалентността между астрометричните наблюдения и 
вероятностната плътност на орбиталните елементи. 

От изключителна важност за определяне на орбитните елементи на астероидите 
са астрометричните наблюдения на астероидите. Това са астрономически наблюдения на 
астероиди, провеждани с телескопи с голямо поле, които имат прецизно следене на 
движението на небесната сфера. Получените астрономически изображения на участъци 
от небето, в които откриваме астероидите, се обработват с професионален интерактивен 
астрономически софтуерен инструмент за изчистване от дефекти и допълнителен шум. 
С помощта на този интерактивен софтуер се изчисляват и екваториалните координати 
ректасцензия (Right Ascension (RA) α) и деклинация (Declination (De) δ) на астероидите, 
с точност до 0,02 от дъговата секунда. Наблюденията се провеждат за продължителен 
период от време, за да може да се получат голям брой координати за всяка позиция на 
астероида по орбитата му около Слънцето [1]. 

 

5. РЕЗУЛТАТИ ОТ АСТРОМЕТРИЧНИТЕ НАБЛЮДЕНИЯ НА 
АСТЕРОИДИ НА ЕКИПИТЕ НА ВВМУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“ И ВВВУ „Г. 
БЕНКОВСКИ“. 

 

Астрономите, които изследват астероидите в Слънчевата система, реализират с 
реални и дистанционни астрометрични наблюдения планетарна програма за защита на 
планетата ни от потенциален сблъсък с астероиди. Българското участие в астероидните 
наблюдения формират астрономите доц. д-р Галин Борисов и асистент Андон Андонов 
от Института по астрономия към БАН и доц. д-р Веселка Радева от Висшето 
военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“. 

 

5.1. Реални астрометрични наблюдения на астероиди. Екипът на ВВМУ „Н. Й. 
Вапцаров“, състоящ се от преподаватели и студенти, провежда реални астрометрични 
наблюдения в Националната астрономическа обсерватория „Рожен“ към ИА с НАО – 
БАН. Наблюденията на астероидите се провеждат с 50/70 Шмит телескоп в продължение 
на около 5 нощи (Фигура 1, Фигура 2 и Фигура 3). 

 

   
 

Фигура 1. Шмит телескоп 50/70.    Фигура 2. Екип на ВВМУ.    Фигура 3.Екип на ВВМУ. 
 

Обектите се наблюдават в продължение на няколко часа, с цел да се получи голям 
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ред от изображения. Тези изображения се обработват с професионален интерактивен 
астрономически софтуерен инструмент, с цел същите да бъдат използвани за 
астрометрия и фотометрия на астероидите. На получените астрономически изображения 
се прави първична обработка – изваждане на ток на тъмно и разделяне на плоско поле. 
Изчистените изображения се обработват с астрономическия софтуерен инструмент 
Астрометрика (Astrometrica). Изчисляват се екваториалните координати RA (α) и De (δ) 
на астероида. Подготвя се отчет с получените резултати, който се изпраща в Центъра за 
малки планети в Харвард. Там се изпращат астрометричните наблюдения и обработки на 
всички астрономи, които наблюдават астероиди и комети. Резултатите от обработките на 
астеродите се използват за изчисляване на орбитните им елементи и това допринася за 
уточняване на астероидните орбити . В циркуляра на Центъра за малки планети (MPC – 
Minor Planet Center) се публикуват резултатите от астрометричните наблюдения на 
астероиди на всички астрономи. Публикуват се само изключително точно изчислените 
координати, които имат точност по ректасцензия и деклинация до 0,05 от дъговата 
секунда [1]. 

В Таблица 1 са представени резултати от наблюдателната дейност на екипа на 
Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“ за периода 2017-2023 г. 

 

Таблица 1. Резултати от наблюдателната дейност на екипа на Висшето 
военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“ за периода 2017-2023 г. 

Година Наблюдавани астероиди 
Астрономически 

изображения 

The Minor Planet 
Circulars 

2017 

216 Kleopatra (A880 GB) 
2329 Orthos (1976 WA) 

2121 Sevastopol; 1499 Pori 
3681 Boyan; 563 Suleika 

300 M.P.C. 105716 

2018 
1499 Pori; 3681 Boyan 

216 Kleopatra, 2329 Ortos 
420  

2019 

6249 Jennifer;1034 Mozarita, 
2855712000 PQ9; 2530 Shipka; 

1499 Pori; 702 Alauda 

600  

2020 

495 Eulalia; 679 Pax 

201 Penelope; 1103 Sequoia 

45 Eugenia; 2000 PQ9 

1034 Mozarita; 2350 Shipka 

6249 Janifer; 665 Sabine 

12278 Kisohinoki; 29463 2000 AG168 

37776 1997 GW28; 90100 2002 XP13 

192632 1999 NL53; 117349 2004 XN61 

318976 2005 UK302; 320256 2007 
PS24 

580 M.P.C. 125473 

2021 

2007 JQ159;427 Galene; 32500 2000 
YV76 

52294 Detlef; 2014 FD86 

665 Sabine; 12278 Kisohinoki 
20463 (1999 MC1); 37776 (1997 

GW28); 
90100 (2002 XP13); 102632 (1999 

VX32); 

1600 M.P.C. 128947 
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117349 (2004 XN61); 20463 199MC; 
90100 2002 XP13; 102632 1999 VX32; 

117349 2004 XN61; 138914 2001 AB12; 
157885 1999 RD78; 180689 2004 

HU10; 
316109 2009 PL5; 316976 2001 FH59; 
320256 2007 PS24; 321363 2009 MK8; 

2015 FA41; 20463 1999 MC1; 
37776 1997 GW28; 90100 2002 XP13; 

102632 1999 VX32; 133599 2003 
UX88; 

138914 2001 AB12; 157885 1999 RD78; 
180689 2004 HU10; 320256 2007 PS24; 

321363 2009 MK8; 6249 Jennifer; 
32173 2000 NF12; 74692 1999 RF134; 

2022 MR7; 20463 199 MC1 

2022 129 Antigone 300 M.P.C. 142136 

 

Астрометричните наблюдения на астероиди, направени с Шмит телескопа на 
Националната астрономическа обсерватория „Рожен“, са част от планетарната база 
данни за астероиди. Те допринасят за доуточняване на орбитите на вече известни 
астероиди, които се намират в главния астероиден пояс между Марс и Юпитер. 

От 2017 г. до 2021 г. екипът на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ участва в проследяването 
на астероиди по космическото „трасе“ до астероида Бену, цел на космическата мисия на 
NASA – OSIRIS-Rex. Астрометричните наблюдения на обектите от научната програма на 
тази космическа мисия са допринесли за изключително точното изчисляване на орбитата 
на Бену, така че изследователските задачи да бъдат изпълнени максимално точно и 
прецизно. 

 

5.2. Дистанционни астрометрични наблюдения на астероиди. В последните 
години два екипа от преподаватели, курсанти и студенти от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и 
ВВВУ „Г. Бенковски“ работят активно в научноизследователската международна 
програма за търсене, откриване и проследяване на астероиди – International Asteroid 
Search Campaign [3]. Преподавателите, курсантите и студентите усвоиха работата с 
професионалния интерактивен астрономически софтуерен инструмент Астрометрика, 
както и знания за динамиката и природата на астероидите и елементи от небесната 
механика в частта за координатните системи в астрономията. Научноизследователската 
работа във всяка календарна година по международната програма е организирана в 
наблюдателни кампании с продължителност до 45 дни. Българските екипи от висшите 
военните училища участват във всички наблюдателни кампании и в ежегодните две 
български кампании. В All Bulgaria Asteroid Search Campaign участват само български 
екипи: от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, ВВВУ „Г. Бенковски“, МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна, 
Езикова гимназия „Н. Й. Вапцаров“ – Шумен и Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и 
Методий“ – Велико Търново. Точността и прецизността на работата на българските 
екипи е причината те да са включени в наблюдателни кампании на космически мисии за 
астероиди и в тестването на изкуствен интелект в процеса на търсене, откриване и 
проследяване на астероиди в изображенията, които се обработват. 

Резултатите от работата на екипите от Висшето военноморско училище „Никола 
Й. Вапцаров“ и Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ за периода 2017-
2022 г. са представени в Таблица 2. 
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Таблица 2. Резултати от наблюдателната дейност на екипите от ВВМУ „Н. Й. 
Вапцаров“и ВВВУ „Г. Бенковски“ в международната програма за търсене, откриване 

и проследяване на астероиди за периода 2017-2022 г. 

Година 

Обработени 
изображения 

ВВМУ       
ВВВУ 

Предварителни 
открития 

ВВМУ       
ВВВУ 

Потвърдени открития 

ВВМУ                                
ВВВУ 

2017 1120 36 0 

2018 2240 46 0 

2019 2080 32 0 

2020 2720             600 30                   12 
2020RQ39 

2020OM29 

2021 2600           2450 32                   29 

2021 FE21                        2021 FE21 

2021 EM8                          2021 EM8 

2021 VK32                    2021 GK117 

2021 VW41                   2021 GH174 

2021 VF8               2021 VC68 

2021 VN21             2021 VZ17 

2021 VB24            2021 VM21 

2021 VN12 

2022 2000             200 7                       3   
 

Бележка: Данните са актуални към 23:59:59 ч. на 06.10.2022 г. Работата на 
екипите на Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“ и на Висшето 
военновъздушно училище „Георги Бенковски“ продължава без прекъсване и следва да се 
обработват нови астрономически изображения. Правят се и нови предварителни 
открития. 

 

Важен принос за историята на българската астрономия е откриването на шест 
нови астероида. Това са нови обекти в Слънчевата система, които ще носят български 
имена (Фигура 4 и Фигура 5). 

 
 

Фигура 4. Сертификати за откритие на нов астероид. 
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Фигура 5. Екипът на ВВВУ „Г. Бенковски“. 
 

По време на всяка наблюдателна кампания, екипите получават до 30 пакета, 
съдържащи в себе си по 4 изображения. Тези изображения се обработват в срок до 24 
часа от получаването им и резултатите се докладват от ръководителя на екипите на 
организационния комитет на Международната програма. Една малка част от 
предварително откритите астероиди се проследява и едва след допълнителни 
наблюдения на обекта, се потвърждава откритието. Това позволява на откривателите да 
предложат име на новия астероид на Комисията по номенклатура на астероиди към 
Международния астрономически съюз. 

 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И БЛАГОДАРНОСТИ. 
 

Участието на екипите от Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“ 
и Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ в Международната 
астрономическа програма за търсене, откриване и проследяване на астероиди допринася 
за уточняването на орбитите на огромен брой астероиди всеки ден. По този начин се 
постига точно изчисляване на техните орбити и изчисляване на вероятността от 
евентуален сблъсък на Земята с тях. С участието си в Международната астрономическа 
програма, екипите на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и ВВВУ „Г. Бенковски“ се присъединяват 
към планетарната система за защита на планетата ни от сблъсък с близки и опасни обекти 
– астероиди. Научноизследователската работа на преподавателите, курсантите и 
студентите в процеса на търсене, откриване и проследяване на астероиди допринася и за 
разширяването на планетарната база данни за изследване на динамиката на малките тела 
в Слънчевата система. По този начин България също се включва в международните 
програми за защита на планетата ни от космически бедствия. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Симеонов М. Д., П. Г. Пенев, Научноизследователските кампании на НАСА – 
ползи и перспективи за развитие, Сборник доклади от Научна конференция 
„Близкият Космос – обща цел“, гр. Велико Търново, 10-11 май, 2022, стр. 102-
112, ISSN 2815-3510. 



132 

 

2. Britt, R. R., Asteroid Threat Scale Revised, Space, April 13, 2005. 
3. Miller, J. P., J. W. Davis, et al., An International Asteroid Search Campaign, Astronomy 

Education Review, 2008, vol. 7, no. 1, p. 57-83, ISSN 15391515. 
4. Tholen, D. J., Asteroid Taxonomic Classifications, Asteroids II, Tucson University of 

Arizona Press, 1989. 



 

ГОДИШНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА  
ВИСШЕ ВОЕННОВЪЗДУШНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ 

07 ОКТОМВРИ 2022 г. 
ГР. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ 

 

 

 

133 

 

 

 

ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ФАМИЛИЯТА СТАНДАРТИ ЗА 
БЕЗЖИЧНА КОМУНИКАЦИЯ 802.11 

 

 

Явор Трифонов, Атанас Тодоров 

 

Факултет „Авиационен“, ВВВУ „Г. Бенковски“, Долна Митрополия, България 

 

ORIGIN AND DEVELOPMENT OF THE 802.11 FAMILY OF WIRELESS 
COMMUNICATION STANDARDS 

 

Yavor Trifonov, Atanas Todorov 

 

Aviation Faculty, Georgi Benkovski Air Force Academy, Dolna Mitropolia, Bulgaria 

 

 

Abstract: The report analyzes the development of one of the most modern technologies for data 
transmission, namely Wi-Fi. The development of the wireless family transmission standards 
802.11, which later grew into Wi Fi 5, 6 and 7, is described. Their advantages and some of the 
main parameters are described. The future development of wireless data transmission is 
analyzed. 
 

Keywords: Wi Fi 5, 6 and 7, Internet, standards, communication, protocols.  
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Разработването на методи за безжична комуникация на дълги разстояния, не е 
прищявка на съвременните технологии. Предполага се, че още през 1895 г., Никола Тесла 
е изобретил такъв метод за безжична комуникация. Разбира се такова предаване на 
радиосигнали набира популярност с въвеждането на стандарта за безжична комуникация 
802.11 или с други думи Wi Fi. Днес Wi Fi и неговите магически предимства се приемат 
за даденост. Технологията Wi Fi е фундаментална част от нашата интернет екосистема – 
трудно можем да си представим свят без него. Всъщност светът без Wi Fi нямаше да е 
светът, който имаме; ще пропуснем огромни елементи от потенциала на Интернет. 
Именно развитието на Интернет доведе до изискванията за големи скорости на предаване 
на информацията, разбира се постижими основно с оптични влакна [3, 4, 5, 6] и достъп 
отвсякъде. 

Използването на оптични влакна от своя страна позволява наистина огромна 
скорост на предаване, но използването на тази среда за комуникация, заедно с 
усилвателите и допълнителните устройства, за обикновено потребители е много скъпо 
удоволствие [3, 4, 5, 6]. Друго важно условие, освен високата скорост, е мобилността на 
потребителите, дава това бурно развитие на Wi Fi комуникацията. Тази мобилност може 
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да се използва и в системите за обработка на радиолокационна и навигационна 
информация [7] и в MLAT системите [1, 2, 9], за осъществяване на комуникация между 
самите сензори 

Именно развитието на този вид комуникация стои в основата на анализа направен 
в доклада за развитието на стандарта 802.11. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИЛОЖЕНИЕ НА СТАНДАРТА 802.11. 
2.1 Историческо развитие на стандарта 802.11. 
Първият стандарт от серията 802.11 е създаден през 1997 г. от работна група към 

комитета на IEEE, с председател Вик Хейс, наричан още бащата на Wi-Fi. Организацията 
Wi-Fi Alliance (WFA) в последствие подобрява стандарта и се занимава с бъдещото 
разработване на политики и предписания свързани с развитието на стандарта. 
Разработките на WFA биват утвърждавани като стандарти от IEEE и регистрирани от ISO. 
Разработения оригинален 802.11 стандарт наречен legacy, така и не се приема сериозно 
поради ниската си максимална скорост. 

През 1999 г., комитета IEEE пуска 802.11b стандарта, който получава широка 
подкрепа от фирмите произвеждащи такъв тип устройства и се основава независимата 
организация, наречена Wireless Ethernet Compatibility Alliance (WECA). Целта на WECA 
е да промотира, тества и сертифицира Wi-Fi технологията и продуктите. През 2003 
година WECA си сменя името на по простичкото Wi-Fi Alliance, при което Wi-Fi се 
превръща в синоним на “Безжичен Интернет”. През същата година IEEE пускат 802.11g 
стандартът, който също както и 802.11b работи на 2.4 GHz, достигащ до скорости 54 Mbit 
в секунда. 

Разделянето на честотните ленти на отделни канали е аналогично с това на радио 
и телевизионните предавателни канали. Например честотният диапазон от 2.400 до 
2.4835 GHz е разделен на 13 канала с широчина от 22 MHz, всеки от които е разположен 
на 5 MHz от друг. Първият канал е центриран на 2,412 GHz , а тринадесетият на 2,472 
GHz. Към тези канали Япония добавя 14-и канал, центриран на 12 MHz над канал 13. 

Използването на каналите се урежда на държавно и регионално ниво в зависимост 
от приетите правила за разпределение на радиочестотния спектър. В Япония е позволено 
използването на всички 14 канала, докато в други държави – като Испания, първоначално 
се позволява използване само на 10. и 11. канал, във Франция са разрешени комуникации 
само на 10., 11., 12. и 13. канал. В днешно време повечето страни следват европейския 
модел и са почти толкова либерални, колкото Япония, недопускайки комуникации само 
по канал 14. В Северна Америка и някои страни от Централна и Южна Америка 
допълнително се забраняват 12. и 13. канал. 

Стандартът 802.11.n. e утвърден от IEEE през септември 2008 г. През октомври 
2007 г. WEA (Wi-Fi Alliance) публикува документа 802.11.n. draft 2.0, който на практика 
служи като стандарт за производството на първите 802.11.n. устройства. Стандартът 
разполага с два канала, всеки един от които работи с честотна лента от 20 MHz, 
осигурявайки скорост на предаване на данни от 88.5 Mb/s. Съвместно двата канала 
работят в честотна лента от 40 MHz, постигайки скорост 146.83 Mb/s. Постигнатата 
скорост е 5 пъти по-голяма в сравнение със скоростта на стандарт 802.11.g., която е около 
30 Mbps. Стандартът 802.11.n. е съвместим с по-старите спецификации 802.11.b. и 
802.11.g. Стандарта е проектиран да подобри 802.11g в размера на честотната лента, 
поддържана чрез използване на множество безжични сигнали и антени (наречена MIMO 
- Multiple Input and Multiple Output технология) вместо една.  

Новото поколение Wi-Fi сигнализация в популярна употреба, 802.11ac използва 
безжична технология с двойна лента , поддържаща едновременни връзки както на 
честотните ленти 2,4 GHz, така и на 5 GHz Wi-Fi. 802.11ac предлага обратна 
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съвместимост с 802.11b/g/n и широчина на честотната лента, оценена до 1300 Mbps в 
обхвата 5 GHz плюс до 450 Mbps на 2.4 GHz. В таблица 1 са показани някои от 
параметрите на различните модификации на стандарта 802.11 [10, 8]. 

 

Таблица 1. Параметри на стандартите 802.11. 

 
На фиг. 1 е показано развитието на фамилията стандарти 802.11. 
 

 
Фигура 1. Развитие на стандарта 802.11 [8]. 

 

На фигурата са показани етапите на развитие на стандарта 802.11 през годините и 
неговите модификации. 

 

2.2 Особености на стандарта 802.11ax. 
От възникването на стандарта 802.11 до сега, той се променя на всеки няколко 

години. Новата версия на стандарта предлага обикновено по-висока скорост на пренос 
на данните към потребителите. Разбира се това води и до допълнителни буквени 
означения към стандартното. Все пак Wi-Fi Alliance прави крачка към улесняване на 
обозначението на стандарта. Вместо да следва системата за именуване на IEEE – 802.11, 
организацията въвежда своя собствена опростена схема за именуване, за да улесни 
потребителите. 

Wi-Fi 6 е най-новата актуализация на стандарта за безжични мрежи. Wi-Fi 6 е 
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базиран на стандарта IEEE 802.11ax и ще бъде по-бърз, с по-голям капацитет и подобрена 
енергийна ефективност в сравнение с предшественика си 802.11ac (сега известен още 
като Wi Fi 5 по новото именуване на Wi-Fi Alliance) [10, 11]. Проблема, който 
организацията вижда е, че актуализирането на две букви не дава на потребителите много 
яснота. Като се имат предвид различията между всеки стандарт, потребителите няма как 
да разбират разликата между 802.11n и  802.11ac. Трудността идва от това, че 
потребителите трябва постоянно да следят буквените означения за да могат да разберат 
дали тяхното устройство отговаря на съвременните изисквания. Wi-Fi Alliance смята, че 
представяне на  нова схема за именуване, може да помогне на индустрията и Wi Fi 
потребителите лесно да разберат кое поколение Wi Fi използват. Новата система за 
именуване ще се изпълнява едновременно с настоящата система (Таблица 2). 
Конвенцията за именуване на 802.11 ще продължи и за в бъдеще. Но производителите 
имат възможност да покажат и двата стандарта на своите продукти, като теоретично 
улесняват процеса на закупуване на ново устройство с по-добра свързаност. 

 

Таблица 2: Система на наименование на Wi Fi. 
Наименование на 

IEEE 

Година на 
въвеждане 

Наименование на 
Wi-Fi Alliance 

802.11be 

802.11ax 

802.11ac 

802.11n 

802.11g 

802.11b 

802.11a 

2021 

2019 

2014 

2009 

2003 

1999 

1999 

Wi Fi 7: 
Wi Fi 6: 
Wi Fi 5 

Wi Fi 4: 
Wi Fi 3: 
Wi Fi 2: 
Wi Fi 1: 

 

На фиг. 2 са показани приетите обозначения въведени от Wi-Fi Alliance. 

 
Фигура 2. Нова схема на наименование на стандарта 802.11. 

 

Както обикновено, най-новият стандарт за безжична връзка предлага по-големи 
скорости на пренос на данни. Спецификацията 802.11ax предлага теоретични скорости 
на мрежата до 10Gbps. Това е около 30-40% подобрение спрямо 802.11ac, известен още 
като Wi-Fi 5. Но в новия стандарт подобренията не са само в скоростта на предаване на 
информацията, а именно: 

• новите рутери използват MU-MIMO технологията, за да осигурят 
постоянни потоци от данни на множество потребители. Технологията MU-
MIMO се появи на пазара по време на текущия стандарт Wi Fi 5/ 802.11ac. 
Съответно, тя се среща основно в рутери от висок клас, въпреки че това 
започва да се променя. Появата на Wi Fi 6 ще наложи повсеместно 
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технологията, тъй като новият стандарт позволява многопосочен MU-
MIMO; 

• ключова функция на Wi Fi 6 е Orthogonal Frequency Division Multiple Access 
(OFDMA). OFDMA използва по-добре наличните честоти от 2.4 GHz и 
5 GHz. 

Функцията OFDMA теоретично увеличава скоростта на пренос чрез разделяне на 
наличния спектър на по-малки такива, като по този начин се увеличава 
производителността и ефективността на мрежата. В излъчваните спектри са 
разпределени набори от канали с ширина от 20 MHz, които се групират в 160 MHz 
блокове. 

Устройствата излъчват по един от блоковете в разпределението на спектъра. 
Използването на един и същи канал в спектъра от няколко устройства в ограничена 
област, в крайна сметка се води до претоварване на мрежата. 

Новият стандарт Wi Fi 6 променя разделянето на 20 MHz. каналите на 256 отделни 
подканали. Това е огромно увеличение спрямо до сега използваните 64 канала. Но това 
не е всичко. Wi Fi 6 / 802.11ax също модифицира връзките за данни в рамките на тези 
подканали. До сега всички подканали се използваха паралелно за комуникация със 
свързано устройство, което означава, че едно устройство може да монополизира канала, 
докато се предаде на друго устройство. Wi Fi 6 разпределя новите допълнителни 
подканали като ресурсни единици. След това ресурсните единици могат да се използват 
едновременно за няколко 802.11ax устройства. Така до девет устройства могат да 
комуникират ефективно на един канал или 74 устройства на 160 MHz блок. Друга голяма 
промяна в стандарта Wi Fi 6 е актуализацията на текущата 256 Quadrature Amplitude 
Modulation (QAM) на 802.11ac. Wi-Fi 6 скача на 1024 QAM, което позволява излъчването 
на до осем едновременни потока. 

 

2.3 Бъдещето на стандарта 802.11. 
Въпреки дългогодишното приложение и усъвършенстване на стандарта 802.11, 

той все пак има бъдеще. Бъдещето на стандарта се базира на използването на още един 
честотен диапазон, а именно диапазона около 6 GHz. 

Именно следващата генерация на стандарта работеща в този диапазон ще позволи 
повече скорост на предаване. Става дума за Wi Fi 7 [12]. 

Стандарта Wi Fi 7, по номенклатурата на IEEE 802.11be, започна навлизането си 
през март месец на 2021 г. Параметрите на стандарта позволяват двойно по-голяма 
ширина на канала от 320 MHz. Модулацията 4K QAM, позволява на всеки сигнал да 
вгражда по-плътно в по-големи количества данни в сравнение с 1K QAM с Wi Fi 6/6E. 

Предимството, което потребителите получават с използването на Wi Fi 7 е 
потенциална максимална скорост на данни от почти 5,8 Gbps. Това е 2,4 пъти по-бързо от 
възможните 2,4 Gbps с Wi Fi 6/6E и може лесно да даде възможност за висококачествено 
8K видео предаване или да намали масовото изтегляне на файл от 15 GB до 
приблизително 25 секунди спрямо една минута, която би отнела с най-доброто от Wi Fi 
технология с което разполагаме в момента [12]. 

До сега Wi Fi осигуряваше достъп до множество безжични ленти, от които 
устройствата обикновено избират само една, за да извършват предавания – 
превключвайки към друга, ако условията се променят. С MLO (Multi-Link Operation), Wi 
Fi 7 устройствата могат едновременно да се свързват на две ленти. Това позволява по-
високи скорости чрез агрегиране. Или и двете ленти могат да се използват едновременно 
за споделяне на излишни/уникални данни за подобрена надеждност с изключително 
ниски и прецизни закъснения. 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
Направения анализ на развитието на стандарта 802.11, показва, че въпреки 

бурното му развитие през годините гонитбата на високи скорости на предаване води до 
развитието на тази технология и за в бъдеще. Разбира се усъвършенстването на стандарта 
върви ръка за ръка с развитието на хардуера, който го използва, така че потребителите 
помагат за бурното му развитие. Въвеждането на Wi Fi 7 сравнително скоро след това на 
Wi Fi 6 е продиктувано именно от гонитбата на скорост за потребителите или 
респективно от самите потребители. Развитието на тази технология ще продължава до 
тогава докато потребителите предявяват все по-големи изисквания към нея. 
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Abstract: A spacecraft is a self-propelled vehicle designed for space flight. Spacecraft have 
been used for a variety of purposes, from telecommunications, Earth observation, meteorology, 
navigation, planetology and space tourism. The Vostok ships carried out the world's first 
manned space flight. "Voskhod" is the successor of "Vostok" spacecraft. Voskhod capsules were 
used for only two manned flights, after which they were replaced by Union spacecraft. "Apollo" 
is an American spacecraft developed by NASA with the primary purpose of reaching a man to 
the Moon and later modified to deliver a crew to the American space laboratory Skylab  
“Pioneer 10” is the first spacecraft to capture helium atoms in interplanetary space and the 
first to venture into the dark wilderness beyond what we call home. "Rosetta" is a robotic 
spacecraft of ESA, it contains 2 main elements: the Rosetta space probe and the Fillet 
lander.China became the third country in the world to discover new minerals on the surface of 
Earth's satellite. This is a first country in 44 years to successfully collect geological samples 
from the surface of Earth's satellite. Of all the planets in our solar system, the most interesting 
among the people of Earth, besides the Moon, is Mars. Interest in our natural satellite is 
commensurate with that of the Red Planet, as humanity plans to colonize Mars in the near 
future. Spacecraft are constantly monitoring what's happening on Mars to learn as much as we 
can about this mysterious but ever-closer-looking planet. The US National Space Agency - 
NASA has sent the InSight spacecraft to Mars and is constantly receiving information about 
what is happening there. 

Keywords: spacecraft, space flight, helium, NASA, new minerals, planet, satellite, system 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

  Космически апарат е транспортно средство със собствен двигател, проектирано за 
извършване на космически полет. Космическите апарати се използват за пилотирани 
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космически полети на борда, на които пътуват екипажи от космонавти. Има и 
непилотирани космически полети, при които се напуска околността на планетното тяло. 
Такива полети се извършват от космически апарати наречени космически сонди. 
Космически апарати, които остават в орбитата около планетното тяло се наричат 
изкуствени спътници. Космическите апарати са използвани за разнообразни цели, за 
телекомуникации, наблюдение на Земята, метеорология, навигация, планетология и 
космически туризъм. Космическите апарати са често срещано превозно средство в 
научната фантастика. 

  Първите космически кораби за многократно използване започват да се разработват на 5 
януари 1972 г., когато президентът Ричард Никсън утвърждава програмата 
„Космическата совалка“ на НАСА. Силна поддръжка на програмата оказва Роналд 
Рейгън, тъй като совалките са ключово звено от програмата му „Звездни войни“ 
Ентърпрайз е първата изградена совалка през 1976 г., но без двигатели и топлинен щит 
тя служи само за тестове в атмосферата – не може да извършва операции в Космоса.         

   Първоначално са построени четири напълно функциониращи совалки: Колумбия, 
Чалънджър, Дискавъри и Атлантис. Като две от тях са изгубени при катастрофи – 
Чалънджър през 1986 г. и Колумбия през 2003 г. с общо 14 жертви. Индевър е петата 
совалка, конструирането на която е одобрено през 1987 г. с цел да замени Чалънджър. 

 

2.КОСМИЧЕСКИ АПАРАТИ 

„Восток“ 

  „Восток“ в превод от руски „Изток“ е името на серия едноместни космически кораби на 
СССР за полети в околоземна орбита. На корабите „Восток“ е извършен първия в света 
полет на човек в космоса. Космическите кораби от тази серия са създавани под 
ръководството на генералния конструктор на ОКБ-1 Сергей Павлович Корольов от 1958 
до 1963 г.  

На корабите „Восток“ се изучават 
въздействието на условията на орбитален полет 
на състоянието и работоспособността на 
космонавта, провеждат се изследвания, 
свързани с проверка на принципите за 
построяване на космически кораби, отработва 
се тяхната конструкция и системи. След 
завършването на основната програма, базовите 
компоненти на корабите „Восток“ се използват 
в разработването на множество съветски 
спътници.  

  На 12 април 1961 г. в 9 часа 06 минути 59,7 секунди от космодрума Байконур стартира 
първият космически кораб с човек на борда. Пилотиран е от летеца-космонавт Юрий 
Гагарин. За 108 минути корабът извършва една обиколка около Земята и се приземява 
недалече от селцето Смеловка Саратовска област.  
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   По програмата Восток са стартирали шест пилотирани космически кораба. Заедно с 
безпилотните преди тях стават общо 12 космически апарата. Думите му при излитане са: 
„Ну поехали“.  

 

„Восход“ 

 “Восход“ е серия многоместни пилотирани космически 
кораби за полети по околоземна орбита. По програмата 
„Восход“ се отработват задачи по взаимодействието на 
членовете на екипажа през полета, изучават се 
възможностите за работа на човек в открития космос, 
провеждат се медико-биологически изследвания и 
технически експерименти. “Восход“ е наследник на 
космически кораби “Восток”. Капсулите „Восход“ са 
използвани само за два пилотирани полета, след което са 
заменени от космически кораби Союз. Основните 
достижения на програмата са първия полет на кораб с 
повече от един човек на борда, първото излизане в 
открития космос. 

 

 

“Аполо” 

Аполо на английски “Apollo” е американски 
космически кораб, разработен от НАСА с основно 
предназначение за достигане на човек до Луната 
и модифициран по-късно за доставяне на екипаж 
на американската космическа лаборатория 
Скайлаб, както и за съвместния полет и скачване 
със съветския космически кораб „Союз“ 19. 

Корабът е извеждан в орбита от ракета носител 
Литъл Джо II, Сатурн I, Сатурн IB, и Сатурн V. 
Състои се от три основни части – Команден модул 
(СМ), Сервизен модул (SM) и Лунен модул (LM), 

както и Аварийна система за спасение (Launch Escape System) (LES) и Космически 
адаптор на Лунния модул (Spacecraft Lunar Module Adapter) (SLA). Максималното 
стартово тегло на кораба е около 74 тона с обем на жилищните сектори от 12,70 м3, 
максимално време за пребиваване на Луната около 75 часа. Общият брой на мисиите от 
1961 г. по програмата „Аполо“ е тридесет и три. 

16 юли 1969 година Аполо 11 прави първото кацане с астронавти на борда на Луната. 
Нийл Армстронг на 20 юли 1969 г. става първият човек, стъпил на Луната. След него е 
Баз Олдрин. Астронавта Майкъл Колинз пилотира кораба.   
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 „Пионер 10” 

Разстоянията във Вселената наистина са 
немислими за човешкото съзнание. 
Неслучайно първият космически апарат, 
създаден от човека, който напуска 
пределите на Слънчевата система, се 
превръща в едно от историческите 
събития на хилядолетието. „Пионер 10” 
прелетява край орбитата на Нептун, най-
отдалечената планета в Слънчевата 
система, на 13 юни 1983г. и се отправя 
към своето пътешествие извън пределите 
на познатото ни космическо 
пространство. Представяме ви малка 

част от историята на „Пионер 10” – първият, осмелил се да надникне в тъмните дебри 
отвъд това, което наричаме свой дом. „Пионер 10” е изведен в космоса на 3 март 1972г. 
по проект на НАСА от стартовата площадка Launch Complex 36 във Флорида, заедно със 
совалката Atlas-Centaur. Само 90 минути след изстрелването си „Пионер 10” напуска 
пределите на земната атмосфера. След 11 часа той преминава покрай Луната и така се 
превръща в най-бързия космически апарат до този момент.  Десет дни след изстрелването 
на „Пионер 10” всички измервателни устройства са активирани успешно.   

 „Пионер 10” е първият космически апарат, който улавя атомите хелий в 
междупланетарното пространство. Той изследва и високоенергийните йони алуминий и 
натрий в слънчевия вятър. На 15 юли 1972г. „Пионер 10” навлиза в астероидния пояс 
между Марс и Юпитер и така се превръща в първия апарат, създаден от човека, който 
навлиза в това пространство. Траекторията му е изчислена по такъв начин, че най-
близкият астероид по време на преминаването му се намира на над 8 млн. километра 
разстояние.  „Пионер 10” успява да премине успешно през астероидния пояс и напуска 
пределите му на 15 февруари 1973г. Наближаването на космическия апарат до Юпитер 
се превръща в голямо предизвикателство за учените и цялата гилдия очаква с нетърпение 
това събитие. Стратегията, която НАСА избира за траекторията на „Пионер 10”, е 
използването на гравитационното ускорение на Юпитер, с цел „изстрелването” на 
апарата в далечното космическо пространство. При най-голямото си доближаване до най-
голямата планета в Слънчевата система „Пионер 10” достига скорост от 132 000 км/ч. 
„Пионер 10” прелита край Сатурн през 1976г., а край Уран – през 1979г. На 13 юни 1983г. 
пресича орбитата на Нептун и така се превръща в първия апарат, създаден от човека, 
който преминава отвъд близките граници на Слънчевата система. Мисията на „Пионер 
10” приключва официално на 31 март 1997г., когато апаратът се намира на 67 
астрономически единици от Слънцето (една астрономическа единица се равнява 
приблизително на 150 милиона километра). Оттогава „Пионер 10” продължава 
периодично да изпраща сигнали до Земята, но прекалено слаби, за да бъде проследена 
траекторията му. Последният подобен сигнал е получен на 23 януари 2003г., когато 
„Пионер 10” се намира на 12 млрд. километра от нашата планета. След това са правени 
много опити за установяване на връзка с космическия апарат, последният от които е през 
2006г. Оттогава не сме получавали съобщения от „Пионер 10”. Смята се, че през април 
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тази година „Вояджър 2” е задминал „Пионер 10”. Изчислено е, че „Пионер 10” се намира 
на около 18 млрд. километра от Земята. Космическият апарат се е насочил към 
съзвездието Бик. 

„Розета“   

 „Розета“ на английски Rosetta е роботизиран космически апарат на ЕКА, изстрелян през 
2004 г. с цел да изследва кометата 67P/Чурюмов-Герасименко. Съдържа 2 главни 
елемента: космическа сонда „Розета“ и спускаем апарат „Фѝле“. Името на спускаемия 
апарат идва от остров на река Нил, където е намерен обелискът, използван за превеждане 
на Розетския камък. Мисията трябва да проучи и 2 астероида по пътя си към 
кометата.Апаратът е именуван на Розетския камък с надеждата мисията да помогне за 
разкриване на това как е изглеждала нашата Слънчева система преди да се образуват 
планетите.  

 

 

 

 

 

 

През 
август 2014 апаратът „Розета“ влиза в стабилна орбита около кометата 67P/Чурюмов-
Герасименко и с помощта на апаратурата си започва търсене на най-подходящо място за 
кацане на спускаемия апарат Филе, който се намира на борда ѝ. На 12 ноември 2014, 
макар и с някои трудности, „Филе“ каца успешно върху повърхността на кометата и така 
става първият управляван от хора от Земята апарат, който каца на комета от Слънчевата 
система. 

Марсохода Perseverance  

От всички планети от нашата 
Слънчева система най-голям интерес 
сред хората на Земята, освен Луната, 
предизвиква Марс. Интересът към 
естествения ни спътник е съизмерим 
с този към Червената планета, тъй 
като човечеството планира 
колонизирането на Марс в недалечно 
бъдеще. Космически апарати 
непрекъснато следят това, което се 
случва на Марс, за да научим колкото 

може повече за тази загадъчна, но все по-близко изглеждаща планета, която хората 
смятат, че един ден може да стане нов дом на човека. След като радиосигналът заглъхва 
за няколко седмици поради слънчевата връзка на Марс, сега изследователите на НАСА 
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отново се въодушевяват, за да продължат изследователските си мисии. На всеки две 
години Земята и Марс се оказват на противоположните страни на Слънцето, период, 
наречен слънчева връзка на Марс. Това прави комуникацията с роботизираните 
изследователи на Червената планета ненадеждна. 

„Слънцето изхвърля горещ йонизиран газ от своята корона, която се простира далеч в 
Космоса“, съобщава НАСА през септември. „По време на слънчевата връзка, когато 
Земята и Марс не могат да се „видят“ един друг, този газ може да попречи на 
радиосигналите, които инженерите използват в опит да комуникират с         космическите 
кораби на Марс.“ [1,2] 

 НАСА показа кадри, заснети от марсохода Perseverance 

 А сега, за да отпразнува 
възстановения сигнал, НАСА 
пуска видеоклип, заснет от 
Perseverance, показващ как 
космическият апарат се 
предвижва на колелата си 
върху повърхността на Марс. 
Видеото представя чудесна 
перспектива и страхотни 
гледки от Марс, но то е 
специално и защото ни 
показва как роувърът 
преодолява терена. Кадрите 
обхващат 167 м “шофиране” 

на Марс, заснети на 12.09.2021г.  

“Марсотресението” регистрирано от космическия апарат Ин Сайт 

  Националното управление за изследване на космическото пространство на САЩ - 
НАСА, е изпратило космическия апарат ИнСайт към Марс и непрекъснато получава 
сведения за случващото се там. На 6 април 2019 година апаратът изпрати сигнал за лек 
трус на Марс. Това е първото регистрирано природно явление от този тип на планетата, 
което развълнува както специалистите, изследващи процесите на Марс, така и цялата 
общественост. Сигналът е оприличен от учените на лекото бучене на вятъра, което 
познаваме като явление на Земята и според специалистите източникът му се намира в 
дълбините на Червената планета. Този факт доказва, че Марс е сеизмично активна 
планета. Това е изводът на френските специалисти от института по физика на Земята, 
който отговаря за експеримента. 

 Учените се надяват чрез апарата да бъдат събрани данни за процесите, които текат във 
вътрешността на планетата, което ще даде яснота за процесите, довели до образуването 
на Червената планета преди милиарди години. Учените казват, че месеци наред са чакали 
първото марсотресение и то вече е факт. Специалистите обясняват, че постигнатото е 
продължение на работата, започната още от стъпилите на Луната астронавти в мисията 
на Аполо. Те са инсталирали сеизмометрични уреди, с които са регистрирани хиляди 
трусове на Луната. От Марс обаче досега е улавян само фонов шум. Сегашното 
достижение поставя началото на нова наука - марсианска сеизмология. 
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Лунни проби разкриват нови аспекти от живота на Земята 

Те дават и нов поглед върху формирането на Луната, твърдят китайски учени. Повод за 
твърденията им дава идентифицираният неизвестен до момента минерал, донесен от 
космическия кораб "Чанъе-5”. Той беше наречен „чанъе” по името на сондата. Така Китай 
стана третата страна в света, открила нови минерали на повърхността на земния спътник. 
„Чанъе” е фосфатен минерал, който е с формата на стълбест кристал, и съдържа в себе си 
и частици от лунен базалт. Сондата "Чанъе-5" беше изстреляна през ноември 2020 г. 
Месец по-късно тя се завърна с 1731 грама проби от лунни скали. Така Китай стана 
първата държава от 44 години, която успешно събра геоложки проби от повърхността на 
земния спътник. Информацията е от 12.09.2022г. 

Четвъртият опит на НАСА да изпълни 
решаващ тест на мегаракетата, която 
трябва да изпрати към Луната, е 
постигнал почти 90 процента от 
целите си. Дата за изстрелването на 
тежката ракета-носител с дължина 98 
метра, известна като "Спейс лонч 
систъм" (Space Launch System- SLS), 
обаче все още не е определена. Този 
тест е последният, извършен от 
американската космическа агенция 

преди първия етап от мисията "Артемис" ("Артемида") за връщане на астронавти на 
Луната.  

  Екипите в космическия център "Кенеди" започнаха теста на 25.06.2022г. Целта беше да 
се напълнят резервоарите на ракетата SLS с течно гориво, да се задейства обратното 
броене до изстрелването и да се направи симулация на непредвидени събития, след което 
да се изпразнят резервоарите. След първото изстрелване към Луната НАСА ще изпрати 
екипаж около естествения спътник на Земята през 2024 г.  

  Към 2025 г. американската космическа агенция планира да направи опит за първото 
лунно кацане от десетилетия. За последен път астронавти стъпиха на Луната през 1972 г. 
в рамките на мисията "Аполо" на НАСА. НАСА иска да установи постоянно присъствие 
на естествения спътник на Земята и да го използва като тестова площадка за 
технологиите, необходими за мисия до Марс през 30-те години на века. 

3.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

   Космически обекти се използват за конкретни търговски и военни цели. 
Наблюдателните спътници са изкуствени спътници конструирани да извършват 
наблюдения над Земята от орбита, подобно на разузнавателните спътници. За разлика от 
тях обаче, наблюдателните спътници не се използват за военни цели, а само за 
граждански като наблюдение над оклоната среда, метеорология, картографиране и др. 

   Комуникационен сателит (съкратено комсат), е вид ретранслатор – изкуствен спътник. 
Съществуват земни станции за връзка със сателитите в Англия, Франция, Германия, 
Италия, Бразилия и Япония. Основана е и международната организация International 
Telecommunications Satellite Organization (INTELSAT), с цел осигуряването на 
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международни сателитни услуги. Към 2007 г. Intelsat притежава и оперира 51 спътника. 
Така през втората половина на 20 век идеята на Артър Кларк в крайна сметка е 
реализирана и осигурява спътниково предаване на практически всички 
телекомуникации. 

  Космическият туризъм през последните години различни фирми се опитват да развият 
този отрасъл. Само Федералната космическа агенция е успяла да предостави транспорт 
за космически туризъм. Цената за полет в космоса с ФКА е между 20–35 милиона долара 
чрез фирмата Спейс Адвенчърс — единствената фирма в света чрез която може да се 
закупи полет до космоса. Първият космически турист полетял в космоса е Денис Тито. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

При изпълнение на космически полет човекът попада в нови и непривични за него 
условия. Жизнената дейност и работоспособността на екипажа ще се определя от това 
до каква степен физическите параметри на жизнената среда в космическия апарат са се 
отклонили от нормалните им за човека стойности. Необходимо е да се имат предвид 
следните фактори, оказващи влияние на жизнената дейност на екипажите: 

- Фактори, характеризиращи атмосферното пространство като среда за 
обитаване от екипажите на летателните апарати. В космическите апарати то представлява 
среда, отличаваща се по своите характеристики от тази, с която се срещат живите 
организми в пределите на земната атмосфера. 

- Фактори, свързани с пребиваването на екипажите в херметична кабина – 
изкуствена газова среда, ограничено пространство и възможна поява на декомпресионни 
явления. 

- Фактори, свързани с динамиката на полета – шум, вибрации, претоварване 
и безтегловност. 

При космическите полети атмосферното пространство, като жизнена среда се 

mailto:*y_g_g@abv.bg
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оценява по следните основни физически параметри: парциално налягане на кислорода, 
абсолютно налягане, температура, относителна влажност на въздуха и проникваща 
радиация. 

В настоящия момент главните замърсители на атмосферата в херметичните 
кабини на космическите апарати са въглеродния диоксид СО2 и кислорода О2, неговата 
висока или ниска концентрация. Поддържането на необходимата концентрация на 
кислорода в кабината заедно с необходимия температурен режим са двата най-важни 
параметъра за космическите пилотируеми апарати [6]. Разработването на системи за 
регенерация на въздух са приоритетни области за създаване на системи за поддържане 
на живота при мисии с голяма продължителност в Космоса. Кислородоосигуряващите 
системи трябва да са способни за едно денонощие на доставят около 1 кг кислород на 
член от екипажа – това е средната норма за един човек средно телосложение. 

 

2. КИСЛОРОДНИ СИСТЕМИ В КОСМИЧЕСКИТЕ АПАРАТИ 

2.1 Кислородни системи в космическата техника 

Тъканите на живите организми както е известно, могат да съществуват само ако в 
тях се извършват окислителни процеси, за което е необходимо постъпването на кислород. 
Само в процеса на окисляване на хранителните вещества се отделя енергия, която е 
необходима за поддържане жизнената дейност на организма и за извършване на външна 
работа. Тъканното дишане изисква постоянен приток на кислород към тъканите и 
отвеждане на продуктите от окисляването – въглероден диоксид. Жизненият процес на 
поддържане газообмена между околната среда и човека се осъществява с помощта на 
функциите на дишането и кръвообръщението. 

Системите за кондициониране на атмосферата в космическите апарати служат за 
изпълнението на следните задачи: 

- обезпечават нормален газов състав на изкуствената атмосфера в кабината 

- поддържат физиолого-хигиенните параметри на зададеното ниво 

Нормалният газов състав на въздуха в херметичната кабина на даден апарат може 
да се постигне или чрез непрекъснато подаване в кабината на свеж въздух – по отворен 
цикъл, или чрез регенерация (възстановяване) на кабинния въздух – по затворен цикъл. 
В съответствие с указаните начини за вентилация на въздуха, херметичните кабини се 
подразделят на кабини вентилационен (неавтономен) тип и кабини регенерационен 
(автономен) тип. Херметичните кабини вентилационен тип обикновено се използват за 
авиационната техника, а херметичните кабини регенерационен тип – за космическите 
апарати. 

Кислородната система трябва да притежава висока надеждност, т.е. способност да 
запазва своите технически характеристики в зададените граници при всички възможни 
режими на работа. За разлика от авиационните системи, които поддържат различно 
налягане и концентрация на кислород в кабините на летателните апарати, в космическите 
апарати налягането и газовата концентрация се поддържат равни на приземния 
атмосферен слой. 

 

2.2 Открит цикъл на кислородните системи 

Първите живи същества в космоса са кучетата Рижик и Лиса изведени с ракета Р-
1Д на 24 Юни 1954 година. С това се поставят основите на космическите 
животоподдържащи системи и в частност на кислородните системи. Първият орбитален 
полет с живо същество е осъществен на 03.11.1957 с кучето Лайка. На борда на първите 
изкуствени спътници на Земята в животоподдържащите системи за кучетата 
пречистването на атмосферата и осигуряването на кислород се извършва с помощта на 
оксидни съединения на калия, които при абсорбиране на въглероден диоксид и водни 
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пари освобождават кислород [1]. Реакциите протичат по следата схема: 
 

(1)   +→+ 222 3424 OKOHOHKO  

(2)   OHCOKCOKOH 23222 +→+  

(3)   32232 2KHCOCOOHCOK →++  

 

Първоначално в зората на пилотируемите космически полети в космическите 
апарати кислорода се е осигурявал от бутилки с вместимост на кислорода осигуряващ 
времето на полет в космическото пространство. Това е най-стария способ, който има 
големия недостатък, че системата има големи размери и има ограничение по време. Ако 
това техническо решение с бутилки с кислород може да се използва при полети с 
продължителност няколко дни (най-дългата мисия на космическата совалка „Спейс 
Шатъл“ е 17 дни [12]), то е напълно неудачно за космическа станция с продължителност 
на използване години.  

През 1971 на 19 Април от космодрума „Байконур“ на орбита е изведена първата 
орбитална станция „Салют-1“ (Изделие 17К), главен конструктор Константин 
Феоктистов. Последвана е от още 6 станции от програмата „Салют“. На тези космически 
апарати е монтирана система за регенеративно получаване на кислород за екипажа. Това 
става чрез поглъщане на въглеродния диоксид отделен при дишането в регенеративни 
патрони, при което се отделя кислород. За реагент сa изследвани  дилитиевият пероксид 
Li2O2 и динатриев пероксид Na2O2. Поради високите си съотношения кислород/маса и 
кислород/обем, дилитиевият пероксид Li2O2 е избран за отстраняване на CO2 от 
атмосферата в космическите станции „Салют“. Освен това, за разлика от повечето други 
алкални метални пероксиди (КO2, Na2O2), дилитиевият пероксид Li2O2 не е така 
хигроскопичен. Процесът протича по следния начин: 

 

(4)   +→+ 232222 222 OCOLiCOOLi  

 

Времето на работа е ограничено от количеството на реагента (дилитиевият 
пероксид Li2O2) на борда на космическия апарат. Друг недостатък е зависимостта на 
химичната реакция от температурата – при отрицателни температури регенерацията 
значително се забавя. 

Американската станция „Skylab“ 1973–1979 не е снабдена със системи за 
регенерация, а е използван резервоар с кислород зареждан периодично от космическия 
кораб „Аполо“. По отворен цикъл на кислорода са построени космическите кораби от 
серията „Союз“ и космическия кораб за многократно използване „Буран“ (изделие 11Ф35 
1К1). Космическата совалка „Спейс Шатъл“ съхранява течен кислород в два резервоара 
с общо тегло 51 kg. 

 

2.3 Полузакрита схема на кислородни системи 

Въпреки повишената безопасност и надеждност, незначителната енергийна 
консумация за работата на животоподдържащите системи, базирани на запаси, доставени 
от Земята, последните имат значителен недостатък: теглото и размерите им нарастват 
правопропорционално на продължителността на космическата мисия и броя на 
членовете на екипажа. През 1986 е изведена в орбита космическата станция „Мир“ (ДОС-
7). За първи път в света практически завършен комплекс от физико-химични системи за 
рециклиране на водата и възстановяване на атмосферата е реализиран на орбиталната 
космическа станция „Мир“. Кислородната система с дилитиевият пероксид Li2O2 за 
осигуряване на кислород за екипажа е заменена със системата „Электрон-В“ [20]. 



150 

 

„Электрон-В“ е разработена от АО „НИИхиммаш“ съвместно с катедра 607 „Системи за 
жизнеобезпечение“ на Московския авиационен институт и осигурява кислород чрез 
електролиза на водата. Генерирания кислород се подава в обитаемия обем на 
космическата станция, а водорода се изхвърля в космическото пространство. Около 
720dm3 кислород се получават от 1,25 kg вода при разход на електроенергия 8 kWh. Това 
е количеството необходимо на един човек за 24 часа. Системата „Электрон-В“ е разчетена 
да осигурява регенерация на кислород на космическата станция за 3 човека. Като 
резервни системи при отказ на системата „Электрон-В“ служат аварийни бутилки с чист 
кислород и системата „Вика-ТГК“ – твърдогоривен генератор на кислород със сменяеми 
елементи оригинално разработена за руската совалка „Буран“. „Вика-ТГК“ се състои от 
свещи от литиев перхлорат LiClO4, при изгарянето, на които се отделя кислород [2]. Една 
свещ е разчета при изгарянето си да осигурява консумацията на кислород на един човек 
за 24 часа. Тази система е използва и при неаварийни ситуации, когато на орбиталната 
станция „Мир“ се намират едновременно повече от 3 космонавти. Системата се състои 
от 60 свещи, което осигурява кислород за 60 дни на един човек или при пълно 
натоварване от 6 човека на станцията за 10 дни. Най-общо кислородното осигуряване на 
„Мир“ е изградено триешелонно: нормално работи системата за регенерация на кислород 
„Электрон-В“, при отказ се включва системата „Вика-ТГК“, а при отказ в нея се ползват 
кислородните бутилки на борда на станцията. Разхода на електроенергия за тричленен 
екипаж е 24 kWh за денонощие при обща електрическа мощност на станцията 16 kW, а 
разхода на вода – 4 kg. Системата „Электрон-В“ работи съвместо със системата за 
отделяне на въглеродния диоксид от атмосферата в кабината „Воздух“, и системата за 
регенерация на водата на космическата станция (СРВ-К и СРВ-У) разработена също от 
АО „НИИхиммаш“, от което получава нужното количество вода за електролизата [8] [18]. 
Регенеративната система за получаване на вода от атмосферната влага „СРВ-К“ е първата 
такава в световната практика и за първи път е инсталирана на орбиталната станция 
„Салют-4“ (ДОС-4) през 1974 година. При разход от 4 kg вода на ден системата 
„Электрон-В“ консумира 1460 kg вода годишно, което налага периодичното зареждане с 
транспортни кораби от земята за попълване на изразходваната вода. Системата за 
отделяне на въглеродния диоксид от атмосферата в кабината „Воздух“ се основава на 
технологията на кратко циклични процеси на адсорбция на газ в зеолити. Това се дължи 
на различното обкръжение на частиците на повърхността (в сравнение с тези, 
изграждащи вътрешността на дадена фаза), при което част от силовото им поле остава 
некомпенсирано [19]. При пропускане на засмукан въздух от херметичната кабина се 
поглъща въглеродния диоксид от зеолита, а кислорода и азота остават. Тоест зеолитът 
действа като молекулярно сито. Има три такива камери в системата „Воздух“. За известно 
време една от камерите абсорбира въглероден диоксид, след което въздушният поток се 
подава към следващата. По това време в предишните камери се създава вакуум и зеолитът 
се нагрява. Въглеродният диоксид напуска зеолита и се изхвърля извън станцията – в 
космоса. Това е един цикъл. След това можете отново да използвате първата камера за 
пълнене с въздух, а другите две да поставите на изветряне във вакуум. Зеолитните 
адсорбенти се използват многократно, като след определен брой часове се сменят поради 
натрупване на замърсявания, което намалява ефективността на разделяне на газовете. 

Кислород на Международната космическа станция, изстреляна през 1998 година, 
първоначално се осигурява само от системата „Электрон-ВМ“, разработена за 
орбиталната станция „Салют-9“ (ДОС-8), която обезпечава 6 човека за разлика от  
„Электрон-В“, която генерира кислород за 3 човека [3]. Системата е част от обслужващ 
модул „Звезда“, който модул се явява ядрото на Международната космическа станция 
осигурявайки прикачените към него модули. Заменена е системата за регенерация на 
водата „СРВ-К“ с подобрената „СРВ-К2М“ [3].  Системата „СРВ-У“ е заменена с 
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модернизираната „СРВ-УМ“ [8]. Като резервни системи при отказ на системата 
„Электрон-ВМ“ служат аварийни бутилки с чист кислород и системата „Вика-ТГК“ – 
използвана първоначално за космическата станция „Мир“ [2]. 

 
Фигура 1. Система „Электрон-ВМ“ (източник АО „НИИхиммаш“) 

 

От 2007 година на Международната космическа станция се използва втора 
основна кислородна система „ECLSS“ част от модула „Destiny“. Работи на същия 
принцип както и системата „Электрон-ВМ“ – чрез електролиза на водата генерира 
кислород за дишане. Отделянето на въглеродния диоксид се осъществява от системата 
„CDRA“. 

През 2010 на Международната космическа станция е инсталирана нова система за 
регенерация на кислород на борда, разработена от НАСА [17], което заедно със замяната 
на никеловите акумулаторни батерии с литиево-йонни през 2017 са двете най-значими 
модернизации на борда на станцията. В нея се подава водород, който се явява отпаден 
продукт на системите генериращи кислород чрез електролиза на водата и въглероден 
диоксид отделен от въздуха в космическата станция от системата „CDRA“. По този начин 
се създава „полузатворен“ цикъл на водата и кислорода на борда на космическата 
станция. „Полузатворен“ защото половината водород се губи с генерирания метан, който 
се изпуска в космическото пространство.  

 

 
Фигура 2. Система базираща се на реакцията на Сабатие (източник NASA) 

 

Принципът, по който работи тази нова система се базира на реакцията на Сабатие 
– взаимодействие на въглеродния диоксид с водород при повишена температура и 
налягане и катализатор никел: 

 



152 

 

(5)   OHCHHCO 2422 24 +→+  

 

По този начин рециклирайки водорода и въглеродния диоксид системата може да 
произвежда до 907 кг вода годишно [17], намалявайки нуждата от снабдяване на 
Международната космическа станция от Земята с вода. Освен за битови нужди и 
производство на кислород, водата на космическата станция се използва и в системата за 
терморегулация на обитаемите обеми, което я прави безценна. Цикълът може да се 
затвори напълно ако образувалия се метан СН4 чрез пиролиза се раздели на водород и 
въглерод по следната реакция: 

 

(6)   24 2HCCH +→  

 

Полученият водород се подава обратно в реактора на Сабатие, а графита се 
изхвърля. Пиролизата на метана е реакция, която произвежда въглерод и водород при 
около 1065°C, което изисква много енергия за нейното реализиране. Към настоящия 
момент осемте слънчеви панела на Международната космическа станция генерират общо 
мощност от 90 kW, което не е достатъчно да осигури функционирането на система с 
пиролиза на метана и последващо връщане на водорода в реактора на Сабатие. Докато не 
се намери решение с енергоосигуряването дълговременните космически станции ще 
продължат да работят по „полузатворен“ цикъл на водата на борда по схемата: 
електролиза на водата – реакция на Сабатие – попълване с нова вода от наземни доставки. 

Европейската космическа агенция ESA е разработила системата ACLS (advanced 
closed-loop system) за регенeрация на кислород на борда на космически апарати, която 
произвежда кислород от въглероден диоксид и водород използвайки реакцията на 
Сабатие. Както и при системата на НАСА, използваният процес обаче генерира метан 
като страничен продукт. Настоящите планове предвиждат той да бъде изпускан в 
околното пространство, като произтичащата загуба на водород налага повторно 
снабдяване с вода. За да се предотврати това разхищаване на метан, има три 
възможности: кислородните системи може да бъдат променени така, че изобщо да не 
произвеждат метан, метанът може да бъде разделен на съставките си и използван 
повторно, или самият метан може да бъде използван като ресурс – има разработени 
проекти да се ползва като гориво в реактивните двигатели за задвижване. 

 

2.4 Затворен цикъл на кислородни системи 

Поради високите разходи за снабдяване, особено за дълговременен престой отвъд 
ниска околоземна орбита, бъдещите пилотируеми космически мисии ще изискват 
животоподдържащи системи с висока степен на регенеративност. Възможните начини за 
преодоляване на загубата на ресурси и за намаляване на масата за снабдяване са от голям 
интерес за разработването на следващо поколение животоподдържащи системи. В 
момента се води активна изследователска работа в САЩ, Китайската народна република 
и в Руската федерация заедно с реакцията на Сабатие, реакцията на Бош да се използва 
за отстраняване на въглеродния диоксид и за генериране на чиста вода на борда на 
космическите апарати. Реакцията на Бош е екзотермична химична реакция, която 
протича в два етапа при температура 530-730ºС и катализатор желязо: 

 

(7)   OHCOHCO 222 +→+  

(8)   OHCHCO 22 +→+  

 

Това води до напълно регенеративна животоподдържащата система по отношение 
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на въздуха и водата. Система работеща по реакцията на Бош би предложила елегантно 
решение "всичко в едно" за превръщането на въглеродния диоксид в кислород и въглерод. 
Тя може да замени, както реактора на Сабатие, така и потенциалното устройство за 
пиролиза на метана. Един от най-големите проблеми е, че производството на елементарен 
въглерод има тенденция да замърсява повърхността на катализатора, което спира 
реакцията. Тъй като към момента няма техническо решение за повторно активиране на 
железния катализатор на борда на космическата станция, този разходим ресурс ще трябва 
да бъде доставян периодично. Друг голям проблем е, че реакцията протича при високи 
температури. 

Друго направление, по което се работи усилено е получаване на кислород от 
въглероден двуокис СО2 чрез фотолиза при облъчване с ултравиолетови лъчи (от 150 до 
210 nm) и катализатор медна мрежа при налягане половин атмосфера. Предимството е 
по-малко тегло на инсталацията, а големия недостатък е, че този вид системи са много 
по-енергоемки в сравнение със системите „електролиза на водата + реакция на Сабатие“. 

Голям обем изследователска работа в последните 50 години е извършена и с друг 
метод за получаване на кислород на борда на космическите станции – чрез биологична 
регенерация с помощта на прости водорасли, едноклетъчни фотосинтезиращи водорасли 
(хлорела) – 2,5 kg хлорела са достатъчни за един член от екипажа. В най-разпространения 
вариант на процеса в синтеза участва вода, синтезират се захариди и като остатъчен 
продукт се отделя кислород. Ефективността на преобразуване на енергията на светлината 
в химична енергия при растенията се изчислява между 3 и 6% [13]. Все още няма 
работещи прототипи, като всички проведени опити с хлорела на борда на космическите 
станции „Салют-6“ (ДОС-5-1), „Салют-7“ (ДОС-5-2), „Мир“ (ДОС-7), „Тянгун“ и 
Международната космическа станция дават разочароващи резултати. Значителен плюс 
на този метод за регенерация на кислорода на борда на космическите апарати е, че заедно 
с производство на кислород се произвежда и храна – хлорелата съдържа много 
белтъчини, витамини и минерали, и има стимулиращо имунитета действие. За сравнение 
белтъчините в пшеницата са 12%, докато в хлорелата са над 50%. В Китайската народна 
република са извършени серия от екпсерименти с установката „Юегун-1“. Активна 
работа по създаването на системи за затворен цикъл на кислорода, базирани на 
биологична регенерация, се извършва в рамките на програмата MELISSA на 
Европейската космическа агенция (ESA). Трябва да се спомене и българската 
експериментална установка „Свет“, с която е проведен 54 дневен експеримент през 1990 
година на борда на космическата станция „Мир“ с марули и репички. Това е първия 
проведен експеримент с висши растения на космическа станция, резултатите от която 
показват че в морфологията на растенията няма изменения, но има забавяне в развитието 
им. Въпреки очевидните предимства на биологичните затворени системи за регенерация 
на кислород, последните не са намерили приложение в пилотираните космически 
апарати. Основната причина за това е високата им потребност от енергия, свързана 
главно с ниската ефективност на фотосинтезата. Също така обменът на газове на 
повърхността на растенията при липса на гравитация е значително намален поради липса 
на конвекция, което довежда до намалено производство на биомаса в дългосрочен план. 

Важна тенденция в развитието на системите за осигуряване на живота и дейността 
на екипажите е въвеждането на кислородни системи от ново поколение, които използват 
нетрадиционни източници на кислород на борда на обитаемите космически апарати. 
Напоследък плазмената технология придоби все по-голям интерес като средство, 
подходящо за преобразуване на въглеродния диоксид, което предоставя обещаваща 
алтернатива на използваните методи към момента [4]. През последните 12 години много 
активна научноизследователска и конструкторска работа се води върху регенерирането 
на кислород от въглероден диоксид чрез ниско температурна плазмена дисоциация на 
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последния до въглерод и кислород. Нискотемпературната плазма може да дисоциира 
стабилни молекули, като CO2, при температури толкова ниски, колкото стайна 
температура [4]. Процеса протича в две стъпки: 1. дисоциация на молекулата на 
въглеродния диоксид на въглероден оксид и кислород 2. дисоциация на молекулата на 
въглеродния оксид на въглерод и кислород [11]. Енергията необходима за дисоциация на 
молекулата на въглеродния диоксид на въглероден оксид и кислород е 5.5 eV. Енергията 
необходима за дисоциация на молекулата на въглеродния оксид на въглерод и кислород е 
9.6 eV [21], [11]. Тъй като плазмата се създава с помощта на електромагнитни вълни не 
са необходими високи температури, което е едно от основните преимущества на този 
метод [4]. Честотата на електромагнитни вълни, с която се работи в различните 
лаборатории по създаването на система за регенерация на кислород в момента е от 2450 
MHz до 0,915 GHz. Първите изследвания по създаването на нискотемпературна плазма с 
въглероден диоксид започват преди повече от 50 години [5]. Причината за повишения 
научен интерес по това време е разработването на мощни лазери с военно 
предназначение.  Космическият апарат „Скиф-ДМ“ (изделие 17Ф19ДМ) е лазерна 
орбитална платформа въоръжена с газов лазер, при който като активна среда се използва 
йонизиран въглероден диоксид. За толкова години технологията по създаването на 
нискотемпературна плазма с СО2 е отработена и остава само да се създадат подходящите 
условия за максимално ефективна дисоциация на въглеродния диоксид. 

Използването на плазмена технология за животоподдържащи системи не е изцяло 
нова концепция. Плазмената пиролиза се използва за увеличаване на скоростта на 
възстановяване на кислорода при системи работещи по реакцията на Сабатие [7]. 
Научната работа в момента е посветена на създаването на плазмен реактор, който 
дисоциира въглеродния диоксид CO2 директно на въглерод и кислород и разделя двата 
елемента чрез центробежни сили. Проведените изследвания показват, че необходимата 
енергия за производството на регенериран кислород за едно денонощие за един човек е 
19 MJ [10], [21]. За сравнение с друг метод за директна регенерация на въглеродния 
диоксид, необходимата енергия за регенериране на същото количество кислород чрез 
термолиза на въглеродния диоксид е 16 MJ, като реакцията протича при температури от 
4000ºС, което изключително затруднява изработването на съд, в който да се осъществява. 

Въпреки, че са получени обещаващи резултати за разделянето на CO2 на въглерод 
и кислород, базираното на плазма преобразуване на въглероден диоксид в кислород за 
дишане за сега се извършва само в лаборатории и все още не се прилага в космическите 
апарати. Необходими са подобрения по отношение на енергийната ефективност, преди 
плазмените реактори да бъдат инсталирани в космическите кораби. Предимството на 
този метод е, че се реализира затворен цикъл на регенериране на кислорода на борда, 
което спестява постоянното попълване с вода на сега действащите системи и 
продължителността на полета не се ограничава от запаса от кислород или вода на борда 
на космическия кораб. За груба оценка са представени стойностите, за които различни 
носители извеждат товари в орбита: космическата совалка „Спейс Шатъл“ извежда на 
орбита $54500 за килограм; двустепенната ракета-носител за многократна употреба 
„Фалкън-9“ извежда на ниска околоземна орбита на цена $2800 за килограм; руската 
„Протон-М“ извежда на ниска околоземна орбита на цена $2900 за килограм, а на 
геостационарна орбита на цена $10569 за килограм; ракетата носител „Союз-2“ извежда 
на ниска околоземна орбита на цена $6250 за килограм. Изпращането на товари до Луната 
струва приблизително около 10 пъти повече в сравнение с околоземна орбита. По план 
към 2025 АО „НИИхиммаш“ трябва да завърши разработката на перспективна система, 
която ще се базира на плазмената технология за регенерация на кислород, след което 
може да се премине към тестването и в експлоатационни условия, като част от модула 
„НЭМ-1“(изделие 371КК63) [22] на разработващата се в момента космическата станция 
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„Российская орбитальная служебная станция“, чието изграждане ще започне през 2026.  
Има разработени прототипни инсталации, в които улавянето и разделянето на 
въглеродния диоксид на кислород и въглерод става в нискотемпературни плазмени 
реактори в една стъпка [14]. Комбинирайки десорбция и разделяне на въглеродния 
диоксид, плазмата предоставя възможност за преобразуване на химически вещества на 
основата на адсорбция. Проведени изследвания в Япония показват, че десорбцията на 
въглеродния диоксид чрез плазма протича при по-висока скорост [23], [16]. В 
университета в Грайфсвалд, Германия има създаден плазмен реактор, по който се работи 
с цел изследване как да се обезпечава кислород за мисии до Марс [9]. 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Осъществяването на бъдещи орбитални и междупланетни мисии е свързано с 
подобрения в животоподдържащите системи на борда, включително системите за 
поддържане съдържанието на кислород в атмосферата на космическите апарати. Тези 
системи трябва да осигурят максимално възстановяване на кислорода от метаболитните 
продукти (основно СО2) и да задоволяват нуждите от кислород на екипажа с минимална 
консумация на вода от запасите. Ограниченията на размерите и масата на космическите 
кислородни системи могат да бъдат преодолени чрез използването на системи за 
поддържане на живота чрез регенерация. Получените данни от експлоатацията на 
„Международната космическа станция“ и станцията „Мир“ могат да се използват за 
извършване на анализ на дизайна на системи за кислородно осигуряване за бъдещи 
космически станции. В момента се провеждат изследвания за усъвършенстване на 
системите за регенерация на кислород, които работят на „Международната космическа 
станция“ и за създаване на нови системи. Необходими са изследователски и проектантски 
работи, за да се направят процесите на възстановяване по-ефективни, да се увеличи 
времето за работа на оборудването и да се намали масата му.  
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Abstract: В статията се разглежда тенденцията за нарастване зависимостта на 
авиационният сектор от информационните технологии и автоматизацията на 
основните операции. Изведени са основните проблеми и рискове, които тази 
зависимост създава. Направен е анализ на някои от най – известните хакерски атаки и 
причините, които стоят зад тях. Дефинирани са термините threat actors и advanced 
persistent threat (APT). Представени са и са описани основните APT групи, които са 
фокусирани върху авиационният сектор и близките до него сектори. Изведени са 
сигнатурите, чрез които те се разпознават.  
 

Keywords: авиационен сектор, хакерски атаки, advanced persistent threat, threat actors  
 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Бързото развитие на технологиите, усъвършенстването на авиационното 
инженерство и адаптирането на компютърните решения позволиха на авиационния 
сектор да обхване голяма част от живота на хората. Понастоящем авиацията намира 
приложение в редица сектори - от туризма, транспорта и икономиката до военния и 
отбранителния сектор. Авиацията е и един от основните методи за транспорт, който 
генерира и голяма част от световния брутен вътрешен продукт. Предимствата на 
авиацията като предпочитан метод за извършване на основни дейности могат да бъдат 
категоризирани в бързината, прецизността и автоматизацията, които тя предлага. 
Транспортните услуги на авиацията са най-бързият трансдържавен и 
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трансконтинентален метод за доставки, което я прави и най-предпочитаният метод за 
транспортиране на товари и хора. За разлика от другите методи на транспорт, авиацията 
е в най-напреднал етап на автоматизация на своите операции. През последните 
десетилетия се наблюдава тенденция към намаляване на ролята на пилотите при 
извършването на многобройни, сложни и продължителни маневри. Всичко това се дължи 
на усъвършенстваните алгоритми и мрежи от геостационарни спътници, изпълняващи 
ролята на механизми за локализация и навигационно насочване. Тези механизми намират 
приложение и в наземния контрол на въздушния трафик. В резултат на въвеждането на 
общи авиационни стандарти и използването на софтуер за локализиране и извършване 
на математически изчисления на полетите, до голяма степен наземният контрол също 
използва автоматизация за значителна част от дейността си.  

Автоматизацията на процесите е от полза за икономическите и логистичните цели. 
Тя може да спести време и пари при организирането на полетите по най-оптималния 
начин. Същевременно обаче създава условия за нови атаки. Проблемът идва, когато се 
разглеждат методите за автоматизация, софтуерната поддръжка и софтуерът като 
същност. Неизпълнението на препоръките за киберсигурност и необслужването на 
софтуера, което също е често срещано явление, отваря множество "вратички", които 
служат като проводници за нанасяне на различни видове атаки. През последното 
десетилетие се наблюдава експоненциално нарастване на хакерските атаки, създаването 
и политизирането на хакерски групи като част от военната доктрина на държавите. 
Неизбежно, освен за военни и шпионски цели, хакерите се използват и за печалба. Често 
се наблюдава, че страни като Северна Корея, Иран и Ирак се "самофинансират" чрез 
използването на своите хакерски групи, разпространявайки различни криптолокери и 
рансъмуер. Освен обикновените потребители на интернет, мишени на подобни атаки са 
и държавни институции, компании и дори критични инфраструктури. Пример за атака 
срещу критична инфраструктура е нападението срещу газопровода Colonial Pipeline през 
2021 г. Colonial Pipeline е една от най-големите мрежи от тръбопроводи в САЩ и основен 
доставчик за Източното крайбрежие на САЩ. Хакерите от групата "DarkSide" са 
получили откуп от над 4.4 милиона щатски долара в непроследима криптовалута. След 
подробно разследване се установи, че хакерите са използвали компрометирани пароли на 
част от екипа на Colonial Pipeline. Това им е позволило да получат достъп до система, 
откъдето са изпълнили рансъмуера, който е блокирал всички системи и е извел Colonial 
Pipeline от строя. В доклада по случая се посочва, че това е можело да бъде избегнато, 
ако са били спазвани правилата за киберсигурност и не са били използвани слаби, 
несигурни и често срещани пароли. Този пример показва колко уязвима е 
инфраструктурата към този вид кибератаки, когато не се спазват препоръките и мерките 
за киберсигурност. Авиационният сектор е предразположен към този тип атаки. Когато 
става въпрос за невоенни дейности, всяка минута в авиационния сектор може да струва 
милиони долари загуби. В доклад на Европейската агенция за авиационна безопасност 
се посочва, че всеки месец над 1 000 кибератаки поразяват авиационния сектор, като 
някои от тях са успешни. Всичко това поставя киберустойчивостта на авиацията под 
въпрос. 
 

2. ВИДОВЕ ХАКЕРСКИ АТАКИ СРЕЩУ АВИАЦИОННИЯ СЕКТОР 

 

В доклад на службата на Евроконтрол EATM-CERT (European Air Traffic 
Management Computer Emergency Response Team) [2] се посочва, че от 2019 до 2020 
година регистрираните инциденти в авиационната индустрия са се увеличили с 530% на 
годишна база. През 2020 година авиокомпаниите са били обект на 61% от всички 
кибератаки в авиацията, като причините и целите за това са били основно кражба на 
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данни, изнудване за пари и нарушаване на въздушния трафик. Основните атаки, 
използвани срещу авиокомпаниите, са фалшиви уебсайтове, кражба на данни и фишинг 
кампании. Всяка от тези атаки има за цел да се възползва от различни слабости в сектора. 
  

2.1.  ФИШИНГ АТАКИ И ФАЛШИВИ САЙТОВЕ. Фишинг атаките и 
фалшивите уебсайтове имат обща цел - да заблудят жертвите си. Често при тези атаки се 
използва представянето за легитимна организация, физическо лице или познат на 
жертвата човек. Чрез това действие те карат жертвата да им се довери и да стане 
проводник на атаката. Най-често фишинг атаките са с цел кражба на лични данни - имена, 
адреси, кредитни карти и т.н., но те могат да бъдат проводник и на много по-сериозни 
атаки. Според доклад на Verizon за компрометирането на данните за 2019 г. [9] 
злонамерените имейл атаки продължават да бъдат най-използваният вектор за 
кибератаки с над 94% от всички носители на атаки. Векторът на атака е средство за 
разпространение на злонамерени програми или стъпки към много по-мащабни атаки. В 
световен мащаб само през 2021 г. фишинг кампаниите съставляват 47,3% от всички 
изпратени имейли. А ежедневно се изпращат над 3,4 милиарда фишинг имейли. Според 
докладът на Евроконтрол над 87% от атаките в авиационната индустрия са свързани с 
фишинг атаки. Повечето от атаките са неуспешни, благодарение на вече разработените 
системи за улавяне на подозрителни съобщения и техния произход, но има и такива, 
които са успешни.  Пример за такъв тип инциденти е атаката срещу Air New Zealand през 
2019 г. [3] Фишинг кампанията беше проведена на два етапа. Първата стъпка е била 
изпращането на съобщение, което на пръв поглед изглежда легитимно. Имейлът е бил 
препратен до определена част от персонала. Двама служители са станали жертва на 
фишинг атаката, като са предоставили своите данни за вход в системата на Air New 
Zealand. Втората стъпка на фишинг атаката е била да се вземе всякаква информация, до 
която нивото на достъп на акаунтите - жертви са имали право. След публикуването на 
подробния доклад за инцидента става ясно, че и двата акаунта - жертви са имали достъп 
до програмата Airpoints на авиокомпанията. В тази програма за редовни пътници са 
регистрирани приблизително 2 милиона акаунта. По официални данни информацията на 
между 70 000 и 112 000 от тези 2 милиона акаунта е била открадната. В изявление на 
ръководителя на отдела за обслужване на клиенти на Air New Zealand се уточнява, че 
паролите и данните за кредитните карти не са били откраднати, но са били засегнати 
лични данни като имена, домашен адрес, телефонни номера и др. Тази информация е 
полезна за хакерите, тъй като може да се използва за провеждане на много по-подробни 
фишинг кампании, които са адаптирани към всяко лице. Използвайки личните данни на 
хората (пълните им имена, мястото, където живеят, и т.н.), хакерите създават в жертвите 
усещане за легитимност и надеждност, което ги предразполага да бъдат измамени по-
лесно. Два от по-страшните варианти са избегнати. Първият е много по-сложна фишинг 
кампания със злонамерен  товар, изпратен от официалните акаунти на служителите на 
авиокомпанията. Това би довело до много повече жертви и огромни финансови загуби. 
Вторият вариант е базата данни на лоялните клиенти да е била компрометирана, правейки 
я неизползваема.  

Година по-рано British Airways [1] претърпя хакерска атака, която нанесе щети на 
над 500 000 клиенти. Атаката засегна системите за сигурност на авиокомпанията, като 
накара всеки, посетил сайта, да бъде пренасочен към фалшив сайт. В резултат на това 
авиолинията е глобена с 210 милиона долара.  

 

2.2. МАЛУЕРИ И РАНСЪМУЕРИ. Малуерът е семейство от зловредни кодове, 
състоящо се от различни видове и подсемейства, включително рансъмуерите. В 51% от 
случаите зловредният софтуер се разпространява чрез фишинг кампании. Без наличието 
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на злонамерен товар фишинг кампаниите нямаше да са толкова успешни, колкото са сега. 
Ето защо злонамереният товар е по-голяма заплаха за авиационния сектор. Различните 
видове зловреден софтуер имат различни задачи и обхват. Един от най-използваните 
зловредни програми е RAT ( Remote access trojan ). RAT има за цел да осигури отдалечен 
достъп до заразената система и предоставя редица възможности на хакера. Те са 
сравнително достъпни в тъмната мрежа и цената им варира от десетки до хиляди долари. 
Типичен пример за този тип атака е threat actor-а TA2541. Групата е активна от 2017 г. и 
досега е засегнала стотици организации в световен мащаб, като общото между тях е, че 
повечето се занимават със секторите на авиацията и сигурността. Цели в Северна 
Америка, Европа и Близкия изток са били атакувани многократно. Тази група е 
демонстрирала напредналата си устойчивост, което я прави APT група, според MITRE 
ATT&CK. Друг типичен пример за RAT атаки е установената кампаниите от май 2021 г., 
когато MSTIC (Microsoft Threat Intelligence Center) и Morphisec [7] предупреждават за 
разпространението на два вида зловреден софтуер за отдалечен достъп RevengeRAT и 
AsyncRAT. Векторът на атаката е фишинг имейл от претендираща за легитимна 
авиокомпания и съдържащ pdf файл. За разлика от своите предшественици, новите 
форми на RevengeRAT и AsyncRAT използват Snip3, който е обявен от MSTIC за 
високотехнологичен зловреден код, който заобикаля повечето защити. За целта жертвата 
трябва само да кликне върху прикачения във фишинг съобщението pdf файл. 

Самият рансъмуер е подсемейство на малуерите. Тяхната основна цел е да 
заключат данните на жертвата и да изнудват за парична сума, за да бъдат декриптирани 
обратно. Това е бързо набиращ популярност метод, използван от различни видове хакери. 
Често рансъмуерът е еднопосочен, т.е. след като данните са криптирани, декриптирането 
им е невъзможно, поне при сегашното ниво на технологиите. Отношението към групите, 
занимаващи се с рансъмуер, като например руската Conti, трябва да бъде същото като 
отношението към терористите. В някои случаи обаче щетите от тези видове атаки са 
толкова големи, че жертвата няма друг избор, освен да сътрудничи на групите за откуп. 
Този тип атаки са от голямо значение за киберустойчивостта на авиационния сектор. Като 
най-голям интерес за увеличаването на този тип кибератаки срещу авиационния сектор 
е, че една добре смазана машина като авиационния сектор не може да си позволи забавяне 
или липса на изчислителна мощ. Веднъж заразена, пълното възстановяване от атаката ще 
отнеме седмици. Всяка минута би струвала милиони. Пример за скорошна атака чрез 
подобен зловреден код е от август 2022 г. на Tap Air Portugal [4]. Атаката е извършена с 
помощта на рансъмуера Ragnar Locker, който е заразил над 52 висши компании и е обявен 
от ФБР за топ 10 заплаха. Подробности за атаката и нейния размер все още не са напълно 
оповестени, но според авиокомпанията стотици гигабайти информация са били 
засегнати, което е затруднило влизането в системата и използването на приложенията им. 
Няколко дни след обявяването на атаката и твърдението, че не са били източени никакви 
данни, групата публикува в тъмната мрежа доказателство за успеха си в извличането на 
информация от системите на Tap Air Portugal.  За разлика от атаката срещу португалските 
авиокомпании, атаката срещу индийската SpiceJet[5] през май 2022 доведе до закъснели 
полети на стотици пътници и остави десетки въпроси без отговор за щетите, причинени 
от тази атака. За разлика от другите споменати компании, SpiceJet  продължава с 
безразсъдната си политика за киберсигурност, дори след като бъде атакувана. Това 
показват и докладите за киберинциденти на компанията, като един от най – сериозните е 
от 2020 г., когато упълномощено лице е получило достъп до некриптирано резервно 
копие на база данни на един от незащитените ѝ сървъри. Лицето, изследовател в областта 
на сигурността, което описва нахлуването като "етично хакерство", е получило достъп 
чрез грубо насилване на системата, която е имала слаба парола. Файлът е съдържал 1 200 
000 записа, включително информация за полети, пълни имена на клиенти, телефонни 
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номера, имейл адреси и дати на раждане. 
 

3. АНАЛИЗ НА APT ГРУПАТА TA2541 

 

Зад всяка кибератака стои извършител, който поема отговорност за нея. 
Извършителите на атаката могат да бъдат отделни лица, групи, организации или дори 
държавни органи. Терминът "threat actor" се отнася за всеки, който е ключова част или 
има принос към злонамерен акт, насочен към ИТ сигурността на дадена организация. 
Целите на threat actors e да причинят щети, да компрометират целостта на данните или 
да вземат чувствителни данни. Хакерите винаги са част от threat actors, докато threat 
actors не винаги са хакери. Съществуват основно три вида threat actors - 

киберпрестъпници, вътрешни заплахи и advanced persistent threat (APT). APT групите са 
основният проблем, с който се сблъсква киберустойчивостта в авиационния сектор. APT 
групите са актьори от най-високотo ниво на хакерите, които представляват заплаха. 
Известни са над 150 APT групи, като много от тях са спонсорирани от държавата или са 
изцяло част от държавни структури. Тяхната цел е да извършват кражба на данни или да 
проникват в системите, като често след това остават незабелязани за дълъг период от 
време. За разлика от фишинг атаките и зловредния софтуер, които действат в 
продължение на няколко дни или седмици, APT могат да действат месеци или дори 
години, без да бъдат забелязани. Оттук идва и името им - атаки, които са сложни по 
отношение на своята трайност в мрежата или системата на жертвата. Целите на APT 
групите, за разлика от други участници, най-често са чувствителни инфраструктури, 
политически системи и организации, чието влияние на пазара е голямо, но най-вече 
кибершпионаж.  

Може би най-известната и добре позната авиационна APT група е TA2541. 
Групата действа от 2017 г. и от 2018 г. е известно, че е насочена към авиационната, 
космическата, транспортната и отбранителната промишленост. Дейността им е описана 
за първи път от екипа на CISCO Talos, ръководен от Тиаго Перейра и Витор Вентура, 
през септември 2021 г.  Операцията по този случай е с кодово име Operation Layover [6,8]. 

Операция Layover включваше насочване към стотици организации от Северна Америка, 
Европа и Близкия изток чрез нетрадиционен метод за фишинг. Докато при 
традиционните фишинг кампании се използват социални, икономически и политически 
новини за тенденции на събитията, при TA2541 това не се случва или не продължава за 
дълго. Тези злонамерени актьори, често таргетират своите жертви, като изпращат 
съобщение, конкретно свързано с авиационни части и оферти. Типично съобщение от 
APT групата може да се види на Фигура 1. 

 

 
 

Фиг.1. Типичен фишинг имейл на групата ТА2541.[източник:Cisco Talos] 
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Имейлът [фиг. 1] показва прикачен pdf файл, който води до с връзки към облачни 
услуги, като например URL адреси на OneDrive или Google Drive. Те от своя страна водят 
до прикрит Visual Basic Script (VBS) файл, който съдържа самия зловреден код. При по-

старите атаки TA2541 се използваха документи на Microsoft Word със злонамерени 
макроси, изпълняващи етапа на изтегляне на зловредния код, най - често RAT. По-новите 
версии на тези атаки използват услугата CDN на популярното приложение Discord 
вместо OneDrive или Google Drive. Използвайки системата за доставка на файлове на 
Discord, APT групата започват да използват и нов тип вектор на атака - Agent Tesla и 
Imminent Monitor. На фигура 2 могат да се видят популярните VBS скриптове, 
използвани от злонамерения актьор, и годините, в които са били използвани. 
 

 
 

Фиг.2. Наименования на VBS скриптове, пращани чрез фишинг вектори.  
[Източник: CISCO Talos] 

 

ТА2541 има тактиката да сменя своите злонамерени кодове, които използва. Това 
позволява нейният широк спектър на атака и избягване на идентифицирането на групата. 
За разлика от национално спонсорираните хакерски групи, ТА2541 не е разработила свой 
злонамерен код, който да използва и така да бъде затвърдена и разграничена от 
останалите актьори. За целите на експлоатиране, шпионаж и кражби, тази група използва 
малуери, който са с отворен framework и се закупуват от Тъмната Мрежа. Групата 
използва изцяло малуери за дистанционен достъп до заразените жертви като 
RevengeRAT, AsyncRAT, NetWire, WSH RAT и Parallax.  

 Някои от известни към момент индикатори за компрометиране са показани в 
Фигура 3 и 4, помагат на организациите да изградят защита срещу този злонамерен 
актьор. 
 

 
 

Фигура 3. Индикатор на компрометиране. [Източник: Proofpoint] 
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Фигура 4. Хешове, засечени между Декември (2021) и Януари (2022). 
[Източник: Proofpoint] 

 

След разследване на Cisco Talos се установява едни от първите покупки на 
малуери от този злонамерен актьор. Те датират от 2013 година и профилът с който са 
извършени покупките носи името „Nassief2018“. Други често използват псевдоними като 
"bodmas", “h0pe”, “grace” и "kimjoy.". След проведена пасивна DNS телеметрия на част 
от домейните, се установява, че 71% от IP адресите идват от Нигерия.  

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

През изминалите години станахме свидетели на едни от най-сложните и 
напредничави кибератаки в историята. Атаки, за които са необходими месеци 
разузнаване и планиране. Поради свързаността, която сме постигнали като технологично 
общество, няма сектор, който да не е бил или да не бъде засегнат от хакерски атаки. Това 
включва и авиационния сектор като един от най-доходоносните и важни за развитието 
на нациите. Повърхността на атаката може да се намира в сървърите, мрежите и дори в 
кода на компаниите, както става ясно от някои инциденти.  По време на разгара на 
пандемията Covid-19 може би осъзнахме напълно колко незащитени са всъщност нашите 
системи и софтуери. Наблюдава се тенденция кибератаките да стават все по-чести и по-

трудни за улавяне. Методите на хакерите се развиват с всеки изминал ден, час и минута. 
Това им позволява да останат една крачка пред изследователите в областта на 
киберсигурността и техните защитни методи. Всичко това поставя под съмнение 
киберустойчивостта, включително и тази на авиацията. Адаптирането към новите 
заплахи изисква иновативни методи и подходи. Използването на методи от квантовата 
комуникация, прилагането на квантови алгоритмизации и евристични анализи на кодове 
би довело до засилване на киберустойчивостта. Без значение колко са защитени 
софтуерите, мрежите и другите оперативни части, човешкият фактор остава най-уязвим. 
Като мярка за противодействие на човешкия елемент е добра практика да се увеличи 
финансирането за обучение и повишаване на  киберхигиената. Създаването на нови и 
подобрени правила за работа би изиграло чудесна роля като метод за справяне с фишинг 
кампаниите и заличаване на голям процент от човешките проблеми. Тясната връзка 
между агенциите за киберсигурност и авиационните компании е от решаващо значение 
за подобряване на качеството на кода и оперативната устойчивост. С нарастващата 
опасности от кибератаки, използващи квантови алгоритми, е изключително важно да се 
адаптират квантови шифри, устойчиви на квантови кибератаки. 
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Abstract: В статията се разглежда развитието на информационните системи и 
технологии в цивилната авиация през годините. Представена е текущата ситуация в 
кибер пространството и кои са основните thread actors в авиационни сектор. Описани 
са инциденти, свързани със софтуерната сигурност и кибер устойчивостта на 
различни летища и самолети. Анализирана е новата тенденция за контейнеризация на 
софтуера  и използването на DevSecOps като част от този процес. Представени са 
доводи за ползата на DevSecOps в ИТ сферата и цивилната авиация. Разгледани са 
тенденциите за използването на този метод. 
 

Keywords: авиация, thread actors, киберустойчивост, DevSecOps 

 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Авиацията е един от най-важните сектори в съвременния свят. Посредством нея 
обществото е постигнало свързаност, която не е съществувала преди. Тя ни дава достъп 
до места, които са сурови и труднодостъпни за други видове транспорт. Благодарение на 
военните приложения  на авиосектора държавите защитават суверенната си въздушна 
територия. Авиационният сектор е и един от най-значимите участници в световния БВП, 
като генерира над 3,5 трилиона щатски долара годишно. Един от най-важните фактори за 
това е развитието на информационните системи и технологии. Това дава възможност за 
оптимизиране и автоматизиране на авиационните процеси - от наземните до 
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навигационните. Също така спомага за намаляване на стреса върху работниците и по този 
начин увеличава производителността на екипите за наземен и въздушен контрол. С 
напредването на информационните технологии, обаче се появяват и нови опасности. До 
началото на 2010 г. хакерските атаки срещу големи организации и инфраструктури бяха 
рядкост или не представляваха голяма заплаха. След атаката срещу грузинската ИТ 
инфраструктура през 2008 г. и атаката срещу иранската ядрена програма през 2010 г. това 
се промени. Виждайки големия потенциал на хакерите в новата военна доктрина, 
държавите започнаха да инвестират в създаването на собствени хакерски звена с две 
основни цели - шпионаж и саботаж. С бързото развитие на офанзивното хакерство се 
появиха и различни threat actors (злонамерени актьори), разграничени от държавните 
хакерски групи. Това предположи и началото на различни злонамерени кампании към 
всички области. Дългогодишното писане на несигурен софтуер, приложения и системи в 
един момент започват да се тестват "неочаквано" от злонамерени актьори. Тези 
злонамерени актьори имат различни цели, мисии и методи за изпълнение на задачите си. 
През последните години се наблюдава и началото на нова фаза на групи за Рансъмуер, 
насочени към чувствителни инфраструктури с цел печалба и изнудване. Благодарение на 
свързаността си с тъмната мрежа, използването на непроследими криптовалути и пазари 
за вируси, хакерите винаги са една крачка пред защитата. С увеличаването на броя на 
пътниците, товарите и печалбите авиокомпаниите се превръщат във все по-голяма 
мишена за групите, занимаващи се с изнудване. Това се дължи на факта, че когато група 
за откуп проникне в инфраструктурата на дадена организация, тя криптира всички данни 
и ги прави неизползваеми. В авиацията всяка една информационна система е от значение 
и е важна част от цялостната кибермрежа на летището или авиокомпанията. Когато 
станат жертва на групи за изнудване и по-специално на злонамерени участници, 
авиокомпаниите и летищата губят десетки милиони. За разлика от рансъмуера, грешките 
в софтуера на летищата или самолетите могат да причинят инциденти. Общият размер 
на кода, който е необходим за програмирането на летищата и авиокомпаниите, се е 
увеличил на между 100 милиона реда и 1 милиард реда код. Това предразполага много 
по-голяма атакуема площ, която може да бъде използвана или която може да доведе до 
дефект на системата, дори без намесата на хакера. Именно тук някои от съвременните 
облачни услуги и методологии в облачните среди, като DevOps и DevSecOps и тяхната 
гъвкава структура биха помогнали за по-добра защита. 

 

2. КИБЕР ИНЦИДЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ЦИВИЛНАТА АВИАЦИЯ.    
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД КИБЕР УСТОЙЧИВОСТТА. 

 

Преди да бъде извършен анализ на киберустойчивостта на авиационния сектор и 
неговите подсектори, трябва да се разгледа естеството на слабите системи. Една система 
е слаба, когато има уязвимост, повърхност за атака, начин за реализиране и експлоатация. 
Уязвимостите на различни приложения, фреймуорк (дигитални рамки) и библиотеки 
могат да бъдат намерени в сайтове в clearnet, като Exploit DB, Rapid7, CXSecurity и др. 
През последните години много тревожен фактор, който набира все по-голям обхват на 
действие, са заплахите от вътрешни лица. Много ярък пример за това е групата LAPSUS$ 
[5], чиято най-характерна тактика е да подкупва служители в компании с 
многомилиардни капитали. Тяхната задача е да внедрят или да помогнат за внедряването 
на зловреден код директно в сървърите на компаниите. Това спестява време и усилие за 
пробив в системите за сигурност на компаниите и подпомага незабелязаното, 
непозволено присъствие. В противен случай модерните системи XDR и XSOAR биха 
засекли опити за хакване, тъй като хакерите изпращат многобройни заявки за да 
установят най-много начини да пробият външния периметър. Подобни вътрешни заплахи 
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са съумели да пробият компании като NVIDIA, Samsung и Okta. 
Приложенията и услугите на трети страни са често срещани сред организациите, 

но тяхната сигурност подлежи на съмнение. Допреди няколко години използването на 
външни софтуерни продукти не беше ограничено. След увеличаването на броя на 
кибератаките повечето компании за киберсигурност са единодушни, че не е добра идея 
софтуер от трети страни да присъства в критични инфраструктури, като летища и 
авиокомпании. Вярно е, че те спестяват ресурси, време и пари, но увеличават рисковете. 
След сертифицирането на доверени компании, които предлагат такъв вид услуги, 
свързани с авиацията, и преразглеждането на политиките за сигурност, се открива нов 
фронт за атаки. Авиокомпаниите, използващи софтуер на трети страни, биват атакувани 
именно през слабите места на въпросния софтуер. Често, когато се създава софтуер, 
офертата за закупуване не включва опцията за поддръжка или ако включва такава, то тя 
не включва одити на сигурността. С течение на времето това води до нарастване на риска.  

Типичен пример за софтуерен проблем, при който е допусната грешка в кода е 
полет на британската авиокомпания TUI [2]. През юли 2020 година в софтуера на 
авиокомпанията е забелязана грешка, която обърква обръщенията "Miss" и "Ms". Това е 
довело до системна грешка, която е идентифицирала хората, използващи обозначението 
"Мис", като деца и е задавала теглото им в пъти по-малко от действителното. Създадена 
е предпоставка за объркване на изчисленията на товара, респективно на предвиденото 
гориво за полета. Подобно несъответствие води до рискове с огромни материални и дори 
фатални за човешкия живот последици.   Проблемите в British Airways са забелязани 
навреме и последствията са били избегнати.  

Не такъв е случаят с полет 801 на Korean Air [4]. През 1997 г. полет 801 на Korean 
Air се разбива на 6 км от пистата в Гуам. По-късно е установено, че причината е била 
проблем в инструмента за контрол на височината на самолета от земята. Той е приемал 
както редици от цифри, така и букви, което е довело до объркване в софтуера, в следствие 
на което и до фаталната грешка.  

Друг фатален проблем със софтуер е от 2018 г. Самолет Boeing 737 Max 8 [3] на 
Lion Air, който се разбива в Яванско море край Индонезия. След разследване става ясно, 
че се касае за проблем в софтуера за управление на полетите, а виновникът е 
инструментът "angle of attack", който не е разчитал правилно данните. 

Основните предизвикателства, пред които е изправена гражданската авиация, 
могат да бъдат обобщени в следните категории: 

 

⮚ Все по-широко използване на софтуерни решения, които не отговарят на 
стандартите за киберсигурност на критичната инфраструктура. 

⮚ Все повече взаимосвързани и взаимозависими системи, които все още не 
са тествани от етични хакери. 

⮚ Новата тенденция самолетите да получават софтуерни актуализации по 
време на полет. 

⮚ Внасяне на лични устройства в пилотската кабина 

⮚ Програмата NextGen на FAA изисква информационните системи да бъдат 
свързани в мрежа, като се използва IP технология в цялостна система от 
взаимодействащи си подсистеми 

⮚ Съществуването на множество нормативни актове: това прави много 
трудно адаптирането на скоростта на новите нормативни актове към бързо 
развиващата се среда на заплахи. 

⮚ Недостиг на бюджет 
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⮚ С добавянето на нови функционалности се добавят и вектори на атаки, 
които трябва да бъдат правилно анализирани. 

 

3. ИНТЕГРАЦИЯТА НА DEVSECOPS - СТРАТЕГИЧЕСКИ ПОДХОД ЗА 
ПОДОБРЯВАНЕ НА КИБЕР УСТОЙЧИВОСТТА. 
 

Традиционният метод за разработване на софтуер се категоризира като метод 
"водопад", показан на фиг. 1. Той се характеризира с това, че всеки основен етап от 
разработването на софтуер трябва да бъде завършен от начало до край, преди да започне 
следващият етап. 

 

 
 

Фиг.1. Модел на разработка на софтуер тип „Водопад“. 
 

За критични към безопасността цифрови инфраструктури, каквито се явяват 
авиационните, беше използван друг подход, известен като V-модел [1] (фиг 2.) 

 

 
 

Фиг.2. Модел на разработка на софтуер чрез V-модел. 
 

Виртуализацията, облачните решения и микро сервизната архитектура наложиха 
изцяло нов подход в производството на софтуерни приложения и решения и това е 
методологията DevOps [фиг.3]. Tя обединява разработката (Development) и операциите 
(Оperations), като осигурява по-бързо внедряване, по-ранно тестване и разчита на 
автоматизацията, за да елиминира в максимална степен човешките грешки. С този 
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подход се постига продължителна и постоянна интеграция, като софтуера е продукт на 
множество итерации. Нова версия на софтуера може да се въвежда в експлоатация на 
всеки две седмици, като този период се нарича “СПРИНТ”.  Различните функции на 
софтуера се изолират и чрез API, които се тестват и внедряват самостоятелно, те успяват 
да формират помежду си един общ продукт. Понякога дори различни елементи работят 
в контейнери с различни операционни системи и така формират услугите и обработката 
на данни в цялостното приложение или софтуерно решение. 

 

 
 

 

Фиг.3. Същност на DevOps. 
 

В продължение на десетилетия технологичните лидери се опитват да намерят 
баланс между гъвкавост, надеждност и сигурност. Последиците от неуспеха никога не са 
били по-големи - независимо дали става въпрос за провала на сайта healthcare.gov, 

нарушенията на сигурността на данните на картодържателите или „пропускането на 
лодката с големите данни в облака“. И все пак, високопроизводителните компании, 
използващи принципите на DevOps, като Google, Amazon, Facebook, Etsy и Netflix, 
рутинно и надеждно внедряват код в продукция стотици или дори хиляди пъти на ден. 

Като подразделение на DevOps методологията, в киберсигурността бързо намери 
приложение нейната разновидност наречена DevSecOps. Тя позволява на инженерите 
още в най-ранна фаза да се погрижат за сигурността на кода, като добавя няколко вида 
проверки още при неговото изграждане. Тъй като цялата инфраструктура може да бъде 
предварително конфигурирана като декларативен код (например чрез езика YAML), това 
дава възможност да бъдат зададени критерии към софтуера и неговата сигурност да бъде 
обезпечена срещу познати уязвимости.  

Проверяват се и други слаби места, като: 
 

⮚ забравени в кода пароли, ключове, тайни с твърд код 

⮚  остарели библиотеки с известни уязвимости в тях 

⮚  лицензи, които позволяват отворен код 

⮚  слабости в контейнерната инфраструктура 

⮚  отворени портове в мрежовата среда 

⮚  прокси сървъри 

⮚  бази данни 

⮚  Включват се специфични за приложената програмна технология тестове 

⮚  DevSecOps се грижи и за сигурността на средата за разработка и 
интеграция, като включва в процесите предварително зададени схеми за 
одобрение или отхвърляне на дадени фактори и предотвратява рисковите 
ситуации. 
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 Всичко това носи изключително много ползи за качеството и скоростта, с която 
се произвеждат софтуерните продукти. Контейнеризираната облачна инфраструктура 
позволява гъвкавост и спестява изчислителен ресурс. Всяка виртуална единица 
участваща в DevSecOps процесите прекъсва съществуването си след изпълнение на 
задачата си, като оставя репорт или артефакт от действията си. Когато настъпи промяна 
в кода, процесите започват автоматично и докато не се изпълнят всички зададени 
проверки и изпитания и не се посрещнат всички критерии, промените не се внедряват в 
новата версия. Простотата и яснотата на декларативните кодови конфигурации 
елиминира фалшиво позитивните резултати в тестовата фаза. 

Тъй като DevOps методологията не се ограничава от използваните технологии и 
инструменти, а е насочена към гъвкаво и непрекъснато обновяване на програмните 
продукти, това дава възможност индивидуален подход към всеки продукт и дори към 
всяка функционалност. Независимо дали се касае за разрешаване на появил се бъг или за 
нова функционалност, всяко обновяване се третира като жива “кръпка” и не налага 
преинсталации или загуба на услугата. 

Авиопроизводителите осъзнават ползите от DevSecOps. За целта на този доклад 
беше направено проучване на десетте водещи компании в авиационната промишленост.  

Осем от тях в момента активно търсят DevSecOps специалисти, като заплатата на 
такъв инженер (според glassdoor.com) може да нахвърля стартово 130 000 долара 
годишно.  

 

4. Заключение 

 

Във враждебния свят на постоянни кибератаки, авиацията е една от най- често 
атакуваните среди. Паралелно с това зависимостта от информационните технологии и 
комуникации отваря по-голяма повърхност за атаки към вече предполагаемите уязвими 
системи. Критичен проблем на сигурността за гражданската авиация са софтуерните 
продукти, които те използват. Проблемите и уязвимостите в кода, който изгражда тези 
системи и продукти, биха могли евентуално да доведат до фатални грешки. В резултат 
на което може да се стигне до загуба на човешки живот, хаос в гражданската авиация и 
загуби за стотици милиони долари. 

Имайки предвид бурното развитие на софтуера във въздухоплаването, както в 
наземните, така и в самолетните системи, а също и набиращата все по-голяма инерция 
безпилотна авиация, разчитаща на цифрова комуникация и управление, DevSecOps може 
да предложи допълнително ниво на сигурност. Също така да гарантира по-добро 
качество на използваните приложения и решения, оптималност на изхарчените 
изчислителни ресурси и непрестанно подобрение и обновяване чрез итеративния си 
подход. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Атмосферата променя температурата и налягането всеки ден. Обикновено с 
увеличаване на височината и двете трябва да намаляват, но се случва и обратното. Силата 
и посоката на вятъра също постоянно се променят. Всичко това като цяло прави 
атмосферата стабилна или нестабилна, създавайки условия за появата на различни 
метеорологични явления, включително турбулентност. 

Летателните апарати, от всички видове, се влияят от атмосферната турбулентност 
и въздушните течения. В зависимост от размера, типа и височината на полета, 
атмосферните смущения им влияят по различен начин. Едно и също смущение 
действащо на голям летателен апарат летящ голяма височина, и на квадрокоптер летящ 
на няколко метра над земята, ще окаже в първия случай минимално или никакво 
въздействие върху параметрите на полета, а от там и върху правилното изпълнение на 
задачата, докато при квадрокоптера може да доведе и до сблъсък със земята или близко 
намиращо се препятствие(сграда, дърво и т.н). [1] Това налага да се класифицират и 
изследват атмосферните смущения, възникващи на малки височини. 
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2. МОДЕЛИ НА ТУРБУЛЕНЦИЯ 

Скоростта на движение на въздуха и суспендираните в него частици се променя в 
пространството и времето. Ламинарните и турбулентни движения на въздушните маси се 
различават предимно по мащаб. Движението в голям мащаб се счита за ламинарно, 
докато движението в малък мащаб се счита за турбулентно. Невъзможно е да се направи 
ясна граница между тях - тя е условна и зависи от задачата и методите на измерване. 

Турбулентното движение на въздушните маси се характеризира с промяна на 
скоростното поле във времето и пространството, наличието на нееднородности и/или 
турбулентни вихри. Възниква спектър от вихри с различни размери (мащаби). 
Реципрочната стойност на скалата се нарича пространствена честота. Разпределението 
на турбулентната енергия върху пространствените честоти се нарича спектър на 
турбулентност. 

Природата на турбулентното движение в атмосферата е такава, че енергията на 
едромащабни вихри се прехвърля към по-малки вихри. Това продължава, докато вихрите 
станат толкова малки, че тяхната кинетична енергия отива изцяло за преодоляване на 
вискозитета на въздуха и се превръща в топлина. Такъв процес на турбулентно движение 
протича непрекъснато, докато се извършва енергийното попълване на мащабни вихри от 
атмосферни енергийни източници, свързани с разликата в температурата и налягането. 
Превръщането на кинетичната енергия на турбулентността в топлина се нарича 
разсейване на кинетичната енергия на турбулентността (DKET). 

Турбуленция не се наблюдава в цялата атмосфера едновременно и не на всички 
височини. Възниква под въздействието на топлинни и динамични фактори. Поради това 
има и разлика между термична и динамична турбулентност. Топлинната турбулентност 
се появява в резултат на неравномерно нагряване на земната повърхност и при големи 
вертикални градиенти на температурата. Този тип турбулентност е типичен за долната 
половина на тропосферата (до 3-4 km). Интензивността му зависи от сезона, периода от 
денонощието и стабилността на атмосферата. Най-голяма интензивност се наблюдава 
денем през топлия сезон в студени нестабилни въздушни маси, както и в дифузно 
барично поле - в седловини и циклони. По време на термична турбуленция в атмосферата 
възникват хаотични и ламинарни, възходящи и низходящи въздушни движения. 
Динамичната турбулентност се създава поради триенето на движещия се въздух върху 
неравния терен на земната повърхност и разнородността на въздушните потоци по 
скорост и посока. Триенето на въздуха по земната повърхност при равнинен и планински 
терен предизвиква възникването на динамична турбулентност главно в долния слой на 
тропосферата (до 1-1,5 km). В планинските райони може да се разпространи много по-

високо (до 7-9 km). Динамичната турбулентност възниква в слоевете на свободната 
атмосфера с голяма променливост на характеристиките на вятъра и се наблюдава по-

често там, където има сближаване или разминаване на въздушните потоци, изкривяване 
на тяхната посока, както и в зони на струйни течения. Може да възникне и под формата 
на възходящи и низходящи потоци в резултат на вълнови движения на границата между 
инверсионния и изотермния слой. Интензивността му зависи от скоростта на 
вертикалния и хоризонталния срез на вятъра. Въпреки че термичната и динамичната 
турбулентност се създават в резултат на действието на различни фактори, те могат да 
повлияят на характера на въздушните потоци, увеличавайки интензивността на 
турбулентното състояние на атмосферата. 

2.1. Турбуленция при ясно небе 

1) Механична турбулентност, дължаща се на влиянието на неравностите на земната 
повърхност върху въздушните течения и понякога засилена от нейното 
неравномерно нагряване; 
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2) Планински вълни, които по произход са специална форма на турбулентност от 
първи тип; 

3) Турбулентност на струйни течения; 
4) Турбулентност във вътрешните за свободната атмосфера слоеве. 

Турбулентността на въздушните потоци при ясно небе е свързана със 
съществуването на слоеве в атмосферата, с хоризонтални и вертикални градиенти на 
скоростта на вятъра и температурата на въздуха. 

Лесно достъпният запас от енергия в турбулентните потоци има тенденция да 
ускорява хомогенизирането. Характеристиката, която е отговорна за подобреното 
смесване и увеличените скорости на трансфер на маса, импулс и енергия в потока, се 
нарича "дифузия", и се описва с коефициента на турбулентна дифузия. Той предполага 
определяща връзка между турбулентния поток и градиента на средната променлива. 

Коефициентът на турбулентна дифузия е основен подход за количествено определяне на 
турбулентните потоци. 

Поддържането на турбулентния поток изисква постоянен източник на енергия, 
защото турбулентността бързо се разсейва, тъй като кинетичната енергия се преобразува 
във вътрешна енергия чрез вискозно срязващо напрежение. Турбулентните потоци могат 
да се разглеждат като състоящи се от цяла йерархия от вихри в широк диапазон от 
мащаби на дължина и йерархията може да бъде описана чрез енергиен спектър, който 
измерва енергията на пулсациите на скоростта на потока за всеки мащаб (вълново 
число).Вихрите могат да бъдат разделени на: 

• Интегрална времева скала 

• Скали за дължина на Колмогоров 

• Микроскали на Тейлър 

Началото на турбулентността може да бъде предвидено до известна степен чрез 
числото на Рейнолдс, което е съотношението на инерционните сили към вискозните сили 
във флуид. [16] 

(1)    𝑅𝑒 = 𝑉𝐿𝜈0  , 
където: 𝜈0 = 𝜇0 𝜌0⁄ . 

Като: V – е скоростта на потока (свободния поток); L – параметър на характерна дължина 
на тялото или канала; ν0 – параметърът на кинематичния вискозитет. μ0 - динамичен вискозитет на флуид в свободен поток; ρ0 - еталонна плътност на флуид. 

Това относително движение причинява флуидно триене, което е фактор за 
развитието на турбулентен поток. Числото на Рейнолдс определя количествено 
относителното значение на тези два вида сили за дадени условия на потока и е признак 

за това, кога ще възникне турбулентен поток в конкретна ситуация. Използва се при 
мащабиране на проблеми с динамиката на флуида и при определяне на динамичното 
сходство между два различни флуидни потоци. Ситуация, при която кинетичната 
енергия се абсорбира значително поради действието на молекулярния вискозитет на 
флуида, води до ламинарен режим на потока. 

2.1.1. Ламинарен и турбулентен поток по отношение на числото на Рейнолдс. 
• Ламинарен поток възниква при ниски числа на Рейнолдс (по-малко от 2000), 

където вискозните сили преобладават, и се характеризира с плавно, постоянно 
движение на флуида; 

https://wikipredia-net.translate.goog/ru/Diffusion_coefficient?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=bg&_x_tr_hl=bg&_x_tr_pto=sc
https://wikipredia-net.translate.goog/ru/Diffusion_coefficient?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=bg&_x_tr_hl=bg&_x_tr_pto=sc
https://wikipredia-net.translate.goog/ru/Flux?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=bg&_x_tr_hl=bg&_x_tr_pto=sc
https://wikipredia-net.translate.goog/ru/Wavenumber?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=bg&_x_tr_hl=bg&_x_tr_pto=sc
https://wikipredia-net.translate.goog/ru/Wavenumber?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=bg&_x_tr_hl=bg&_x_tr_pto=sc
https://wikipredia-net.translate.goog/ru/Kolmogorov_microscales?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=bg&_x_tr_hl=bg&_x_tr_pto=sc
https://wikipredia-net.translate.goog/ru/Taylor_microscale?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=bg&_x_tr_hl=bg&_x_tr_pto=sc
https://wikipredia-net.translate.goog/ru/Reynolds_number?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=bg&_x_tr_hl=bg&_x_tr_pto=sc
https://wikipredia-net.translate.goog/ru/Ratio?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=bg&_x_tr_hl=bg&_x_tr_pto=sc
https://wikipredia-net.translate.goog/ru/Viscous?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=bg&_x_tr_hl=bg&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Kinematic_viscosity?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=bg&_x_tr_hl=bg&_x_tr_pto=sc
https://wikipredia-net.translate.goog/ru/Dynamic_similitude?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=bg&_x_tr_hl=bg&_x_tr_pto=sc
https://wikipredia-net.translate.goog/ru/Dynamic_similitude?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=bg&_x_tr_hl=bg&_x_tr_pto=sc
https://wikipredia-net.translate.goog/ru/Kinetic_energy?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=bg&_x_tr_hl=bg&_x_tr_pto=sc
https://wikipredia-net.translate.goog/ru/Kinetic_energy?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=bg&_x_tr_hl=bg&_x_tr_pto=sc
https://wikipredia-net.translate.goog/ru/Viscosity?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=bg&_x_tr_hl=bg&_x_tr_pto=sc
https://wikipredia-net.translate.goog/ru/Laminar_flow?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=bg&_x_tr_hl=bg&_x_tr_pto=sc
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• Турбулентният поток възниква при високи числа на Рейнолдс (над 4000) и е 
доминиран от инерционни сили, които са склонни да създават хаотични вихри, 
вихри и други нестабилности на потока. [12,17] 

 
Фигура 1.По отношение на числото на Рейнолдс за ламинарен и турбулентен 

поток 

2.1.2. Пренос на топлина и импулс 

Когато потокът е турбулентен, частиците проявяват допълнително странично 
движение, което увеличава скоростта на обмен на енергия и импулс между тях, като по 
този начин увеличава преноса на топлина и коефициента на триене. [8] 

Идеята на Ричардсън за турбулентността е, че тя е създаден от вещества с 
различни размери. Размерите определят характерна скала на дължина за вихри, която 
също се характеризира със скали на скоростта на потока и времеви скали (време на 
оборот), зависещи от скалата на дължината. Големите вихри са нестабилни, разпадат се 
и образуват по-малки, а кинетичната енергия на първоначалния голям се разделя на по-
малките, произлезли от него. Тези по-малки вихри преминават през същия процес, 
пораждайки още по-малки вихри, които наследяват енергията на предишния. По този 
начин енергията се прехвърля от големи мащаби на движение към по-малки, докато се 
достигне до достатъчно малък мащаб на дължина. [8] 

2.2. Профил на турбуленция на малки височини 

На височина под 600m съпротивлението, генерирано от въздушно триене в 
непосредствена близост до земята, причинява промяна в скоростта и посоката на 

движение на въздуха. Такъв слой се нарича "триещ слой" и може да бъде разделена на: 
• „повърхностен граничен слой“ от земята до височина около 100m, където 

движението на въздуха се определя главно от триенето по земната повърхност; 
• „Слой Екман“ от височина приблизително 100m до височина най-малко 600m, 

където ефектът от триенето, макар и все още значителен, намалява 
последователно с увеличаване на височината и други влияещи фактори, като 
силите на Кориолис и хоризонталният баричен градиент стават все по-важни. [4] 

Кориолисовата сила е описана в първите научни трудове след откриването й като 
центробежна сила. Тя възниква, когато едно тяло извършва едновременно постъпателно 
и въртеливо движение. [4] 

Слоят на Екман е слоят във флуид, където има баланс между силата на градиента 
на налягането, силата на Кориолис и турбулентното съпротивление. Височината, на 
която вятърът духа по изобарите, се нарича геострофична височина на вятъра или само 
горната граница на фрикционния слой. Според тази теория ъгълът на пресичането на 
изобарите от потока в слоя Екман е максимум 45° и намалява експоненциално при 
височини в диапазона 100m ÷ 0m в горната част на триещия слой. Ако изчисленият вятър 

https://wikipredia.net/bg/Fluid
https://wikipredia.net/bg/Force
https://wikipredia.net/bg/Pressure_gradient_force
https://wikipredia.net/bg/Pressure_gradient_force
https://wikipredia.net/bg/Coriolis_force
https://wikipredia.net/bg/Drag_(physics)
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в слоя Екман се представя под формата на ходограф, крайните точки на векторите на 
вятъра описват равноъгълна спирала, известна като спиралата на Екман. На практика се 
оказва, че скоростта на вятъра в слоя Екман по правило се увеличава с надморска 
височина, вятърът духа под ъгъл спрямо изобарите, този ъгъл намалява с увеличаване 
надморска височина и вятърът се обръща по посока на часовниковата стрелка (срещу 
нея) с увеличаване на надморската височина на север (южно полукълбо). [4] 

Приема се, че атмосферата в повърхностния слой е неутрално стабилна, с 
помощта на следното уравнение се извежда теоретичната промяна в скоростта на вятъра 
с височината: 

(2)   u = u∗k ⋅ ln zz0 

където: u е скоростта на вятъра на височина z; 𝐮∗е триене в атмосферата; k е константа 
на Карман, която е приблизително 0,38; 𝐳𝟎 е продължителността на грапавостта, която 
зависи от естеството на конкретните повърхности. 
Това уравнение е известно като „логаритмичен закон на вятъра“ или като „уравнение 
Прандъл” и служи за конструиране на логаритмичен профил на скоростта на вятъра. 
Лудвиг Прандъл въвежда допълнителната концепция за дължината на смесване, заедно 
с идеята за граничен слой. [4] 

Други модели, представящи профилите на атмосферния вятър, също са получени 
емпирично в атмосферни условия, където стабилността не е неутрална. Най-известните 
от тях е модел на "закон на мощността", който свързва скоростите на вятъра на две 
височинни нива на атмосферата чрез параметъра за стабилност, а именно: 

(3)   u = u1 [ zz1]γ
 

където: u, u1 са скорости на вятъра съответно на височини z, z1, γ е параметър, зависещ 
от устойчивостта, грапавостта на земната повърхност и височината и със стойност от 0 
до +1, определена емпирично. При адиабатни условия (термодинамичен процес, при 
който няма поток на топлинна енергия извън границите на термодинамичната система) 
при висока скорост на вятъра в слоя между височини от 10m и 200m обикновено е 
степенен закон. 

Силни повърхностни ветрове, взаимодействащи с препятствията по пътя на 
преобладаващия поток, като например големи сгради, ниски хълмове или близко 
разположени групи от високи дървета могат да създадат на места срязване на вятъра. 
При такива обстоятелства срязването на вятъра обикновено е придружен от турбуленция 
на чист въздух (CLA). Влиянието на препятствията върху преобладаващия въздушен 

поток зависи от много фактори, най-важният от които е скоростта на вятъра и неговата 
посока спрямо препятствието, както и мащаба на препятствието. 

Общ интерес представляват пистите, които поради необходимост са в тесни 
долини или по билото на ниски хълмове. В този случай мащабът на препятствието е 
такъв, че то може да повлияе на въздушния поток на ниска надморска височина в голяма 
област. Където билото е ниско хълмовете се простират близо до пистата, височината на 
билото може да не е достатъчна за отклонение на потока, но когато потокът преодолее 
хълмовете, придобива вертикален (низходящ) компонент. Където хълмовете или 
планините достатъчно високи, за да се отклони вятъра на ниска надморска височина, 
повърхностният вятър може да бъде привлечен в стесняваща се спирала по протежение 
на пистата. В специални случаи, когато хълмовете са разположени от двете страни на 
пистата, спираловидно изтегленият поток може да прояви свойства, подобни на ефекта 
на тръби на Вентури, което води до ускоряване на приземния вятър. 

https://wikibgbg.top/wiki/Ludwig_Prandtl
https://wikibgbg.top/wiki/Boundary_layer
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Силни приземни ветрове на летища, където няма значителни препятствия, 
пътищата на въздушния поток също могат да доведат до повишено срязване на вятъра. 
Това се случва, защото в най-близките до земната повърхност слоеве на атмосферата 
силният вятър увеличава механичната турбулентност, която от своя страна пренася 
ъгловия момент към цялата площ на слоя и намалява срязването на вятъра близо до 
земята, със съответното увеличение на срязването на вятъра при по-високи нива на 
повърхностния граничен слой. [4] 

В допълнение към механичното въздействие, когато вятърът преминава около 
препятствия, върху потока може също така да повлияе на термодинамичните свойства на 
атмосферата, като по този начин създава специални условия срязване на вятъра. Най-

често срещаното от тези състояния е така нареченото катабатичен вятър, който духа през 
нощта над наклонена земна повърхност при липса на облаци и със слаб баричен 
градиент. Вятърът се образува поради течението надолу по склона на гравитационния 

поток от по-студен и по-плътен въздух, който е в контакт с наклон под по-топлия и по-

малко плътен въздух, който е на същата надморска височина, но на известно разстояние 

от повърхността на склона. Срязване на вятъра и ниска турбуленция присъстват по 
предния ръб и горната граница на по-студения въздух, докато се движи надолу по склона 
на хълм и понякога може да има внезапно ускорение, наподобяващо фронт слаби пориви. 

2.2. Моделиране на турбулентност. 
Моделирането на турбулентност се отнася до необходимостта от 

параметризиране на напрежението от скалата на подмрежата по отношение на 
характеристиките на филтрираното поле на скоростта. Това поле се нарича под мрежово 
моделиране. [7,15] Въпреки десетилетия изследвания, няма аналитична теория, която да 
подскаже еволюцията на турбулентните потоци. Уравненията, описващи ги, могат да 
бъдат решени директно само за прости случаи на потоци. Общите модели са: 

• Модел Спаларт – Алмарас (S–A) 
Моделът Spalart-Allmaras е с едно уравнение, който решава симулирано 

транспортно уравнение за кинематичен вихров турбулентен вискозитет. Разработен е 
специално за аерокосмически приложения, включващи потоци, и е доказано, че дава 
добри резултати за гранични слоеве, подложени на неблагоприятни градиенти на 
налягането. [18] 

• Модел k-ε (k – епсилон) 
K-epsilon (k-ε) моделът на турбулентност е най-разпространеният модел, 

използван в изчислителната динамика на флуидите (CFD) за моделиране на 
характеристиките на средния поток за условия на турбулентен поток. Това е модел с две 
уравнения, който дава общо описание на турбулентността по отношение на две 
транспортни уравнения (PDE). Първоначално моделът K-epsilon е да се подобри модела 
на дължината на смесване, както и да се намери алтернатива на алгебричното 
предписание на мащабите на турбулентна дължина в потоци със средна и висока 
сложност. [15] 

• Модел k-Ω (k – омега) 
В изчислителната динамика на флуидите моделът на турбулентност k – омега (k – 

ω) е конвенционален модел на турбулентност с две уравнения, който се използва като 
затваряне на осреднените по Рейнолдс уравнения на Навие–Стокс (уравнения RANS). 
Моделът използва две частни диференциални уравнения за две, k и ω, където първата 
променлива е кинетичната енергия на турбулентността (k), а втората (ω) е специфична 
скорост на разсейване (кинетичната енергия на турбулентността k във вътрешна 
топлинна енергия). [19] 

http://www.scholarpedia.org/article/Turbulence:_Subgrid-Scale_Modeling
http://www.scholarpedia.org/article/Turbulence:_Subgrid-Scale_Modeling
https://wikipredia-net.translate.goog/ru/Spalart%E2%80%93Allmaras_turbulence_model?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=bg&_x_tr_hl=bg&_x_tr_pto=sc
https://wikipredia-net.translate.goog/ru/Spalart%E2%80%93Allmaras_turbulence_model?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=bg&_x_tr_hl=bg&_x_tr_pto=sc
https://wikipredia-net.translate.goog/ru/Spalart%E2%80%93Allmaras_turbulence_model?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=bg&_x_tr_hl=bg&_x_tr_pto=sc
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• Модел SST (трансфер на напрежението на срязване на Ментер) 
Моделът на турбулентност SST (пренос на напрежението на срязване на Ментер) 

е широко използван и стабилен модел на турбулентност с две уравнения на вихровия 
вискозитет, използвани в изчислителната динамика на флуидите. Моделът съчетава 
модела на турбулентност k-omega и модела на турбулентност к-epsilon, така че k-omega 

се използва във вътрешността на граничния слой и превключва на k-epsilon при свободен 
поток на срязване. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В статията са разгледани и анализирани причините за възникване на турбулентни 
потоци на малки височини, тяхната продължителност, мащабност, както и принципи за 
разсейването ѝ. Това е необходимо за създаване на адекватни модели на атмосферните 
смущения, които може да се използват при синтеза на алгоритми за траекторно 
управление на безпилотни летателни апарати. 
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Abstract: The power supply is built on a modular principle. In this case, four independent 
modules were used. Each of these modules can be selected with a suitable output voltage and 
current consumption, depending on the user's preference. This unit is designed and built from 
3 standard low voltage units and one high voltage unit of 2000 V. The output voltages are well 
filtered and protected against short circuits. Embedding smart functions in electronic devices 
gives them greater autonomy and reliability. Each module is duplicated and connected to a 
"wire OR" scheme to another module analogous to it. This allows in the event of a failure of 
one of the modules to automatically switch on the other. A storage battery maintains all voltages 
for a period of time when the main power fails. When the main power is restored, the emergency 
power is turned off and the battery goes into charging mode. The power supply is assembled 
from factory-ready modules from leading technology companies. These power supply 
characteristics enable it to operate with high reliability aboard space stations and unmanned 
drones. 
 

Keywords: power supplies, DC / DC converter. 
 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Електрозахранването е предназначено за автономно  работещи електронни 
устройства. То е изградено на модулен принцип, в случая от четири независими модула. 

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

Освен висока надеждност, захранващия блок, притежава също висок к.п.д. и 
подходящо охлаждане без вентилатор (при космически приложения). За да може да 
работи при тежки условия на високи и ниски температури, високи ускорения, вибрации, 
да е с ниско тегло и други, той е асемблиран от готови фабрично изработени модули на 
водещи високо технологични компании [1,2]. Използвани са нови и модерни 
преобразователи на напрежение от типа DC/DC, а за високоволтовото захранване - 
модулен блок производство на фирмата Hamamatsu, както и нови прецизни регулатори на 
напрежения с добра филтрация и ниско ниво на шум. 

 

2. БЛОК - СХЕМА НА ЗАХРАНВАЩИЯ БЛОК 

 

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

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

 

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

 

3. СПИСЪК И ФУНКЦИИ НА МОДУЛИТЕ „DC/DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ” 

 

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

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

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

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

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

 

Общи параметри на DC/DC преобразователите: 
Висока ефективност достигаща до 85%. 
Амплитуда на входното напрежение  4:1. 
Работен температурен диапазон  от -40оС до +85оС. 
Охлаждане до 6 W – свободно въздушно. 
Изолация между входа и изхода от 1500 до 3500 VDC  
Изолационно съпротивление  > от 1000 МΩ 

Има защита от продължително късо съединение на изхода, а възстановяването 
след отпадане на късото съединение става автоматично. 

Вътрешна честота на превключване е 260 kHz. 
Честотата на превключване от 260 kHz се потиска ефективно от мрежови П-

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

4. МОДУЛ „РЕГУЛАТОР НА ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ” 

 

Устройството C9619-51 е произведено от фирмата Hamamatsu (фиг1, регулатор 4). 
То представлява модулен високоволтов блок предназначен за захранване на електронни 
фотоумножители с положително напрежение. Схемата на конструкция гарантира висока 
стабилност и ниска потребявана мощност. Модулът високоволтово захранване осигурява 
стандартните защитни функции, които са високо надеждни. 

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

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

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

 

За филтриране и стабилизация на напрежението +12V и +5V, съответно в 
Регулатор 1 и Регулатор 3 се използва чипът LM117A, а за филтриране и стабилизация на 
напрежението -12V, съответно в Регулатор 2 се използва чипът LM137A.  

5.1. Регулатор на положително напрежение LM117 

Серията LM117 са регулируеми стабилизатори за положително напрежение с 3 
извода. Те са в състояние да осигурят на изхода си ток от порядъка на 1.5 А при диапазон 
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на напрежението от 1.2 до 37 V. Тези регулатори са изключително лесни за използване и 
се изисква само 2 външни резистора за да се определи изходното напрежение. Освен това 
LM117 са монтирани в стандартни транзисторни опаковки (корпуси), които лесно се 
прикрепват към печатната платка. Тези регулатори предлагат и пълна защита срещу 
претоварване, която е характерна за интегралните схеми. Освен това в чипа е предвидено 
лимитирано ограничаване на тока, термична защита, както и безопасна зона на защита.  

5.2. Приложение на регулатора на напрежение LM117 в захранващия блок 

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

 

 

Фигъра 2. Регулатор на положително напрежение 
 

5.3 Изчисляване на изходното напрежение на регулатора 
 

Изчисляването на изходното напрежение се извършва по формула (1) 
 

(1)                       )2R(I)
1R

2R
1(25.1V ++= adjout , 

 
Където R1, R2 и Iadj са показани на фиг. 2 

 

5.4. Регулатор на отрицателно напрежение LM 137. 
Серията LM137 са регулируеми стабилизатори за отрицателно напрежение с 3 

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

 

6. МОДУЛ „ГЕНЕРАТОР НА ТОК”  
 

Модулът „Генератор на ток” е показан на фиг. 3.  
 



184 

 

 

 

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

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

 

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

 

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

 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

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

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

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

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

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

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

 

 

Фигура 4. Регулатор на 
високо напрежение 

 

 

Фигура 5. DC/DC 
преобразователи 

 

Фирура 6.  
Регулатори на ниско 

напрежение 
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Abstract: The principle of the ion engine has been known for a long time and widely, and has 
long been represented in science fiction literature as well as in cinema, but it has only recently 
become available to astronautics. NASA leads the Prometheus project, which is developing a 
powerful ion engine powered by electricity from an onboard nuclear reactor. It is assumed that 
such engines in the amount of eight pieces will be able to accelerate the device to 90 km / s. 
The first device of this project, the Jupiter Icy Moons Explorer, was planned to be sent to Jupiter 
in 2017, but the development of this device was stopped in 2005 due to technical difficulties. A 
simpler AMC project is currently being sought for the first test of the Prometheus program.  
Keywords: NASA, ion engine, Prometheus program, Jupiter 

 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Йонният двигател е вид електрически ракетен двигател, чийто принцип на работа 
се основава на създаването на реактивна тяга на базата на йонизиран газ, ускорен до 
високи скорости в електрическо поле. Предимството на този тип двигатели е ниският 
разход на гориво и дългото време на работа (максималния период на непрекъсната работа 
на най-модерните образци на йонни двигатели е повече от три години). Недостатъкът на 
йонния двигател е неговата незначителна тяга в сравнение с химическите двигатели. В 
сравнение с тласкащите устройства с ускорение в магнитния слой, йонният тласкащ 
двигател има голяма консумация на енергия при същото ниво на тягата. Йонните 
двигатели използват високо напрежение, имат по-сложна схема и дизайн, което 
усложнява решаването на проблема за осигуряване на висока надеждност и електрическа 
якост на двигателя. Принципът на йонния двигател е известен и е представен в 
научнофантастичната литература, както и в киното, но за космонавтиката стана достъпен 
едва наскоро. През 1960 г. е построен първият функциониращ широколъчев йонен 
електростатичен двигател (създаден в САЩ в изследователския център на НАСА Луис). 
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През 1964 г. първата успешна суборбитална демонстрация на йонен двигател (SERT I) 
беше тест за осъществимостта на неутрализиране на йонен лъч в космоса. През 1970 г. е 
извършен тест за дългосрочна работа на електростатични ускорители с живачни йони в 
космоса (SERT II). От 70-те години на миналия век йонните двигатели с ефект на Хол се 
използват в СССР като навигационни двигатели (двигателите SPT-60 са използвани през 
70-те години на "Метеорах", SPT-70 на спътниците Космос и Луч през 80-те години, SPT-
100 на брой сателити през 90-те). Като основен (задвижващ) двигател, йонният двигател 
е използван за първи път на космическия кораб Deep Space 1 (двигателят е изстрелян за 
първи път на 10 ноември 1998 г.). Йонният двигател в момента държи рекорда за 
негравитационно ускорение на космически кораб в космоса - Deep Space 1 успя да 
увеличи скоростта на устройство с тегло около 370 кг с 4,3 км/сек, като изразходва 74 кг 
ксенон. Този рекорд беше счупен от космическия кораб Dawn: за първи път на 5 юни 2010 
г. и до септември 2016 г. скоростта вече беше 39 900 km/h (11,1 km/s). Европейската лунна 
сонда Smart-1, изстреляна на 28 септември 2003 г., и японската сонда Hayabusa, 
изстреляна към астероида Итокава през май 2003 г., бяха следващите превозни средства. 
Следващият космически кораб на НАСА с поддържащи йонни двигатели беше (след 
серия от замразявания и възобновяване на работа) AMS Dawn, който стартира на 27 
септември 2007 г. Dawn е предназначен да изучава Vesta и Ceres и носи три NSTAR 
двигателя, успешно тествани на Deep Space 1. 

 
Йонният двигател NSTAR на американския AMC Deep Space 1 

2. Работа на йонните двигател 

 

2.1 Принцип на действие.  
Принципът на работа на плазмения двигател е, че работната течност не е горящо 

гориво, както при реактивните двигатели, а поток от йони, ускорени от магнитно поле до 
безумни скорости. Работният газ се инжектира в йонизационната камера, където се 
облъчва от електронния поток от катода и се йонизира. В този случай, поради високото 
съотношение на заряда към масата, става възможно да се ускорят йоните до много високи 
скорости (над 210 km/s в сравнение с 3÷4,5 km/s за химически ракетни двигатели). По 
този начин може да се постигне много висок специфичен импулс в йонен двигател. Това 
ви позволява значително да намалите консумацията на реактивна маса на йонизиран газ 
в сравнение с консумацията на реактивна маса в химически ракети, но изисква много 
енергия. Недостатъкът на двигателя в сегашните му изпълнения е много слабата тяга (от 
порядъка на десети от нютона). При висока тяга йоните в двигателя се блъскат в анода, 
което води до пръскане на анода. Колкото по-висока е тяга на двигателя и скоростта на 
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йоните, толкова по-бързо, следователно, ще ерозира анодът. По този начин не е възможно 
да се използва йонен двигател за изстрелване от планета, но от друга страна, намирайки 
се в открития космос, с достатъчно продължителна работа на двигателя е възможно да се 
ускори космическият кораб до скорости, които в момента са недостъпни за никой друг от 
съществуващите типове двигатели (с изключение на слънчево платно). Пръстеновите 
магнити създават зони със силно магнитно поле, предотвратявайки контакта на плазмата 
със стените на камерата (предотвратяване на корозивни ефекти), увеличавайки 
плътността на тока в плазмения стълб, като по този начин увеличават степента на 
йонизация на газа. 

  
Фигура 1 Схема на процесите в йонния двигател 

Магнитното поле също така концентрира потока от излъчени йони, образувайки 
йонен лъч с най-малък ъгъл на отклонение. Електрическото поле между заредените 
решетки ускорява образуваните йони на работния флуид. Тъй като положително 
заредените йони се ускоряват, докато електроните остават в системата и могат да 
образуват отрицателен заряд върху тялото на космическия кораб, което може да доведе 
до намаляване на ефективността на двигателя и изкривяване на йонния лъч, се използва 
неутрализиращо електроните устройство, насочено към страничния йонен поток и 
изхвърлящ излишния отрицателен заряд от тялото на устройството. 

2.2 Създаване на йонен модел. 
Като източник на постоянно магнитно поле моделът използва пръстеновидни 

магнити с диаметри D1=5 cm и D2=2 cm и съответно централни отвори d1=3 cm и d2=1 
cm. Катодът под формата на заострена тръба е поставен в центъра на по-малък магнит. 
Неутрализиращият катод не се използва в тази схема.  

  

Неутрализиращ електронен  разпръсквач 

Неутрализиращ катод 

Йонен лъч 

плазма 

Положително заредена решетка(около 1070 V) 

Негативно заредена решетка(около  -200 V) 

магнити 

Анод (~§1100V) 

Впръсква гориво 

Електронен разпръсквач 

Силови линии на магнитното поле 

Катоден емитер на електрони 

Създаване на йони, след удара 
на електрони с атоми 
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Фигура 2 Модел на йонен двигател 

Моделът се поставя под вакуумна камбана и се поставя върху специално 
проектирана основа с херметизирани газови и захранващи токове. Изпомпването се 
извършва от двустепенна роторна вакуумна помпа.  

 
Фигура 3 Експериментална установка 

Моделът се захранва от специално проектирано захранване, което ви позволява да 
променяте потенциалната разлика между решетките и между катода и анода. 
Захранването се извършва с два трансформатора TVS-110PTs5, два усилвателя UN9/27, 
захранващи вериги на базата на стабилизатори LM317T и таймери NE555, които подават 
сигнал към полеви транзистори IRF540N, които от своя страна комутират тока от 
стабилизаторите, подавани към първичната намотка на трансформаторите. 

2.3 Изпитания. 
Максималната дължина на получения йонен сноп е ∼ 7 cm (при максимална 

потенциална разлика между решетките ∆U ≈ 1200 V) Плазмата е концентрирана върху 
оста на модела поради наличието на магнитно поле на пръстеновидни магнити. Яркостта 
на сиянието, дължината на получения лъч се регулират чрез промяна на потенциалната 
разлика между съответните елементи на системата. 

Решетки 

газоснабд
яване 

  

 

Катод 

Магнити 

Газоснабдяване 
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Снимки от тестове на двигатели на НАСА и ЕКА за сравнение:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 4 Двигател на NASA, газ – ксенон                    Фигура 5 Двигател ЕКА, газ 
- виздух 

2.4 Изчисления по йонния двигател. 
Крайната скорост на космическия кораб се определя по формулата на Циолковски: 
(1)     V=νln  𝑀нач𝑀кон 

където Mнач е началната маса на апарата, Мкон е крайната маса на апарата, ν е скоростта 
на изтичане на работния флуид. От формулата се вижда, че колкото по-високо е ν, толкова 
по-висока ще бъде крайната скорост на космическия кораб със същото количество 
изразходвано гориво. Това определя конкурентното предимство на този тип двигатели в 
сравнение с химическите. Нека изведем формулата за изчисляване на скоростта на 
йоните, излъчвани от двигателя: 

(2)   Екин = М𝜈22 = 𝑈𝑒 =>  𝜈 = √2𝑈𝑒𝑀  

където M е масата на йона, e е неговият заряд, U е ускоряващото напрежение. Нека 
изведем формулата за изчисляване на тягата на двигателя: 𝐹 = 𝜕𝑞𝜕𝑡 = 𝜈 𝑚𝑡          𝐼 = 𝜕𝑞𝜕𝑡 = 𝑛𝑒𝑡  𝑚𝑡 = 𝑀𝑛𝑡 = 𝑀𝐼𝑒  

(3)    𝐹 = 𝐼√2𝑈𝑀𝑒  

където I - ток на неутрализатора. 
Нека да оценим характеристиките на нашия модел: 
Umax = 1200 V 

e = 1,6*10−16 C 

M = 4,8*10−26 kg 

Imax =60µA. 
И получаваме:  
ν ≈ 89 km/s 

F ≈ 1,6 mN 

 

2.5 Активни космически мисии използващи йонен двигател 

- BepiColombo - Стартиран на 20 октомври 2018 г. ESA използва йонни двигатели, 
заедно с гравитационно подпомагане и химическо задвижване, за да обикаля Меркурий 
като изкуствен спътник. На апарата работят най-мощните до момента 4 йонни двигателя 
с обща тяга 290 mN. 
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Фигура 6 Модел на космически кораб BepiColombo 

- Starlink е проект на американската компания SpaceX за изстрелване на сателити в 
ниска околоземна орбита за създаване на глобална интернет мрежа. Технологията 
се използва за маневриране на сателити и избягване на техния сблъсък с 
космически отпадъци. 

Tianhe - основният модул на китайската космическа станция, изстрелян на 29 април 
2021 г., има 4 йонни двигателя за корекция на орбитата. 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И БЛАГОДАРНОСТИ 

Показан е принципът на действие на йонния двигател. Изследван е неговият модел 
на работа, като характеристиките на модела съвпадат по големина с характеристиките на 
съществуващите двигатели от този тип. Тъй като тестовете са проведени при налягане от 
~ 1 mmHg в среда, съдържаща кислород, работата на модела може да се използва, за да 
се прецени възможността за създаване на двигатели във въздуха за сателити с ниска 
орбита, докато си струва да се отбележи появата на оксидни филми върху катода и 
ускорителните решетки от стомана, които трябва да се вземат предвид при избора на 
устойчиви на корозия материали за двигатели, работещи във въздуха. В експеримента не 
е извършено подаване на газ, което също доказва възможността за използване на този тип 
двигател със слабо разреждане на въздуха без подаване на работен газ. 

По принцип няма пречки пред използването на йонни двигатели за постигане на 
много по-амбициозни цели. Планира се с тази технология да се задържат в предвидените 
им орбити цели космически станции. Има концепции, които включват изпращане на 
космически сонди до други звезди с помощта на йонен двигател. Йонният двигател е 
широко представен във фантастична литература, компютърни игри и кинематографи, но 
за практическата космонавтика стана достъпен през втората половина на XX век. 
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1. Въведение  

Откриването и вземането на решение относно наличието на полезен сигнал в дадена 
случайна реализация заема основно място в различни области на науката. При вземане 
на решение относно наличието на полезен сигнал в изследваната реализация, интерес 
представляват случайте когато обработваният сигнал е силно зашумен и неговото 
отношението сигнал шум е малко. За обработка на този клас сигнали се използват 
статистически процедури допускащи повишаване на отношенето сигнал шум на сигнала. 
За този клас  сигнали, класически се считат процедурите epoch folding [1] и Jumping 
Averaging Window, JAW [2]. Като правило, тези процедури се реализират на мощни ЕИМ,  
в резултат на което тяхното практическо приложение не винаги се оказва подходящо за 
работа в режим реално време. 
В тази насока настоящата статия си поставя за цел да разгледа възможността за 
минимизиране на изчислителните ресурси необходими за обработка на случайни сигнали 
и възможностите за тяхното имплементиране в съвремената FPGA елементна база. 
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2. Обработка чрез epoch folding и JAW 

Процедурата epoch folding разглежда компонентите от отделните регистрирани 
реализации като редове на матрица, а самото усредняване се извършва по колони. 
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Главен недостатък на тази процедура, е необходимоста от достатъчно голяма памет в 
която да се съхраняват стойностите на данните от всеки ред на матрицата (1). 
Друг подход за увеличаване на отношенето сигнал шум, е използването на процедурата 
JAW. 
При нея, входния сигнал се разделя на М не припокриващи се сегменти, всеки един от 
които съдържа по N отчета.  
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1 ,  Mi ,0  (3) 

 
където i=k+1, 2k+1, 3k+3,…, MN+1. 

Данните от всеки сегмент се усредняват и получената средната стойност се използва за 
формиране на последователност ( )iy , с повишено отношение сигнал шум, което прави 
процедурата използваема  за работа в режим на реално време. 
 

3. Алгебричен модел на обработка на случайни сигнали 

 

Като цяло, обработката на случайните сигнали включва два етапа аналогов и цифров. 
Аналоговия етап започва с приемането на сигнала от специализирани датчици, от където 
той постъпва за обработка към приемо-усилвателна система с нисък системен шум. 
Нейното основно предназначение е да усили приемания сигнал до ниво достатъчно за 
обработка и регистрация на полезния сигнал, при гарантирана максимално възможна 
чувствителност и шумоустойчивост.  
От инженерна гледна точка, моделът на приемо-усилвателна система се гради на набор 
от аритметични действия с реални числа. В термините на съвремената алгебра този модел 
се разглежда като аритметични обработки в полето на реалните числа (R,+, *). 
Въвеждането на подобна абстракция показва невъзмажността за непосредствена 
бработка на сигналите от приемо-усилвателна система със средствата на цифровата 
техника и обуславя необходимоста от подлагане на обработената аналогова информация 
на дискретизация и квантоване с помоща на подходящи АЦП [3]. 
В тази светлина, АЦП може да се третира като устройство задаващо представянето на 
данните от полето (R,+, *) в краен целочислен комутативен пръстен с единица (Zm,+, *). 
В това представяне, компютъра се явява краен автомат, способен да представя и извършва 
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аритметичните операции сумиране (+) и умножение (*) на цели числа принадлежащи на 
крайно множество, по-малки от дадено положително число т (m =2b). 

 

4. Апаратна реализация 

 
Практическото изграждане на системи позволяващи откриване и вземане на решение 
относно наличието на полезен сигнал в силно зашумена реализация, се базира на 
определен брой целочислени сумирания с натрупване и последващо нормализиране.  С 
оглед да се гарантира режим на изчисления без грешка, в рамките на пръстена (Zm,+, *) 

желателно е броят на усредняваните величини да бъде цяла степен на числото 2. Подобен 
избор позволява да се гарантира работа с изчисления без грешка,тъй като операцията 
деление от (2) и (3) може да се замени с изместване на дясно, която при FPGА също се 
реализира в рамките на един такт. 
Като правило, разрядноста на съвремените високо скоростни АЦП не надвишава 16 бита, 
което за съвременната елементна база в лицето на блока DSP48А1, вграждан в FPGА 

приборите от серията Spаrtan 6, с  разрядна решетка на аритметично устройство от 48 
бита, която  гарантира обработка на голям брой данни без опасност от препълване. 
Структурната схема на блока DSP48А1, вграждан в FPGА приборите от серията Spаrtan 

6 е показана на фиг. 1. 
 

 

 
Фигура 1. структурна схема на блока DSP48А1  

 

Архитектурата на блока съдържа предварителен алгебричен суматор, двувходен 
умножител, второ 48-разрядно АЛУ, входно изходни портове, мултиплексори, вътрешни 
схемни регистри и логика [4], които като цяло позволяват апаратно реализиране на 
всички специфични алгебрически операции имащи място в методите за статистическа 
обработка, в рамките на пръстена (Zm,+, *). 
От теоретична гледна точка, структурата на апаратната реализация на двете процедури 
(epoch folding и JAW)не се отличават съществено една от друга. За тяхното реализиране 
са необходими само суматор и памет със съответното управление. Разликата между тях 
се изразява в размера на необходимата за тяхната реализация памет. За процедурата epoch 
folding обема на необходимата памет е достатъчно да се използват 3 броя от вградените 
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в FPGА прибори блокова памет (BRAM) конфигурирани в режим 1К х 48. За процедурата 
JAW обема на необходимата памет се редуцира до една от вградените в FPGА прибори 
блокова памет (BRAM) конфигурирани в режим 1К х 18.  В този смисъл процедурата 
JAW се оказва оптимален вариант за нейната имплементация в структурата на FPGА 
прибори от серията Spаrtan 6. Условно структурата на тази процедура реализирана с 
ресурсите на FPGА прибори от серията Spаrtan 6 е показана на фигура 2.  

 

 
 

Фигура 2. Структурната схема на процедурата JAW  
 

В показаната на фигура 2 структура на прибора реализиращ практическото използване 
на процедурата JAW, за реализиране на операцията сумиране се използва втория, 48-
разряден алгебричен суматор от ресурсите на блока DSP48А1. Входните данни с 
информация за пулсара се подават на входа В, откъдето през мултиплексора Х постъпват 
към суматора. Второто събираемо се формира чрез обратна връзка от изхода на втория, 
48-разряден алгебричен суматор през мултиплексора Z.  
Важен момент свързан с практическото използване на процедурата JAW е избора на броя 
на отчетите N  които формират размера на скачащия прозорец. Този брой не би трябвало 
да нараства неограничено, тъй като при големи стойности на N децимацията на сигнала 
възникваща при прилагане на тази процедура, може да доведе до изкривяване на 
получената информация. Едно изследване което разглежда влиянието на размера на 
скачащият прозорец върху правдоподобието на резултата от неговото прилагане е 
представено в [5].  
И при този режим на усреднение предвид използването на 48-разряден алгебричен 
суматор практически отсъства до размери на скачащият прозорец близки до 230. В този 
случай честотата на дискретизация на пулсарния сигнал се определя от произведението 
на данните за профила на пулсара и размера на скачащият прозорец разделено на периода 
на пулсара.  
Практическото моделиране, проектиране и симулация на устройството реализиращо 
метода JAW бе извършено в средата Web Pack. В качеството на обект за неговата 
имплементация бе избран  FPGA прибора XC6slx4 принадлежащ към серията Spartan 6. 
Симулацията на проекта е показан на фигура 3. 

 

 5.Заключение  
В статията е представен анализ на базовите процедури за случайнни зашумени 

сигнали Еpoch folding и Jumping averaging window . Обсъдениса  методи за тяхното 
имплементиране в структута на съвременни FPGA прибори. Показано е че процедурата 
Jumping averaging window  изисква  по-малко апаратни ресурси, което е прави 
предпочитана при апаратна реализация. Приведена е нейната блокова схема и симулация 
в средата на webPack. 
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Фигура 3. Симулация на устройство реализиращо процедурата JAW реализирано 

в FPGA.  
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Abstract: The current report presents good practice in the application of the competence 
approach in teaching the subject of Ecology. This method allows the cadets and students to 
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professional realization and responsible civic position. The development has objectified the 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Конференцията на Организацията на обединените нации за околна среда и 
развитие (UNCED) в Рио де Жанейро (Бразилия) през 1992 г. е началото на осъзнаването 
на човечеството за нарастващите опасности пред него, предизвиквани от все по-
изострящите са екологични проблеми.  

“Срещата на върха за Земята” в Рио формулира няколко фундаментални и 
дългосрочни решения, ангажиращи международната общност с ключови принципи на 
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екологичната политика, сред които е и принципът, че защитата на околната среда е обща 
задача за правителствата, гражданите и промишлеността, осъществявана чрез 
сътрудничество между тях.  

Реализирането на тези цели и задачи преминава през формирането на екологична 
култура и екологично поведение на всеки жител на планетата, в основата на което е 
екологичното обучение: процес, който позволява на хората да изследват, диагностицират 
и оценят проблемите, застрашаващи естественото съществуване на биоценозите и 
околната среда; да се ангажират трайно с тяхното разрешаване и да предприемат 
действия в посока на превенция и устойчиво развитие.  

Градежът на общочовешки умения, ценности и компетентности на отделната 
личност в процеса на нейната социализация, в това число и формирането на отговорно 
екологично поведение, започва в семейството, продължава в образователната система, 
организациите и общността. 

Ориентацията към формиране на комплекс от компетентности в обучаемите не е 
нова за българското образование, но тя има смисъл и би била ефективна, ако е насочена 
към развитие на техния потенциал за справяне и решаване на задачи в различни житейски 
ситуации. Това изисква осигуряване на реален практически контекст за целите на 
обучението, разработване и прилагане на подходящи учебните програми, дидактически 
методи, форми и прийоми и провеждане на обучението по начин, който стимулира 
когнитивността, аналитичното и критическото мислене, екипната работа, творчеството, 
предприемчивостта, емоционалната интелигентност, вземането на решения – умения, 
които се превръщат в основни за човека на XXI век. 

В тази връзка в настоящия доклад е представена добра практика в прилагането на 
компетентностния подход в обучението по учебната дисциплина „Екология“, който 
позволява да се развият в курсантите и студентите общи, професионални и специфични 
(еко) компетентности, съобразени с тяхната професионална реализация и отговорна 
гражданска позиция. В разработката е обективизиран приложимия, съобразно 
тематичния план, методологичен инструментариум, съчетаващ традиционните за 
висшето образование методи на обучение с иновативните, както и формиращите се 
компетентности. В третата част на изложението е представен обобщен модел на 
компетентностния подход за развитие на човешките ресурси. 

 

2. КОМПЕТЕНТЕН ПОДХОД ПРИ ОБУЧЕНИЕТО ПО ЕКОЛОГИЯ  
2.1 Същност и значение на компетентностния подход и неговата 

приложимост в обучението по Екология.  
Човечеството днес е изправено пред многобройни проблеми и предизвикателства, 

сред които ярко се откроват екологичните. Интензификацията на световната икономика 
през последните две столетия ни донесе ползи, но и ни «завеща» и наследство от 
негативното антропогенно въздействие върху природата, изразено в критичен спад на 
изчерпаемите невъзновимите ресурси, замърсена околна среда, намаляло биологично 
разнообразие, промяна в климата. 

През последните десетилетия е в ход глобална трансформация в развитието на 
човешката цивилизация. Тя е свързана с утвърждаване на нов модел, дефиниран като 
устойчиво и балансирано развитие. Целта е да се промени отношението и действията на 
отделния човек и на обществото като цяло към средата, която обитават [8]. 

Ситуацията налага ангажиране усилията на цялото човечество, в това число и на 
всяка отделна личност към отговорно екологично поведение. Базата за неговото 
проявление е екологичното образование и екологичното обучение от най-ранна детска 
възраст и продължаващо през годините на средното и висшето образование.  

Макар че екологията възниква като комплексна биологична наука, в последните 
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десетилетия тя все повече разчупва границите на чисто природното познание и се 
превръща в мерило за отговорно поведение и устойчиво развитие на обществото. 
Съвременната екология е природосоциална наука, която изследва комплекса „човек–
природа–общество“-неговата структура и функциониране, връзките между организмите 
от една страна, както и връзките между тях и средата-от друга, опазването и управлението 
на околната среда. 

В Препоръка на Съвета на Европейския съюз от 14.01.2022 г. се подчертават 
ключовата роля на училищата, висшето образование и други институции за обучение и 
ангажиране на учащи, родители, педагози и по-широката общност относно промените, 
необходими за успешен зелен преход. Признава се решаващата роля на образованието и 
обучението за екологичния преход. Учащите от всички възрасти трябва да могат да 
развиват знанията, уменията и нагласите си, така че да живеят по-устойчиво, да променят 
моделите на потребление и производство, да възприемат по-здравословен начин на живот 
и да допринасят както индивидуално, така и колективно за трансформацията на нашите 
общества. [9]. 

За да се постигнат посочените цели е необходимо учене, насочено към екологична 
устойчивост, прилагане подход за учене през целия живот с практически, ангажиращи и 
основани на действия методи на обучение. Необходими са интердисциплинарни подходи, 
които да помогнат на учащите да разберат взаимосвързаността на икономическите, 
социалните и природните системи. 

Световният опит на държави със завидни постижения във висшето образование 
показва, че компетентностният подход е заложен в основата на образователната 
система. Прилагането на този подход фокусира образователния процес към очакваните 
резултати: развитие на потенциала на младия човек, който на изхода на образователната 
институция е вече компетентен, адаптивен и конкурентоспособен професионалист, 
способен да работи в бързопроменяща се мултикултурна среда, притежаващ увереност и 
нагласа за поемане на риск и желание за учене през целия си личен и професионален път. 

Формалното начало на темата за компетентностите се поставя през 2006 г. с 
приемането на Препоръката на Съвета на ЕС и на Европейския парламент за Рамка за 
ключовите компетентности. Ключовите компетентности са компетентностите, нужни на 
всеки човек за личностна реализация и развитие, за работа, за социално приобщаване и 
за активно гражданско участие. Те се състоят от знания, умения и нагласи и излизат извън 
рамките на концепцията за само (академични) „знания“. В Европейската референтна 
рамка от 2006 г. за ключовите компетентности за учене през целия живот се определят 
осем ключови компетентности [10].   

С концепцията за ключовите компетентности се извежда на преден план 
обучението, ориентирано към резултати и се акцентира върху прилагането на знания в 
реални ситуации от живота, като по този начин образованието се оттласква от 
традиционната си предметна ориентираност, залагайки на изграждането на ключови 
компетентности – интегрирано през всички предмети [8].  

Компетентностният подход е образователен модел, основан на преподаването на 
знания по такъв начин, че наученото е полезно и необходимо, предназначено да помогне 
на обучаемите да се справят в реални ситуации.  

Тенденцията към компетентностно ориентирано образование е вече не само 
европейска, но и световна. Към Лисабонската стратегия за неговото внедряване и 
развитие в страните от Европейския съюз се присъединяват и други страни[1].  

Във ВВВУ „Георги Бенковски“, съгласно учебните планове от 2016 г., учебната 
дисциплина „Екология” е предназначена за обучение на всички курсанти и студенти в 
образователно-квалификационна степен „Бакалавър”. В утвърдените през 2022 г. учебни 
планове дисциплината е заложена в раздел „Технически и специални учебни 
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дисциплини” на плановете за обучението на курсанти в специалност „Организация и 
управление на военните формирования на тактическо ниво“, специализации „Летец-
пилот“ и „ Логистика на военно-въздушните сили“ и за студенти в специалност 
„Авиационен мениджмънт“.  

Целта на обучението по дисциплината е формирането в курсантите и студентите 
на система от знания, умения  и компетентности, необходими за осигуряването на 
екологичната сигурност във взаимовръзка с устойчивото икономическо и социално 
развитие на обществото.  

Основни задачи на обучението по Екология произтичат и от изискванията, 
заложени в „Концепция за опазване и възстановяване на околната среда в районите на 
дислокация на военните формирования и в местата на провеждане на учения и 
мероприятия, свързани с отбраната на страната“ на Министерство на отбраната на 
Република България. Основната цел по опазване и възстановяване на околната среда, 
заложена в документа, е: „да се намали вредното въздействие от цялостната войскова 
дейност върху околната среда и защита на личния състав и населението в условия на 
въздействие на екологически неблагоприятни антропогенни и природни фактори“. 

В резултат от преминатия курс обучаемите следва да придобият знания  в областта 
на теоретичните основи на екологичната наука и опазването на околната среда, да усвоят 
приложението на основни методологични подходи  при решаването на екологични 
проблеми, разбиране и оценка на екологичната ситуация на съвремието и бъдещето, 
устойчивото развитие на обществото, начините и средствата за опазване и 
възпроизводство на околната среда, здравето и живота на хората. 

2.2 Практически аспекти на компетентностния подход при обучението по 
екология 

 Обучението по екология на курсанти и студенти във ВВВУ „Георги Бенковски“ се 
реализират в три основни направления:  

- постигане на целите и задачите на учебната програма по дисциплината за 
формирането на професионални компетентности;  

- развитие на универсални личностни умения и способности; 
- оценка на резултатите от обучението 

Приложението на компетентностния подход в обучението по Екология позволява 
използване на многообразен методологичен инструментариум, чрез който умело се 
съчетават традиционите с иновативни методи на обучение, предметно-ориентираните с 
личностно-ориентираните. Доминирането на вторите е предпоставка за активно 
саморегулиране на учебния процес от страна на курсантите и студентите. 

С изместване на фокуса на обучение по посока на обучаемите, функцията на 
преподавателя се променя. От транслатор на знания, той се превръща в организатор, 
експерт и ментор, който ръководи и насочва динамичния образователния процес, в 
съответствие с поставените цели за формиране на комплекс от компетентности, 
определящи профила на бъдещия авиационен специалист. 

В основата на бъдещия очакван резултат значими по своята същност и дълбочина 
са: мотивацията, вътрешната нагласа и провокираното желание за участие на курсантите 
и студентите в сътрудничество и единодействие с преподавателя. Взаимното доверие и 
уважение между двете страни е предпоставка за ефективността на учебния процес. 

В курса по Екология, в зависимост от източника на знания, активното 
(действащото) лице, логическите операции и основната дидактическа цел са са 
подходящи три групи методи и съответните форми: 

-методи за представяне на нова информация– лекция и семинар  
-методите за затвърждаване и обобщаване на знанията, под формата на 

упражнение и активните форми на самообучение (разработване, представяне и защита на 
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реферат, доклад, еко проект). 
-методите за проверка и оценка: писмени (контролна работа, тестове, решаване на 

задачи, изпит) и устни (презентиране на решения на казус, реферат, доклад, защита на 
еко проект).  

Смяната на методи и форми на обучение внася динамика, поддържа активността 
на обучаеми и обучители, повишава ефективността и качеството на обучение. 

Внедряването на компетентностния подход изисква използването на  активни и 
интерактивни форми на обучение. 

Лекцията, като един от основните традиционни методи на обучение, запазва 
своето място и днес.  

Мухина (2013) определя спецификите на активната (интерактивната) лекция и 
нейните възможности по следния начин: Лекцията е ефективна форма на систематичен 
жив контакт на съзнанието, чувствата, волята, интуицията на преподавателя с вътрешния 
свят на слушател. Това е диалог, живо знание, което има ценности, значения, не само 
информация. Преподавателят е и учен, и оратор, и педагог. Лекцията е начин на 
себеизразяване на преподавателя, доколкото е възможно оказване на влияние върху 
аудиторията. [7] 

Според дидактическата цел, в обучението по Екология, са приложими различни 
видове лекции: въвеждаща, тематични, обзорна (по определен проблем), лекция-
консултация и др., а според  начина на изложение на учебното съдържание: 
проблемна, лекция – визуализация, бинарна лекция, лекция-пресконференция, лекция-
беседа, лекция-дискусия, лекция с предварително включени грешки, лекция с включени 
контролни въпроси и др. Видове лекции, прилагани в обучението по екология и опазване 
на околната среда по теми (подтеми, тематични единици) и възможностите за развитие 
на съответните компетентности в са представени в Таблица 1. 

 

Таблица 1. Видове лекции, прилагани в обучението по екология  
Вид лекция Тема, подтема, тематична единица Компетентност 

лекция-
беседа 

Предмет, задачи, обхват и подразделения на 
екологията; екологични закони; основни 
принципи на опазване на околната среда 

когнитивна 

професионална 

социална 

лекция – 
визуализация 

Екологични фактори. Екосистеми: видове, 
структура, продуктивност, стабилност, еволюция. 
Кръговрат на биогенните елементи 

професионална 

когнитивна 

гражданска 

проблемна 
лекция 

Природни ресурси и природоползване. 
Замърсяване на околната среда (основни 
замърсители и екологични проблеми). Отпадъци-
проблеми и управление. 

професионална 

емоционална 

проактивност 

лекция-
дискусия 

Същност, принципи и значение на концепцията 
„Устойчиво развитие“. Ефективно използване на 
ресурси, кръгова икономика. Системата за 
управление на околната среда (СУОС) в 
организацията 

професионална 

гражданска 

умения за 
мотивиране 

екипност, 
лидерство 

бинарна 
лекция 

Международни, европейски и национални органи 
и организации по опазване и управление на 
околната среда. Мониторинг на околната среда. 
Нормативна уредба по екология и опазване на 
околната среда 

когнитивна 

професионална 
техническа 

проактивност 
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Постигането на резултати в обучението по Екология налага определяне и 
възлагане на домашни задания, работа по проекти (еко проекти), решаване на 
практически задачи и казуси, които са по-тясно свързани с бъдещата професионална 
реализация и развитие на бъдещите специалисти, а така също и с възможността за 
обективно оценяване на тяхната компетентност. Реализацията на тези практически 
дейности обучаемите осъществяват индивидуално или в екип. Резултатите се представят 
пред аудитория по време на семинарните занятия. 

Дидактическите прийоми, прилагани в семинарни занятия по екология, 
функциите на преподавателя и развивани компетентности на обучаемите са представени 
в Таблица 2. 

 

Таблица 2 Дидактическите прийоми, прилагани в семинарни занятия по екология 

Дидактически 
методи/прийоми 

Функции на преподавателя Компетентности 

 

Задачи и казуси формулира задачите/ 
казусите; създава работна 
среда; определя изисквания 
за представяне на 
резултатите; контрол и 
корекции 

Проактивност 

Комуникативност 

Функционални  
Екипност и и взаимодействие 

Самостоятелност 

 

Контролни 
тестове 

Определя: обема на теста, 
формулира въпросите/ 
задачите; диференцира по 
степен на сложност; 
критериите за оценяване 

Самостоятелност 

Ефективно управление на времето 

Самоконтрол 

 

 

Реферати и 
доклади 

Дава насоки за избор на 
тема, определя изисквания 
за форма, съдържание, 
срокове, ограничения, 
критерии за оценяване; 
консултира, дава 
препоръки, контролира 

Общуване на роден/чужд език 

Комуникативност 

Умения за самостоятелно учене 

Дигитални компетентности 

Събиране и обработване на 
информация, формулиране и 
изразяване на устни и 

писмени аргументи 

Проекти  
(еко проекти) 

Дава указания, определя 
изисквания за форма, 
съдържание, срокове, 
ограничения, критерии за 
оценяване; консултира, 
дава препоръки 

Функционални 

Работа в екип 

Проактивност 

Социални 

Лидерство 

Умения за мотивиране 

 

Свободата при избора на тема за изготвяне на доклади, реферати и еко проекти е 
основополагащ принцип при работа по практическо задание. Темите са съобразени, както  
с актуалните екологични проблеми на биосферата, а така също и със специфичните 
такива, породени от авиацията и  авиационната индустрия-сферата на бъдещата 
професионална реализация на курсантите и студентите от ВВВУ „ Георги Бенковски“. 
Сред основните теми за курсова работа (доклад) по „Екология“ са теми, свързани с: 
концепцията „Устойчиво развитие“; кръгова икономика и околна среда; енергийна 
ефективност и алтернативни източници на енергия; пластмаси; екологичната 
безопасност и превенцията на екологични рискове; въздушен транспорт и неговото 
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влияние върху качеството на въздуха, шумовото замърсяване, изменението на климата. 
Приложение на професионалните и специфични компетентности обучаемите 

демонстрират чрез разработването в екип на „малки екологични проекти“, в които 
залагат осъществяване на потенциални инициативи и дейности за разрешаване на 
актуални местни екологични проблеми и подобряване качеството на живот на средата, 
обитавана от местната общност, провокиране на екологично поведение, както и проекти 
с принос в разрешаването на глобални еко проблеми и устойчиво развитие. 

Интегрираното развитие на ключови компетентности през всички дисциплини и 
задълбочената подготовка по Екология провокира процеса на саморазвитие и изява на 
обучаемите от ВВВУ „Георги Бенковски“ в редица научни форуми. През 2021 г. трима 
курсанти-бъдещи пилоти и инженери участват с доклади на английски език в 
Международната научна конференция на тема: „Екологично инженерство и опазване на 
околната среда“ във Варна. За отличното си представяне по време на форума те са 
отличени със сертификати и наградени с грамоти от ръководството на училището.  

Компетентностният подход изисква и специфична технологията на оценяване на 
резултатите. Нивото на развити и демонстирани компетентности следва да бъде оценено 
по обективни, прозрачни и комплексни критерии. Затова и крайната оценка от курса е 
комплексна и включва всички реализирани дейности от обучаемите. Формулата, по която 
се определя крайната оценка, е предварително обявена. Това гарантира нейната 
прозрачност.  

Предложеният компетентностен модел позволява гъвкавост в разпределение на 
учебното съдържание, използване на съвременните технологии, учебни помагала и 
материали, позволяващи на обучаемите да покрият различни равнища на компетентности 
по дисциплината; прилагане на подходящи критерии и система за оценка на развитието 
на компетентностите; мотивиране на студентите и преподавателите за участия в 
съвместни извънаудиторни форуми и инициативи, като научни конференции, 
симпозиуми, работа по проекти, еко инициативи  и др. 

2.3 Обобщен модел на компетентностния подход за развитие на човешките 
ресурси 

Обобщен модел на компетентностния подход за развитие на човешките ресурси 
може да се онагледи схематично по следния начин (Фигура 1).  

 
 

Фигура 1. Обобщен модел на компетентностния подход за развитие на 
човешките ресурси. 



204 

 

Степента на развитие на икономиката, обществото и политиката (макрониво) 
налагат изискванията към човешкия капитал (микрониво), изразяващи се в набор от 
компетентности, които той трябва да притежава, прилага и усъвършенства в синхрон с 
динамиката на макросредата.  

Формирането на комплекса от компетентности се обуславя от индивидуалните 
особености на самия човек (вътрешни фактори) и от факторите на микросредата (външни 
фактори), от които най-значими са: семейната среда и близкото обкръжение, 
образователните институции и организационната среда (корпорации и организации).  

Тази палитра от формирани компетентности намира проявление в  
поведенческите реакции (поведенчески модел), които индивидът демонстрира в 
различни житейски ситуации, включително на работното място. 

От ефективното прилагане на личните, когнитивните, социалните и 
професионалните компетенции, формиращи поведението на отделния служител или 
специалист (личност), се определят от една страна неговите индивидуалните успехи, а от 
друга-реализирането на организационните цели. По този начин от индивидуалните 
компетентности зависят корпоративните компетенции, които определят пазарния успех. 
Макросредата предопределя формиране на компетентности както в мащаба на 
съвременните компании, така и в мащаба на цялото общество. 

Проявените индивидуални, групови, корпоративни и национални компетентности  
динамизират процесите на човешкото развитие в икономически, политически, социален 
аспект и духовен аспект (макрониво). 
 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

Ролята и задачите на съвременното екологично образование произтичат от 
комплекса екологичните проблеми, провокиращи природни катаклизми, които през 
последните десетилетия стават все по-чести, застрашителни и всеобхватни и от общият 
екологичен риск за планетата.  

Приложението на компетентностния подход в обучението по Екология позволява 

достигане целите на екологичното обучение: изграждане на екологична култура, 
проявена чрез проактивно екологично поведение, базирано на екологичните закони и 
закономерности и насочено към опазване, подобряване и управление на околната среда 
и природните ресурси за устойчиво екологично равновесие между природата и 
обществото. 
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Abstract: The International Triennial „Watercolor&Spirit” is a significant event both for 
Bulgaria and for the artistic life of many countries. International Triennial „Watercolor&Spirit” 
in Varna, Bulgaria, since 2016 has been held for the third time, gathering hundreds of 
participants from several continents. Despite the scale of the event, however, the Varna 
triennials have not been noticed by researchers. This publication plans to examine the role of 
the Triennial in the development of the art of watercolor painting and its functions in culture. 
This event is supposed to be considered as an artistic phenomenon. The works of watercolor 
painting presented at the triennial reflect the current state of development of watercolor art in 
the world. 
 

Keywords: art of watercolor painting, festival, triennial, watercolor 

 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

От г.2016 нататък в гр. Варна, в България се провежда Международно триенале 
„Духът на Акварела”. Това е най-голямото мероприятие в областта на изкуство по 
акварелна живопис в глобален мащаб. Въпреки важността и значимостта си, събитието 
не е попаднало в полезрение на изследователите. Варненските триеналета по акварел, 
което имат голяма художествена и културна стойност, са били отразени само в медийни 
публикации. Обаче тези публикации са кратки и носят информативен характер. Липсват 
научни и аналитични материали. Личното участие в триеналета на автор на настоящата 
статия в качество на художник-акварелист и отсъствие на описание на събитието в 

mailto:pglv_pleven@abv.bg
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научни източници бяха причините за провеждането на това изследване. 
 

2.МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИ 

 

За настоящото проучване от голямо значение са методологични източници по тема 
на празнична култура, история на живопис, изкуствознание, психология на изкуство. 
Използвани теоретични методи: теоретичен анализ на литературата, анализ на медийни 
публикации. Емпирични методи са: включено наблюдение, интервю с художници, анализ 
на полиграфична продукция – каталози, афиши, брошури и др. 

 

3. ОСНОВНАТА ЧАСТ 

 

За първи път международна изложба за акварелна живопис беше проведена през 
2016 г. Под един покрив в Градска художествена галерия се събра голям брой участници, 
както начинаещите акварелисти, така и световни имена в акварела. Идеята на 
организаторите – най-близката на истинските творци-акварелисти – да представи 
актуалното състояние на изкуство на акварела. Също така и да даде възможност на 
професионалисти и млади художници да усъвършенстват уменията си в това изкуство. 
Събитие е включвало редица съпутстващи мероприятия: голяма международна изложба 
от световна величина, срещи с признати майстори на акварела и акварелни демонстрации 
на водещите акварелисти. Всичко това в България не се случва често. Посланието на тази 
изложба беше «да потапим зрителя във вълшебна магията на акварела». Това събитие е 
дело на куратора, организатора и идейния вдъхновител на изложбата на художничката, 
акварелистка, участничка на множество изложби и носителка на множество 
международни награди Селма Тодорова, което положи големи усилия тази изложба да се 
състои. От 2014 г. тя е учредител на фондация „Международно общество за акварел – 
български клон” (IWS България). IWS България, обществена некомерческа организация 
се фокусира върху популяризиране на български акварелисти, акварелното изкуство в 
България и чужбина, идейна подкрепа на млади автори, подпомагане на международната 
комуникация и културен обмен в областта на акварела. 

Акварелисти от много страни се отзоваха и изпратиха творби. По думите на Селма 
Тодорова много от тях никога не са чували нито за град Варна, нито за България. Въпреки 
факта 350 кандидати са пратили техните твърби за изложбата. От общ брой 
кандидатстващите бяха избрани 272 творби на участници от 51 държави. Според 
организаторите на изложбата – С. Тодорова и нейните съмишленици и активисти, 
подготовката започна много преди самата изложба. В хода на подготовка е било 
необходимо да отчетат много нюанси: споразумение с галеристите, формулиране на цели 
и задачи на изложба, подготовката на полиграфска продукция, оформление на картините, 
избор на мястото за рисуване на открито и др. Над 60 артисти и гости от различни страни 
пристигнаха на откриването на фестивала: Албания, Белгия, Грузия, Индонезия, Иран, 
Испания, Италия, Канада, Китай, Македония, Монголия, Пакистан, Полша, Русия, САЩ, 
Турция, Чехия, Швеция, Япония и, разбира се, българските участници. Български творци 
участваха в брой 69 души. Първата изложба през 2016 г. получи висока оценка в света от 
глобално обществото на акварелистите. 

Веднага след триеналето през 2016 г. възниква идеята за пътуваща изложба в цяла 
България и незабавно последва нейното реализиране. Традиционно експонатите се 
разполагат само в една галерия. Този път беше взето различно решение. По думите на 
С.Тодорова, уникални акварели, сред които има и истински „бисери” от 51 държави, 
заслужават зрителско внимание от повече от един месец. За да стигнат Варна те са 
преодолели големи разстояния. За България това важи с особена сила, тъй като 
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събирането на такъв брой произведения на акварелната живопис на едно място се 
провежда за първи път. Второ важно решение във връзка с това, че традициите трябва да 
се съхраняват и да се доразвиват, решено е изложбата да се провежда на всеки три години. 

По този начин, през 2019 г. фестивалът се проведе за втори път. Казваме 
„фестивал”, а не „изложба”. За това си имаме основания. Всъщност, каква е разликата 
между фестивал и изложба? Масов характер, празнична атмосфера и редица събития, 
влизащи в разнообразна програма, което включва не само изложба, но и други дейности 
– всичко това свидетелства, че акварелните триеналета първоначално са започнали от 
една изложба, по късно се преминали в фестивален формат. И сега с право вече можем 
да го наречем ”фестивал”. Поради липсата на научни проучванията на варненски 
акварелни триеналета нека да се обърнем к определението на думата фестивал. Според 
„Речника” [1] фестивал е: 

1.Преглед на постиженията в определен вид изкуство (Музикален фестивал. 
Фестивал на художествената самодейност). 

2. Голям, масов обществен празник. 
Опирайки се на тези определенията, смятаме, че Международното триенале 

„Духът на Акварела” това е по скоро фестивална дейност от изложбена, поради факта, че 
участват много хора, събитие носи празнична атмосфера, програмата е обемна и освен 
изложба включва още няколцина акварелни практики. 

Ще направим още едно терминологично уточнение. Става въпрос за думата 
триенале. Тук трябва да отбележим следното. Ако фестивал това е вид на събитие, то 
думата триенале се отнася до периодичността му. По този начин, триенале – това е някое 
културно събитие (изложба, симпозиум, фестивал, форум и др.), повтарящо се веднъж на 
три години. 

Второ Международно акварелно триенале, проведено е в г.2019, е белязано с 
високо професионално ниво и художествено-творческа аквтивност. Успехът на 
изложението от през 2016 г., привлече огромен брой нови изложители. Мнозина 
участниците на триенале участвайки веднъж се стремят отново да участват. През г. 2019 
експозицията вече се състоеше от 380 творения, избрани от 846 художника, изпратени от 
63 държави. Членове на международното жури бяха акварелисти, чиито имена са 
известни в цял свят, като Станислав Золадз (Швеция), Лиу Уи (Китай), Селма Тодорова 
(куратор на проекта) и др.  

Културната програма на триеналето беше много наситена, се състояла от 
театрално, музикално и хореографско представяне, тържествена церемония по 
откриването на триенале, постановка на церемонията по награждаването на 
победителите в различни категории: „млад автор”, „поканен артист”, „чуждестранен 
автор”. Изложба в залите на Градска галерия „Борис Георгиев” в Варна продължи до края 
на юли г.2019. Освен основната изложба програмата включваше събития: акварелно шоу, 
групово бигрисуване, пленейр. 

Основната цел на фестивала: повишаване престижа на изкуството на акварелната 
живопис. Цели на фестивала са сформулирани от куратора и организатора, Селма 
Тодорова: развитие и популяризиране на изкуството на акварелна живопис; 
идентифициране и подкрепа на талантливи акварелисти; разкриване на лични качества и 
работа в екип; привличане на населението към акварелно изкуство; формиране на 
естетически вкус на творци, така и на зрители по примерите на най-добрите майстори-
акварелисти; съвершенствоване на професионалното ниво на художествени умения на 
участниците. Целевата аудитория: акварелисти, ученици от средните и висши учебни 
заведения по изкуство; художници; специалисти по изкуствознание; творчески хора; 
производители на художествени материали; мениджъри в сферата на изкуство; търговци 
на сувенири; галеристи; представители на туристически бизнес. 
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Не можем да обхванем всичките акварели, представени в триеналета, поради 
голям брой творби. Но даже и бърз поглед дава възможност да направим кратък анализ 
на жанрови, стилови и тематични особености на произведения, влизащи в експозии в 
хода на три години, докато съществува триеналето. 

По отношение на броя на представените произведения сред всички налични 
жанрове пейзажът заема първо място. Някои произведения са прости, като кратки 
изречения. Художникът използва минимум изразителни средства. Те са направени в стила 
на „акварелен минимализъм”. В другите картини изобразени масивни обемни форми със 
сложна многопластова перспектива. 

Някои от акварелите са доста необичайни и се отличават с невероятна 
безупречност. В тях художници се стараят да привличат вниманието с много фини 
детайли. Начинът на изпълнение, който се състои във филигранно изработване на 
детайли и планове, ги доближава до фотореализма (Е. Гайдарджиева „Пристанищна 
баня”; Н.Кантрай, „Творчески пейзаж 10”) [2]. Темата за природата е широко застъпена в 
жанра на пейзажа, който се отличава с тематично разнообразие. Градски и селски, речни 
и морски, планински и горски. С една дума, има всякакви пейзажи, където дърветата, 
водната стихия или градската среда стават предмет на рисуване. 

В изложби има абстрактни акварели. Безпредметни композиции изградени върху 
причудливи вариации на цвят и светлина, преплитане на лъчи и ъгъли, наслояване на 
ярки петна, контраст на геометрични форми. Що се отнася до сюжетно-тематичните 
картини, поради някои трудности, свързани с техниката на рисуване с акварел, те не са 
многобройни. Това по-скоро не са сюжети, а сюжетни мимолетни ситуации. 

В живопис има жанр, който от акварелистите изисква специални умения. Това е 
портрет. Рисуването на портрет с акварел не е просто конструктивна рисунка на глава. 
Първо, не се изгражда лесно. Второ, всеки портрет не е произволна глава, а изображение 
на конкретен човек с неговите черти, възраст, мимика. Как да се хване точно приликата 
без да направим грешка в анатомията, лицето да се получи живо, обемно, без ефекта на 
маска? Анализът на портретни произведения, представени и в трите триеналета, 
свидетелства, че акварелистите за себе си напълно разкриха тайни на акварелното 
портретиране. Редица майстори се чувстват много свободно в реалистично 
изобразяването на лица, показват различни акварелни техники за рисуването на хората, 
намират подходящ нюанс на кожата и косата, точен цвят за сенките на лицето, то да не 
изглежда замърсено. Много точно улавят портретна прилика, показват динамика и 
статика на движение, където ролята на цветно петно, линия и форма е голяма. 
Зашеметяваща автентичност и детайлност, където всяка чертичка е реалистична, всеки 
щрих, се отличава с портрет, направен от С. Сринафар, Тайланд, „Възрастен тибетец” [2]. 
Мнозина творби са създадени по темата, свързана с предаването на национални черти. 
Тук трябва да отбележим акварел на прочутия в акварелните художествени кръги 
китайски художник Хонг Шан, „Танцьори в традиционни национални костюми” [3]. 
Впечатлението от реалистичността на портрета се подсилва от смели цветови 
комбинации от интензивни и контрастни сочетания, текстурно разнообразие, майсторски 
предадени от художника. И ако първите двама, поне като имена, са по-известни в 
акварелна среда, младите не им отстъпват, и творбите им са повече от забележителни. 
Впечатляващо реалистичен портрет изпълнен от млад китайски акварелист Джи Шао, 
„Хаджия” [3]. Той внимателно моделира лице, форма и текстура, довеждайки портрета 
до живописна завършеност. Точно предадената емоция, контраст между прахообразен 
фон и сиво-лилови дрехи, усилват усещане за отчужденост на скитника. Внимателно 
изрисуваните детайли, меките рефлекси правят портрета изключително реалистичен, 
подобен на снимка.  

Акварелите, представящи традиционната култура на различни страни, особено 
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помагат на укрепването на културните връзки и насърчава комуникацията между 
художниците и зрителите.  

Наред с пейзажа и портрета акварелистите работят в други жанрове. В по-малка 
степен присъстват натюрморт, анималистичен жанр, многофигурна композиция и др.  

Участие в изложбата на третото издание на Триеналето взимаха 352 творби на 
художници от 55 страни. Сред авторите са почетните участници, членовете на 
международното жури, поканените и участващи в конкурса художници. 33 от тях са 
номинирани, а 25 от тях са наградени. Всички участници представени в двуезично 
печатно и дигитално издание – каталог на фестивала. След Варна по-голямата част от 
картините включени в пътуваща изложба в девет български града. 

Като и в предишните издания, по време на триеналето се провеждат акварелни 
демонстрации. Някои от тях показват на живо, някои са в запис, пратени от участници, 
което нямат възможност лично да посетят триеналето. Обикновено това се прави в 
Музикалната зала на галерията. Зрителите наблюдават отблизо процес на създаване на 
уникален акварел, едновременно и на мултимедиен екран. В хода на демонстрациите 
зрителите и любителите на акварела се запознават с майстори, славящите се като най-
добрите в акварела, установяват на контакти с тях, обменят се с творчески опит. 
Акварелни демонстрации са били съпроводени с коментарии от самите художници за 
начини и похвати на работата с акварел, употребата на художествени материали, което 
стават все по технологични, авторските „трикове” и, най-важното – източниците на 
вдъхновение, което карат акварелисти до творят въпреки нестабилно време и почти 
пълно отсъствие на комерциален интерес към акварелна живопис. 

Всеко триенале е придружено от издаден цветен каталог-албум с качествена 
полиграфия и дизайн. И трите каталога съдържат встъпителни статии, което 
представляват напътствени думи от емблематични личности в света на акварела, от 
членове на жюрито: Лю Уи (Китай), Селма Тодорова (България), Станислав Золадз 
(Швеция) и др. Има списъци със специално поканени акварелисти, също и наградени и 
отличени. Следва поименно представяне на всичките участващите художници с посочени 
техните държави, подредени по азбучен ред на личните имена, на български и английски 
език. Каталозите са много репрезентативни, информация е добре подредена, илюстрации 
показват цялата творба, от което може да се вижда не само тяхното съдержание, но и най 
малките детайли, демонстриращи нюанси на акварелна техника. 

Всичките експозиците и от трите триеналета поразяват с разнообразие от стилове, 
теми и сюжети. Някои от които са извън от обичайните, „класическите” акварелни рамки. 
Това предполага, че художниците търсят коренно нови пътища в акварела, 
демонстрирайки модерен подход при избора на теми, сюжети и техники. 

 

4.ИЗВОД.  
 

Варненските акварелни триеналета имат голям художествен и културен 
потенциал. Тяхното значение се състои в това, че международно триенале по акварел 
изпълнява редица функции. В триеналето се реализира функция на межкултурна 
комуникация. Акварелен фестивал това е възможност за професионално общуване в 
системи „художник – художник” и „художник – зрител”. Както за начинаещи, така и за 
опитни акварелисти от различни култури това е място за обмен на опит, възможност да 
покажат техните постижения, творчески ръст. Освен това, фестивалят включва 
просветителските мероприятия такива като лекции, форуми, семинари по тема на 
изкуство. Естетическа функция се състои в това, че за някои любители на акварела това 
е единствена възможност да се възхитят на произведения на изкуство на акварелна 
живопис от изтъкнати автори в международен мащаб и просто красиви акварели. 
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5.ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  
 

Съвременият акварел често се сблъсква с неразбиране. От там идва въпрос: какви 
са перспективите пред акварелните фестивали? Международно триенале „Духът на 
Акварела” има голямо художествено значение. Все още рано да говорим за фестивално 
движение в България в областта на акварелно изкуство. Прекалено малко време мина от 
първото издание на триеналето. Същовремено надяваме се, че варненско триенале, 
проведено в г.2016, г.2019 и г.2022 с време ще се превърне в място, където съвременното 
изкуство на акварела ще получи устойчиво международно развитие. Акварелен фестивал 
в България е голяма стъпка към единството на художници и зрители, всичките любители 
на акварела.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1.Речник на думите в българския език. Източник [онлайн]. Режим на достъп: 
http://rechnik.info/фестивал (дата на обръщане: 1.09.2022). 

2.II International Triennial Watercolor&Spirit Varna, Bulgaria / IWS Bulgaria, 
(2019). 

3.III International Triennial Watercolor&Spirit Varna, Bulgaria / Составител 
С.Тородова. IWS Bulgaria (2022). 

 

http://rechnik.info/фестивал


 

ГОДИШНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА  
ВИСШЕ ВОЕННОВЪЗДУШНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ 

07 ОКТОМВРИ 2022 г. 
ГР. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ 

 

 

 

212 

 

 

 

ВИДОВЕ СЪВРЕМЕННИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ, АНАЛИЗ И 
ОЦЕНКА НА ЕКИПНИТЕ ПРОЦЕСИ 

 

 

Борис Михайлов Грамчев 
 

Машинно-технологичен факултет, Катедра „Индустриален Мениджмънт”,  
Технически Университет - Варна, България 

gramchev@gmail.com 

 

TYPES OF MODERN TOOLS FOR MEASUREMENT, ANALYSIS AND 

EVALUATION OF TEAM PROCESSES 

 

 

Boris Mihaylov Gramchev  

 
Faculty of Manufacturing Engineering and Technologies, Department of Industrial Management, 

Technical University of Varna, Bulgaria 
gramchev@gmail.com 

 

 

Abstract: In order to evaluate team processes and plan interventions to improve them, they must 
be properly measured. The tools for measuring team processes are constantly being refined, 
applying principles from organizational behavior theory and human resource management. 
This report classifies the main modern tools for measuring, analyzing and evaluating team 
processes, while systematizing the approaches used to study team issues with the aim to apply 
various interventions for unlocking team potential and increasing team effectiveness.  
 

Keywords: team process, teamwork, team management, team intervention, team measurement, 
team dynamics, performance assessment, assessment tools 

  

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

   

Измерването на екипните процеси е подход, даващ възможност на 
организационното ръководство да оцени силните и слабите страни на своите екипи. 
Екипните оценки започват да привличат внимание като ефективен управленски метод 
през 70-те и 80-те години на XX в., след като Американската организационна практика 
възприема идеята, че екипната работа е основният двигател на успеха. В професионалния 
спорт, при който фокусът върху екипната ефективност е бил винаги основна цел, някои 
способи за оценка на екипа датират дори от по-ранно време [10]. Научният интерес към 
измерването на екипните процеси търпи прогрес в средата на 80-те години на миналия 
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век [3]. Тази тенденция съвпада с широкия по това време интерес към използването на 
официални теории и рамки за измерване на екипната ефективност. През 90-те години 
методологиите за оценка на екипа, използвани в професионален контекст както от 
военните структури, така и в театъра, започват да набират бързо популярност и стават 
широко разпространени. Оформят се и различни бизнес концепции, основани на идеята, 
че за да бъде бизнесът успешен не само в текущ план, но и в дългосрочен аспект, той 
трябва да е социално отговорен и ориентиран към хората, тъй като произтича от хората и 
се прави за тях [24]. 
През последното десетилетие, изследванията в тази област се фокусират върху 
разработването на техники, които са ненатрапчиви за екипа, но същевременно могат да 
уловят сложната му динамика (напр. видеозаписи, симулации на екипна работа и 
социометрични символи) [11]. Тези методи позволяват данните за комуникация да бъдат 
снети при относително слаба намеса от страна на наблюдателите, като се осигури 
непрекъснат запис на екипното взаимодействие [4,5]. Налице са промени в моделите на 
изследване на обикновения комуникационен поток (напр. кой с кого говори), които са 
свързани с промени в състоянието на екипа (като неправилно осъзнаване на ситуацията 
или конфликт). Като цяло, тези продължителни методи за наблюдение и оценка 
осигуряват богата и съвременна гледна точка върху екипния процес, който не може да 
бъде уловен от статични моментни снимки във времето. 
 

1. ИЗМЕРВАНЕ НА ЕКИПНИТЕ ПРОЦЕСИ  

От една страна диагностицирането на проблемите е добро средство на 
съвременното лидерство да получи обективна оценка и обратна връзка за своите 
досегашни ръководни политики, а от друга оценките на екипа разкриват възможност за 
идентифициране на линии и модели на грешки, които биха могли да предизвикат бъдещи 
проблеми. Овладяване на ситуацията се постига с целенасочено поведение и зависи от 
способността на индивида да взема адекватни решения в кризисни ситуации, а за целта 
е необходимо да има опит, спокойна мисъл и обективна преценка за проблема. Тези 
качества са определящи и за работата в екип за почти всички организации [25]. 
Преминаването през процеса на анализиране и оценяване също така укрепва споделеното 
чувство за цел, комуникация и доверие между членовете на екипа [23]. 
Измерването на екипните процеси може да се извърши по различни начини: чрез лични 
срещи, по е-мейл или с къстомизирани онлайн проучвания и софтуерни приложения. 
Напоследък, особено предпочитани са SaaS-инструментите, предлагащи софтуер при 
поискване, т.е. при възникнала необходимост („on-demand software“). Те представляват 
системи за доставка на софтуер, при който инструментите и асоциираните с тях данни са 
хоствани централно (предимно в Интернет или облак) и са общодостъпни за 
потребителите чрез клиентска програма (напр. с използване на уеб браузър през 
интернет). Някои параметри на екипните процеси, като например принос към работата 
на екипа, поддържането му в норма и правилното взаимодействие между членовете, 
традиционно се измерват чрез самооценки и описателно-оценъчни доклади на членовете 
на екипа [13,17]. Друг подход, който осигурява изследователски материал, е използването 
на контролни списъци (чек-листи) на специфични процеси, които са обект за наблюдение 
[8].   
Ръководствата на съвременните организации най-често извършват оценка на екипа, за да 
установят основните проблеми и недостатъци в екипите, пречещи на членовете им да 
реализират пълния си потенциал. Тъй като мотивацията в повечето случаи определя 
характера и посоката на поведение на индивида в трудовата дейност, препоръчително е 
да се изследват онези екипни процеси, които изграждат връзката между собствените 



214 

 

потребности и мотивация с тези на потребностите и политиката на организацията [26]. 
Трябва да се отбележи една важна констатация – когато оценителите са тясно свързани с 
екипа, те демонстрират затруднения в изграждането на обективна оценка, което кара 
редица компании да използват външни оценители и консултанти (основно за 
установяване слабостите и проблемите в екипа). Това се дължи на неутралността и 
необременеността на квалифицираните външни лица по отношение на организационната 
политика. Членовете на екипа също така са по-склонни да говорят откровено с външен 
консултант, тъй като имат доказано по-голямо доверие в поверителността и по-малко се 
притесняват за последиците.  
Инструментите, разчитащи на скали за поведенческа обсервация и оценки на обучени 
(вътрешни или външни за компанията) наблюдатели се използват предимно за измерване 
на процеси, свързани с управление на конфликти и съвместно решаване на проблеми, 
както и за процеси на самоуправление, като например планиране и координация на 
задачите [22]. Някои инструменти имат дори методология за оценяване на оценките на 
наблюдателите при процеси, като лидерство, комуникация, асертивност, вземане на 
решения, анализ на мисията, осъзнаване на ситуацията и адаптивност [2]. По нея се 
установява, че оценките са достатъчно точни за психометрично изследване и имат 
разумна дискриминантна валидност, като се вземе под внимание и значението на 
контекста на задачата (т.е. процесът трябва да бъде оценен във връзка с текущата задача). 
В услуга на практиката е разработено и т. нар. „Екипно обучение по направления“, 
служещо за измерване на набор от основни екипни процеси на екипите за действие [21] 
и оттогава е валидирано в многобройни условия [19].   
Изследователите измерват когнитивните процеси малко по-различно, като обикновено 
разчитат на косвени методи за извличане на знания, като сортиране на карти с цел 
идентифициране на мисловните модели на екипа [16] и оценка на тяхната точност [20]. 

Също така са разработени и концептуални карти, съответстващи на мисловните модели 
на членовете на екипа, като участниците могат да ги създават директно [14,15] или 
индиректно, чрез оценки за сходство на двойки концепции, анализирани с помощта на 
графични техники, като например Pathfinder [18]. Системите за трансактивна памет, 
фокусирани върху знанията на членовете на екипа относно това, което всеки член знае, 
могат да бъдат измерени както чрез самооценка [9], така и чрез комуникационно 
кодиране [7]. Някои учени [6] комбинират различни измервателни-подходи за оценяване 
мисловните модели на екипа (например проследяване на процесите и интегриране на 
концептуални методи). Интерес буди фактът, че те посочват предизвикателства, 
свързани със сходството на знанията при хетерогенните членове на екипа и методите за 
агрегиране на данните.   
 

2. ВИДОВЕ СЪВРЕМЕННИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ, АНАЛИЗ И 
ОЦЕНКА НА ЕКИПНИТЕ ПРОЦЕСИ  

 

Днес, специализираните екипни оценки са предназначени да измерват, анализират 
и проследяват във времето множество аспекти на работата на екипа, базирани на модели, 
разясняващи как трябва да работят екипите. Някои инструменти за оценка и анализ на 
екипните процеси се основават на конкретни теории за това, което движи екипната 
ефективност. Например, инструментът за екипна оценка на бизнес консултанта Патрик 
Ленчиони [12] e фокусиран върху идентифицирането на пет основни дисфункции в 
екипа, а инструментът създаден от професорът по теоретичен мениджмънт Мередит 
Белбин [1] предполага, че добрата работа в екип се основава на присъствието на различни 
типове личности в екипа, отговарящи на определени поведенчески роли. Тези роли не са 
еквивалентни на типовете личност и за разлика от типовия индикатор на Майерс-Бригс 
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(MBTI), който е психометричен инструмент, използван за сортиране на хората в един от 
16-те типа личност, инструментите на Белбин  (BSPI и BTRI) оценяват хората по това 
колко силно те изразяват поведенчески черти от девет различни екипни роли.   
Други инструменти за оценки са изградени върху измерването на различни аспекти на 
екипната ефективност, като например яснотата на целите, способността на екипа да се 
учи и расте, качеството на организационната подкрепа, разнообразието на екипа (не само 
по демографските показатели, но и по стиловете на мислене и личностните 
характеристики) и най-вече - способността да се постигат резултати.   
Видовете инструменти могат да се класифицират в 6 основни категории, в зависимост от 
вида на извършваните оценки и анализи, като някои от тях попадат едновременно в 
няколко категории. В Таблица 1 са представени различните категории инструменти за 
измерване, анализ и оценка на екипните процеси и някои от най-разпространените 
инструменти в тези категории:  
 

Таблица 1. Видове инструменти за оценка на екипните процеси. 
Видове Инструменти Представители 

Инструменти за оценки на 
личността и стила на 
поведение 

Everything DiSC Workplace, Belbin’s Team Roles, Hogan 
Personality Inventory, Gallup StrengthsFinder, Social 
Style, Riso-Hudson Enneagram Type Indicator, FIRO-B, 
Birkman Method Personality Assessment 

Инструменти за екипни 
оценки 

Shadowmatch, Everything DiSC Team Dimensions, The 
Five Behaviors of a Cohesive Team, Tuckman's framework 
model, The Z Process, Blake-Mouton managerial grid, 
Belbin’s Team Roles, The Table Group team assessment, 
Five Dysfunctions Team Assessment Model, Linkage 
Team Effectiveness Assessment, Harrison Assessments 
Employee Engagement 

Инструменти за оценки на 
лидерството 

LPI360, Lominger/Korn Ferry Voices 360, Checkpoint 
360, Everything DiSC Work of Leaders, Theory X and 
Theory Y model assessment 

Инструменти за подпомагане 
на новите екипи в 
изграждането на доверие 

Trust Quotient, Speed of Trust, 12 Dimensions of Trust, 
Everything DiSC Team Dimensions, Five Dysfunctions 
Team Assessment Model 

Инструменти за изграждане 
на екипно разбиране 

Myers Briggs Type Indicator (MBTI), Thomas-Kilmann 
Conflict Mode Instrument, icebreakers 

Инструменти за екипна 
оценка от типа „направи си 
сам“ (DIY) 

Leadership Gap Indicator, KEYS to Creativity and 
Innovation, Gallup StrengthsFinder test 

 

Инструменти за оценка на личността и стила на поведение целят да помогнат 
членовете на екипа да разберат своето поведение като функция от естествено възникващи 



216 

 

личностни или поведенчески черти. Това им помага да поставят силните си страни в 
перспектива, като същевременно им позволява да разберат как ги възприемат техните 
колеги. По този начин се създава по-задълбочено разбиране в екипа, обясняващо защо 
хората се държат по начина, по който го правят. Те не са подходящи за решаване на 
конкретни проблеми, но осигуряват общ език в екипа и обясняват поведението на 
отделните членове.  
Инструментите за оценка на екипите се основават на различни подходи. Някои 
разглеждат екипите предимно като групи от индивиди, изпълняващи различни роли, и 
обясняват успеха на екипа като функция от способността му да балансира тези роли (Z 
Process Strengths и Belbin’s Team Roles). Други се фокусират предимно върху естеството 
на процесите в екипа (комуникация, нива на доверие, практика за налагане на 
отговорност и т.н.), а трети изследват качеството на екипните резултати, като ги 
интерполират и изграждат представа за цялостното състояние на екипа.  
Инструменти за оценка на лидерството обикновено имат две основни цели: да 
помогнат на лидерите да разберат собственото си поведение в екипа (стил на управление 
и ситуационна адаптивност) и да им предоставят обратна връзка как ги виждат техните 
последователи. Техните оценки разглеждат показатели като комуникация, вземане на 
решения, поставяне на цели, планиране, креативност, мониторинг на напредъка, коучинг 
и оперативни знания. Инструментите за оценка на лидерството, както и тези за оценка на 
стила на поведение могат също да се разглеждат и като средство за изграждане на екип, 
защото като цяло подобряват лидерството и междуличностното разбиране,, което 
подобрява сътрудничеството, засилва усилията на екипа, тяхната мотивация и 
ангажираност.  
Крайната цел на всички инструменти за оценка на доверието е една и съща - подпомагане 
членовете на екипа в изграждането им на по-добри взаимоотношения. При новите екипи 
трябва да се отдаде приоритет на доверието, тъй като то е в основата на всяка ефективна 
екипна дейност. Според Ленчиони, липсата на доверие е в основата на всички 
дисфункции на екипа [12]. Той установява, че докато нивото на доверие обикновено е по-
ниско при новите екипи, тяхната новосформираност също е и фактор, който ги прави по-
възприемчиви към упражненията за развитие на доверие. Това от своя страна ги 
превръща и в упражнения за свързване на екипа и изграждане на неговата кохезионна 
основа.  
Инструментите за изграждане на екипно разбиране обикновено включват някакъв аспект 
на себепознание, чрез който да се разберат други хора. Това важи особено за 
индикаторите от типа Myers Briggs (MBTI) и Thomas-Kilmann (TKI). По този начин 
работят и много инструменти за разчупване на леда (icebreakers). Като разкриват как 
хората мислят, действат и се държат - обикновено чрез сравнение на гледните точки - тези 
инструменти изграждат взаимно разбиране. Това насърчава съпричастността в екипа и 
води до по-добра комуникация.  
Ако организациите, по една или друга причина, искат да си спестят разходите за 
консултант, или ако традиционните модели за оценяване не предлагат онова, от което те 
се нуждаят, могат да прибягнат към инструменти за оценка от типа „направи си сам“. 
тези инструменти предлагат персонализирани екипни оценки, въз основа на конкретни 
организационни нужди, като например колко благоприятен е екипът или 
организационният климат за творчество и иновации, кои са естествените силни страни 
на членовете и др. 

Различните видове инструменти могат и да се систематизират в зависимост от 
вида на екипа и неговите специфични проблеми. Такава една систематизация е 
предложена в Таблица 2, даваща по-ясна представа за препоръчителните действия и 
видовете инструменти при различните екипи и свързаните с тях проблеми.  
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Таблица 2. Видове инструменти според вида и проблема на екипа. 

Вид Екип Видове Инструменти 

При 
междуфункционални 
екипи 

Оценки на личността (MBTI); Оценки на силните страни 
(Strengths Finder); Специализирани оценки на изпълнението; 
Оценки на ефективността от типа „направи си сам“ (DIY) 

При нови и 
стартиращи (start up) 
екипи 

Прости оценки на личността и силните страни (MBTI, 
Strengths Finder, Social Style); Инструменти за изграждане на 
доверие (Trust Quotient, Speed of Trust); Инструменти за 
изграждане на разбиране (упр. за разчупване на леда); Общи 
оценки на изпълнението (The Table Group team assessment) 

При  зрели екипи Общи оценки на ефективността (Team Effectiveness 
Assessment by Linkage); Специализирани оценки на 
ефективността; Оценки на ефективността „направи си сам“ 
(DIY) 

При проектни екипи Целеви инструменти, които се фокусират върху поведението 
и междуличностните предпочитания (FIRO-B) 

При дистанционни и 
виртуални екипи 

Оценки на личността (MBTI, Hogan Personality Inventory); 
Инструменти за изграждане на разбиране (упр. за разчупване 
на леда); Индивидуални показатели за изпълнение; 
Инструменти, които подобряват комуникацията  

 

При междуфункционалните екипи са пропъчителни лесни за извършване оценки, които 
осигуряват общ език и улесняват комуникацията. За оценка на проблематиката и 
ефективността на екипа, специфичните за отрасъла или бизнес областта оценки са по-
добър избор от общите оценки на ефективността, които може да не са приложими за 
специфичната функция на екипа. 
За новите и стартиращи екипи се препоръчват прости, лесни за разбиране оценки като 
напр. MBTI, с които някои членове на екипа вече може би са запознати. Не са 
препоръчителни оценки на представянето на новия екип, тъй като те не са надеждни 
маркери за способността на екипа, докато не се развие необходимото ниво на доверие и 
разбиране. Поради това, най-ефективни са инструменти, които се фокусират върху 
изграждането на тези основи. Препоръчва се още оценка на ефективността, която 
предоставя широк поглед върху екипа, за да могат да бъдат открити всякакви проблемни 
области и да се предприемат бързи, измерими подобрения. 
Зрелите екипи следва да имат сравнително стабилни нива на доверие и разбиране, и 
членовете им вече да се познават добре. Затова, оценките, които се фокусират върху 
измерването на аспектите на ефективността и производителността са добър избор. 
Членовете на проектните екипи могат да бъдат събрани заедно в кратък срок. Често, тъй 
като са фокусирани върху изпълнението на проекта, те нямат достатъчно време да 
общуват по между си и да се опознаят. По тази причина, практическите, ориентирани 
към резултатите оценки работят най-добре. 

Управлението на дистанционните екипи е значително по-трудно, тъй като е трудно да се 
гарантира, че членовете ще действат съвместно и координирано, и имат еднакво 
разбиране за дейностите в екипа. Те се мотивират и ангажират по-трудно, когато липсва 
социално взаимодействие и комуникират от разстояние. Тук препоръчителни са оценки 
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на личността, които да установят дали хората всъщност са подходящи за работа от 
разстояние. Освен това, задаването и измерването на краткосрочните показатели за 
ефективност е добър подход да се осигури контрол над производителността. 

В стратегическо отношение, крайната цел на всички инструменти за измерване, 
анализ и оценка на екипните процеси се свежда до осигуряване оптималната работа на 
екипа и създаване условия за положителна интервенция, с която да се увеличи 
ефективността и опита на екипа.   
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Почти всички съвременни организации извършват оценка на своите екипи. Целта на 
този оценка е да се установят основните проблеми и слаби страни в процеса на екипно 
функциониране, пречещи на екипите да реализират пълния си потенциал. Предложената 
класификация на съвременните инструменти за измерване, анализ и оценка на екипните 
процеси разглежда шест основни категории, в зависимост от вида на извършваните 
оценки и анализи, като някои от инструментите попадат едновременно в няколко 
категории. Различните видове инструменти могат да се систематизират и в зависимост от 
вида на екипа и неговите специфични проблеми. При класифицирането на 
инструментите се наблюдава широкоспектърно сегментиране на подходите, средствата и 
обема на изследваната информация. Въпреки, че на стратегическо ниво голяма част от 
тях се припокриват в целите си и използват сходни, доказано ефективни качествени и 
количествени методи за оценка (основно психометрични), всеки от инструментите сам 
по себе си представлява практически модел за оценка на онази част от екипната 
проблематика, която според създателите им има пряка връзка с ефективността на екипа.  
Може да се обобщи, че при изследването на съвременни инструменти за измерване, 
анализ и оценка на екипните процеси се отчита забележителна дивергенция в системите 
за диагностика на отделните модели. Като цяло липсва единна система за екипна 
диагностика, обединета около изследването и категоризацията на основните екипни 
процеси, които си взаимодействат при екипното функциониране. Това създава 
предпоставки за развиване на нови модели и подходи, обединяващи сегашните и отваря 
врата за допълнително изясняване на механизма на екипното функциониране. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Екипите, в качеството им на оперативни единици в стопанските предприятия са 
неразривно свързани с причините за тяхното създаване. Въпреки, че техните съвременни 
разбирания, практики, а дори и значения са изплетени от най-разнообразни и често 
противоречиви принципи, всички екипи са преминали през един общ процес, който 
бележи началото на техния генезис [16]. Това е самият акт на изграждане на екипа и 
поставяне началото на неговото функциониране като такъв. По тази причина, когато 
става дума за „изграждане” на екип, трябва да се има предвид процес, далеч по-сложен 
от едно просто „създаване”, наблягащо повече на факта на придобито новосъществуване 
в резултат на някакъв процес [13]. В голяма степен, този процес е сублимен за почти всяка 
съвременна организация, тъй като обединява отделни личности и ги кара да работят като 
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едно цяло, посвещавайки своя опит, амбиции, мотивация и енергия, както и всякакъв друг 
наличен ресурс за постигането на организационните цели [14]. Концепцията на 
изкуството на изграждане на екипите е в основата на управлението още от 1960-та 
година, но през този период тя е била непрестанно развивана и приносът й винаги е 
намирал нови интерпретации.  

 

1. ТИМ-БИЛДИНГЪТ (ТБ), КАТО ПРОЦЕС НА ЕФЕКТИВНО 
ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКИПА. 

„Екипите не се случват от самосебе си – те трябва да бъдат изградени” [13]. 
ТБ, в качеството си на механизъм за изграждането на екипа е дефиниран като 
кооперативен процес от силни взаимодействия в екипа за повишаване на неговата 
ефективност [3], увеличаване на доверието и комуникационните умения [24], и 
осигуряване на нуждите от постигане на екипните цели [15]. В допълнение на това, този 
механизъм се опитва да гарантира, че членовете му съвместно и ефективно ще 
разрешават физически и мисловни предизвикателства в процеса на екипната дейност [21] 
и има за цел да предизвика по-голяма ангажираност от страна на заинтересованите лица 
(стейкхолдъри), да декларира обща мисия, и да развие по-силна взаимна зависимост и 
отговорност сред членовете [28]. На фона на сегментираните изследвания и потребността 
от гарантиране на параметри за функционирането на екипа като такъв, се отличава и една 
съвсем прагматична дефиниция на White (2005): „Изграждане на екип е всяка дейност, 
извършвана от група хора, която им позволява да разберат едновременно общите си 
текущи проблеми и личните си взаимоотношения с цел да постигнат по ефективен и 
ефикасен бизнес резултат” [32]. Въпреки разнообразието от теории и подходи при 
изследването на механизмите за изграждане на ефективен екип редица изследователи са 
склонни да се съсредоточат в едно направление и дадат предимство само на една основна 
теория, оставяйки мултиспектралността на тази проблематика на заден план. Те смятат, 
че основната цел трябва да изпъква от останалите и да се преследва по начин, който е 
най-резонен за нейното постигане. В този ред на мисли, Biech [2] отдава най-голямо 
значение на това как при своето функциониране екипът се справя с лидерския проблем, 
Knowles [18] предлага, че решаващи за оптималното екипно изграждане са 
взаимоотношенията в процеса на функционирането на екипа, които трябва да бъдат 
фокусирани предимно върху взаимно уважение и единомислие, а Chen [8] намира най-
голям смисъл в способността на екипа постоянно да подобрява взаимовръзките между 
членовете, за да гарантира, че крайният резултат от екипния процес ще надхвърли сумата 
на сбора от индивидуалните резултати на членовете. Всички те са разработили отделни 
методологии за изследване на базата на техните изследвания.    
За друга група изследователи, напредъкът на ефективното екипно изграждане е резултат 
от историческото развитие на техните прерогативи. Carter [6] предвижда, че в 
дългосрочен план екипната кохезия и истинското изграждане на екипа ще могат да се 
постигат чрез връщане назад към добрите, старомодни потребности от създаване на 
ефективни екипи. Такъв ретроспективен подход според него би довел до уникално 
обогатяване на екипа, което се счита и за една от основните цели при моделирането на 
тим-билдинга. На противоположното мнение са Dyer и Dyer [10], според които 
истинската сила на екипната ефективност е скрита в бъдещето, което поради световната 
глобализация ще предложи повече мултикултурни екипи, още по-огромни корпорации и 
по-голямо разнообразие от проблеми, свързани с управлението на екипите. Така че, 
създаването на общ език за комуникация и ефективна екипна динамика ще бъдат 
решаващи за компаниите и ще превърнат екипната ефективност в основен приоритет на 
бъдещите лидери. 
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ТБ-те имат различни подходи в зависимост от големината и естеството на екипа. 
Например, когато съставът на екипа често се променя, акцентът е върху развиването на 
уменията на индивидите да бъдат ефективни екипни членове. Такъв ТБ се стреми да 
промени индивидуалните умения и способности при работа в един или множество екипи. 
Когато членството в екипа е относително статично (както например в управленските 
екипи), акцентът на ТБ е върху усилията, насочени към подобряване на 
взаимоотношенията между членовете на екипа. При всички положения обаче на ТБ не 
бива да се гледа само като забавление и възможност да се прекара един добър уикенд 
заедно. Той преди всичко би следвало да се разглежда като средство за подобряване на 
комуникацията и интеграцията в екипа и организацията по предварително организирана 
тим-билдинг програма [33].  
 

2.  ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ НА ТБ-ПРАКТИКАТА В СЪВРЕМЕННИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

ТБ е един от най-често прилаганите способи за екипно развитие в съвременните 
организации. Той се използва широко в тяхната управленска практика и се среща в много 
форми – от практически дейности на открито до групови дискусии в зала. Липсва обаче 
единно становище как и защо тези дейности работят и дори работят ли изобщо [17]. Като 
се има предвид огромните финансови пакети, насочени ежегодно към повишаването на 
екипната ефективност в организациите по цял свят, нуждата от по-добро разбиране 
относно функционирането и изискванията за ефективен екип отдавна е станала 
повсеместна [29]. Класификацията на основните проблеми в практиката на ТБ 
обученията цели да въведе повече яснота върху ключовите съображения при 
моделирането на интервенциите и тяхната връзка с екипните процеси в днешните 
организации. 
Проблеми с фокуса на интервенциите. Тъй като пред съвременните организации има 
много опции за подобряване на екипните резултати, важно е да се определи дали тим-

билдингът е изобщо добър избор. Някои от тези опции имат организационен или 
структурен характер и не са насочени конкретно към взаимодействията между членовете 
на екипа (напр. редизайн на работни места, изграждане на системи за подбор, съставяне 
на програми за групово стимулиране и управление на качеството). За разлика от това, 
интервенциите, целящи развитие на екипа - тези, чийто стремеж е да повлияят пряко 
върху функционирането и ефективността на работните екипи - осигуряват фокуса върху 
текущата интеграция на научните изследвания. Когато бъдат правилно проведени, тези 
интервенции могат да имат положително въздействие върху организациите. В края на 
миналия век Macy и Izumi [20] сравняват 131 изследвания на организационна промяна и 
доказват, че интервенциите с най-голям ефект върху финансовите мерки на 
организационната ефективност са интервенциите за изграждане и развитие на екипа. 
Тоест, от всички организационни намеси, тези, които се фокусират върху изграждането 
и развитието на екипа са имали най-голям ефект върху мерките за финансова 
ефективност. Като се оставят на страна финансовите резултати, доминира представата, 
че средствата за развитие на екипността са ключов механизъм, който може да се използва 
за повишаване на екипната ефективност [23]. Ето защо, един от основните проблеми пред 
съвременните изследователи е да се разбере как тези средства са най-ефективни.  
Проблеми при диференциране на обученията. Обобщавайки средствата за развитие на 
екипа, може да се заключи, че те включват две основни направления - форми на обучение 
на екипа (тренинги, уъркшопи, семинари и др.) и дейности по изграждане на екип (ТБ). 
Въпреки, че и двата вида интервенции са предназначени да подобрят екипното 
функциониране и ефективността на екипа, особено когато използват науката за 
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индивидуалното и екипното обучение [25], екипните обучения и тим-билдингите се 
различават съществено [31]. Обучението на екипа е съсредоточено върху уменията - т.е. 
фокусирано е върху придобиването на специфични компетенции. Обикновено това 
включва компонента за практичност и се извършва в даден контекст. Като цяло, те са 
формални и систематични. Тим-билдингът, от друга страна, не е насочен към 
компетенции, базирани на умения, не е систематичен по своята същност и обикновено 
се прави в условия, които не са близки до действителната работна среда на екипа. Както 
бе споменато по-горе, неговият основен фокус пада върху подобряване на социалните 
отношения, изясняване на ролите, и решаване на задачи и междуличностни проблеми, 
засягащи екипното функциониране. Тим-билдингите работят като помагат на членовете 
и на целия екип да изследват и диагностицират тяхното поведение и междуличностни 
отношения и да действат релевантно на тях [26, 27]. Но докато теоретично нещата 
изглеждат ясно систематизирани, от гледна точка на практиката, тези два вида 
интервенции често се припокриват. В много съвременни организации няма 
структурирана разлика между тези два основни механизма на регулиране на екипната 
ефективност, което оставя съмнение по отношение на разбирането и необходимостта от 
тяхното използване. Това би могло да се превърне в основен проблем при управлението 
на екипното функциониране и да засегне силно развитието и разгръщането на 
потенциала на екипните единици. 
Проблеми с дизайна на екипните обучения. В литературата обикновено се препоръчва 
обучението за умения, свързани с дадена задача, да бъде насочено на индивидуално ниво, 
за да се развият професионални компетенции [9], а екипното обучение да бъде 
фокусирано върху индивидуалната работа и уменията за работа в екип, които са в 
основата на интеграцията, необходима за координирани действия. Едно важно 
съображение при проектирането на обучението се отнася до това дали членовете на 
екипа могат да бъдат обучени индивидуално или трябва да бъдат обучени заедно като 
неделим екип. През 1995 г. екипът на Cannon-Bowers [4] предлага двуизмерна рамка за 
решаване на тази задача, която се ползва и до днес. Първото измерение се отнася до това 
да се определи дали фокусът е върху компетенции, базирани на задачи, или е върху 
такива, свързани с екипа. Второто измерение дефинира дали уменията са специфични 
(т.е. контекстуално основани на специфична екипна характеристика или задача) или 
общи (т.е. имащи възможност да бъдат лесно трансферуеми в други екипи или задачи). 
По същество, когато компетенциите са специфични за даден екип или контекст на 
задачата, дизайнът на ТБ трябва да се фокусира върху целия екип, който да бъде поставен 
в реални условия или изкуствени условия, доближаващи се максимално до тяхната 
реална среда на изпълнение. Изграждане на по-общи компетенции могат да бъдат 
насочени за индивидуално обучение. Тази концепция е частично оспорена от екипа на 
Kozlowski [19], които твърдят, че решението дали обучението трябва да бъде насочен 
към отделните личности или към целия екип се определя от формата на задачата и от 
взаимозависимостта на участниците в работния процес при изпълнението на тази задача. 
Когато индивидуалният принос на членовете на екипа към крайния екипен резултат са 
действия, които могат да бъдат извършвани от всички (при композиционните модели), 
членовете могат да бъдат обучени индивидуално. Когато обаче приносът на членовете 
към екипа се доставя чрез по-сложен модел на работен поток (при моделите на 
компилация), екипите трябва да бъдат обучени неделимо, чрез реална или симулирана 
активна практика. Има достатъчно емпирични доказателства в тази посока [7, 11], които 
показват, че общото (т.е. взаимозаменимо) екипно познание може да бъде подобрено 
чрез такова обучение. 
Проблеми в единомислието. Екипите често се сблъскват с проблеми, които могат да 
намалят тяхната ефективност и по-конкретно способността им да вземат решения [12]. 
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Екипът може да не споделя ясни цели и задачи и следователно, определянето на 
конкретни цели е от първостепенна важност, както за реализиране мисията на 
компанията в дългосрочен план, така и в осъществяване на ежедневните задачи. 
Компромисите във времето при вземането на съвместни решения може да отнеме от 
времето за работа. Възможно е да има проблеми от типа „груповото мислене“ и „натиск 
за съобразяване”, както и опасност от увеличаване на конфликта при вземането на 
решения. Без адекватно ТБ обучение, фокусирано върху кохезията и сенергията на 
идеите в екипа е малко вероятно екипите да работят ефективно и да развият споделена 
визия [30].  

Проблеми в комуникацията. Освен горните съображения, съществуват и 
предизвикателства, произтичащи от липса на комуникация, лични конфликти или 
прекален акцент върху връзката даване-вземане в екипа. Това е една от причините 
основен фокус на съвременния ТБ да бъде подобряване представянето на екипа чрез 
подобряване на комуникацията, намаляване на конфликтите и развиване на сплотеността 
и ангажираността сред членовете на работната група. Използването на екипи по 
същество е процес на организационна промяна и развитие. Следователно екипите са 
податливи на всички предизвикателства, които могат да възникнат по време на 
процесите на организационната промяна. По-специално, съпротивата на служителите 
може да доведе до случаи, когато от тях се изисква да работят с други колеги, които те 
не познават. В този случай, новите екипи разбиват вече установени социални отношения 
и ги връщат назад в развитието им. Един от начините, по които това може да бъде 
преодоляно, е именно чрез правилно планирана ТБ интервенция.  
Проблеми при делегирането. Работата в екип често изисква налагане на политика на 
овластяване, вменяване на чувство на собственост и налагане на допълнителна 
отговорност. Поради това, лидерите обикновено считат, че хората предпочитат да 
участват във вземането на решения наравно с техните ръководители, вместо да им се 
казва какво да правят. Въпреки, че това може да е вярно в повечето случаи, не е вярно 
във всички случаи. Това може да предизвика отчуждение на някои служители и в крайна 
сметка да доведе до недоволство от работата, текучество на персонала или намалена 
производителност. Няма лесно средство за разрешаване на този проблем, но ТБ 
фокусиран върху обучението или промяната на позицията в организацията често са 
полезни в случаите, когато тяхното реализиране е възможно. 
Проблеми с недостатъчно овластяване за взимане на решения. Друг подобен проблем в 
екипната практика е този, който възниква, когато на екипа не се вярва достатъчно и 
неговата свобода за взимане на важни решения е ограничена. Това неминуемо лишава 
екипите и организацията, към която принадлежат от възможността да разгърнат пълния 
си потенциал. Търсенето на разрешение преди прилагане на идеите генерирани в екипа 
намалява навременността и влиза в противоречие с идеята за налагане на отговорност и 
чувство на собственост сред служителите. Изследване на Nahavandi и Aranda [22] 
доказва, че в тези случаи иновациите също намаляват, тъй като екипите са принудени да 
предлагат решения, които е вероятно да не бъдат приети. Когато членовете на екипа 
повярват, че ръководството обръща внимание само на основни идеи и демонстрира 
консервативно поведение, подсигурено от недостатъчно овластяване при вземането на 
важните решения касаещи екипа, това гарантирано намалява морала на служителите и 
води до отнемане на повече работно време и енергия [14].   
Проблеми с гъвкавостта на управлението. В случаите, когато няколко екипа са 
взаимозависими и се изисква координация, гъвкавостта на управлението се явява ключов 
фактор. Този тип предизвикателство изисква непрекъснато обучение лидерите и 
развитие на връзките им с членовете на екипа. Според Argote и McGrath [1], 
координацията се нуждае от ефективно екипно ръководство, а резултатността на екипа 
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изисква баланс между автономия и децентрализация на властта. По този начин, от една 
страна се поддържа високо ниво на мотивация и гъвкавост, а от друга - централизиран 
контрол, осигуряващ координация и предвидимост. При всички инициативи за 
организационни промени и развитие, трябва да се вземат предвид организационната 
култура и климата в компанията. Не може да се предполага, че целите и ценностите на 
служителите са същите като тези на ръководството, или дори че целите и ценностите на 
цялата организация са напълно съвместими. В голяма степен отношението на 
служителите към екипността определя вероятността за успех. Carr [5] отбелязва, че 
успешното прилагане на екипна дейност включва лидерска гъвкавост и разширяване на 
съществуващите организационни ценности, но също така прилагане на екипната дейност 
може да се използва и за промяна на самата култура. Екипната работа изисква способност 
за динамична промяна в нагласите, към които организацията може да реши да се обърне, 
в случаите когато иска да постигне културна трансформация.  
Проблеми с доверието в обученията. Друг основен риск в ТБ практиката е, че членовете 
на екипа могат да изгубят доверие в обученията и дори да станат цинични към 
организацията. Поради това, ТБ събитията трябва да бъдат допълнени със смислена 
практика на работното място. Когато членовете на екипа не виждат подобрение в дадена 
сфера, подобрявана чрез ТБ интервенции, те могат да започнат да гледат на ТБ изобщо 
като загуба на време. Това от своя страна може да доведе до загуба на доверие в самата 
организация, да навреди на мотивацията, да намали морала и производството на 
служителите [14].  

Проблеми с последствията върху личния живот на служителите. Също така важни са 
и ефектите от ТБ, тъй като те са свързани със семействата на служителите и общите 
житейски нужди на хората. Разделеното отношение към съпрузите и семействата на 
служителите подкопава лоялността и мотивацията на самите служители и създава 
допълнителен, ненужен стрес за работещите, особено за младите семейства, които по 
презумпция са по-чувствителни към подобен род напрежение. Допълнителните работни 
ангажименти оказват натиск върху семействата и съпрузите на служителите, затова 
съвременните организации трябва да се опитват да минимизират ефектите, вместо да ги 
влошават. Семействата на служителите могат да бъдат възнаграждавани за тяхната 
подкрепа и лоялност и в никакъв случай не трябва да бъдат отчуждавани, посредством 
създаване на чести допълнителни събития или такива, които осигуряват предимства 
единствено за членовете на компанията. Тези проблеми обикновено изправят 
организацията пред предизвикателството да използва ТБ и като средство за 
насърчаването на здравословен баланс между работата и личния живот на служителите. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Интервенциите на екипните процеси чрез обучения за изграждане на екип е подход, 
даващ възможност на организационното ръководство да увеличи силните страни на 
своите екипи, като същевременно намали техните слабите страни. Съвременните ТБ 
практики, базирани на развитието на различните параметри на екипа по отношение на 
неговите екипни характеристики, ефективност и потенциал десетилетия наред успешно 
обогатяват работни групи и звена от всички сфери на дейност, но често организационните 
ръководства са изправени пред различни предизвикателства в своите ТБ политики. Някои 
от тях са свързани с ключови за екипите практики и състояния, касаещи единомислието 
в екипа, комуникацията, делегирането на решения, доверието, гъвкавостта на 
управлението и др. Веднъж станали наясно с основните проблеми в своята ТБ практика, 
екипните ръководства са в състояние да използват този незаменим управленски 
инструмент по възможно най-добрия начин и да планират успешно необходимите 
интервенции на онези екипни процеси, които в установяването на екипната 
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проблематика са показали най-голяма нужда от управленска намеса. 
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Abstract: The main topic of the report is the existence of social phenomena - extremism, 
terrorism and terrorist acts in real life, in the context of social conflict interaction. The aim is 
to analyze extremism and its manifestations in the social conflicts of today, regardless of the 
phraseology with which they are wrapped and the motives that catalyze them, they represent 
crimes in a moral and legal aspect and are extremely dangerous for the world, our country, 
ordinary citizens and the world around us. 
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Увод 

Основен мотив на доклада е съществуването на обществените феномени – 
екстремизъм, тероризъм и терористичните актове в реалния живот и напоследък, в 
контекста на социалното конфликтно взаимодействие. Тяхната обществена значимост в 
смисъла на произтичащата от тях обществена заплаха и обективните трудности за 
противодействието им. Отчитам, че до този момент нито в теоретичен нито в 
прагматичен план науката не е изработила точни методологически ориентири преди 
всичко за изследваните феномени екстремизъм и тероризъм и е постигнала частични 
успехи по отношение на изследването на явлението терористичен акт и социални 
конфликти. Основната цел на доклада е да анализира екстремизмът  и проявленията му 
в социалните конфликти на съвремието, независимо от фразеологията, с която са обвити 
и от мотивите, които ги катализират, прадставляват престъпления в морален и правен 
аспект и са изключително опасни за света, страната ни, обикновените граждани и 
заобикалящият ни свят. [1.] Доклада има за цел да се опита да оформи следните задачи. 
Да се идентифицират причините за използване на екстремизъм при съвременните 
социални конфликти. Да се откроят дефицитите в упражняването на гражданска съвест, 
отношение на социалните конфликти, политическия живот на страната ни и правното 
поле очертано от Конституцията. Да се обобщят изводи, съобразно извършения 
политически анализ.Работата има за отправна хипотеза виждането, че търсенето на 
отговори за аспектите на екстремизма и съвременните социални конфликти, от позицията 
на психологичната наука е иманентно условие да се разкрие взаимовръзките между 
изследваните феномени. Използваните примери за екстремистки и терористични 
организации са посочени с цел да се отчете и международния опит в противодействието 
на един наистина международен проблем – екстремизма.  
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1. Категориална база 

Обективни причини са предопределили съществуването на различен подход към 
изследваните явления, независимо от факта, че от гледна точка на науката тези феномени 
са в пространството на конфликтологията и психологията. Неоспорим факт е, че 
конфликтите постоянно съпътстват човешкия живот. Същността и характерните черти на 
понятието конфликт произтичат от латинската дума confiltus което означава удряне, 
блъскане, биене с някого. Конфликтите са „продукт“ на човешкото взаимодействие, от 
съвместната дейност между хората в социалната група, обществото или организацията. 
С това понятие се означава всички социални сблъсъци, конфронтации и 
неразбирателства. Конфликта се нарича социален защото това е всеобщия типов 
обществен конфликт който се заражда и проявява във всички обществени сфери. 
Реализира се в социалните отношения на хората и между социални субекти. Научното 
определение на конфликта е че: това е особено психическо състояние на 
неразбирателство, напрежение, съперничество между лица и групи които се намират във 
взаимна зависимост и между които възниква инцидент. Независимо от голямото 
разнообразие на подходи и възгледи за природата и същността на феномени като 
екстремизма и тероризма и дори честото им отъждествяване, на този етап сме в състояние 
да обобщим няколко тезиса, които са същностни за доклада и неговите проблеми. 
Понятията екстремизъм и тероризъм са принципиално разграничени. Понятието 
екстремизъм е разглеждано като сбор на идеи и възгледи прадставляващи абсолютна 
непримиримост и отричане на всичко противоречащо и различаващо се. Като система от 
норми, правила и идеи тотално противоречащи на осъзнатите и приети от човечеството 
ценности. Като съвкупност от продължени до абсурда идеи и възгледи от 
разпространените в обществото идеологии и религии, които независимо от общата 
фразеология, не могат по никакъв начин да бъдат отъждествявани. Като своеобразна 
обществена патология, девиантна психологическа установка, анормална реакция 
насочена против практика в живота. Понятието тероризъм е разгледано като политически 
действия на насилие, представляващи тотална война против мирни граждани, 
инфраструктурни и информационни обекти и срещу законните институции. Цел на тези 
действия е предизвикване на страх и обществен паралич за достигане на конкретни 
политически и други резултати. Това е пряк или косвен удар по институтите осигуряващи 
защита на жизнените интереси на гражданите, целостта на държавата, психиката на 
личността и масовото съзнание. Това е мотивирано насилие за оказване натиск върху 
общественото мнение. В най-широк смисъл понятието терористичен акт е разгледано 
като отделно терористично действие [2]. Понятието терористична групировка се прилага 
към всяка група извършваща или готвеща се да извърши терористични актове. Понятието 
международен тероризъм е употребявано в случаи когато с тероризъм се ангажирани 
граждани или територии на повече от една държава. Независимо от използването на 
словосъчетания като „ляв“, „десен“, „ислямски“ ,“кюрдски“ , „джихадистки“ и други в 
съчетанието с екстремизъм или тероризъм, по никакъв начин не се отъждествяват 
феномените с идеологиите и религиите от коитое взаимствана фразеологията. 
Екстремизъм и тероризъм са обективни обществени феномени, които могат да бъдат 
изучавани и реално да бъдат ограничени от обществото. Екстремизъм е обществено 
явление, което отдавна не е само научен факт, а присъства в ежедневието на всички 
общества и заобикалящият ни свят. Той е една от тъжните характеристики на нашето 
време. Поради факта, че феномена не е групов, конфесионален или национален, а 
световен, при анализът му ще подходя адекватно на величината му. Мисля, че на 
глобалните проблеми са необходими общи отговори. 
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2. Исторически преглед на опитите за дефиниране на тероризма 

Съществуват множество опити за дефиниране на тероризма. Ако се изхожда от 
латинското значение на думата „terror“ – страх, ужас, то може да се каже, че терора е 
всъщност ужас, а ужаса психологически може да бъде разгледан като циркулярно 
(повтарящо се и нарастващо) преживяване на страх. От където следва, че терора това е 
повтарящо се и нарастващо преживяване на страх, което води до ужас. Но кое е общото 
между различните сфери и методи на терор? Тяхната жестокост, екстремизма, 
крайността, насилствения характер. Тероризмът от тази гледна точка може да бъде 
разгледан като обобщено понятие, обозначаващо вече комплексно явление, което 
включва страх и ужас като цел на определени (терористични) актове и действия, самите 
действия, конкретните им резултати и целия спектър по-широки последствия. Един от 
примерите за определение на тероризма е следния. Предумишлено, политически 
мотивирано насилие, упражнено срещу небоеспособни противници от ненационални и 
тайно действащи групи, предназначено най-често за въздействие върху обществеността. 
Друг вид определение  е следното – незаконна употреба на сила или насилие срещу 
личности или имущества с намерение да се сплаши или принуди правителството, 
цивилните граждани или техни представители да подкрепят някакви политически или 
социални цели. Следващият пример дава следното определение на понятието тероризъм 
– незаконната употреба или заплаха със сила или насилие срещу личности и имущества, 
за да се принудят или да се сплашат правителствата и обществата най-често да постигане 
религиозни, идеологически или политически цели. Всяко от горе изброените 
определения обаче е по-скоро отражение на специфичните интереси и пристрастия на 
определените личности или агенции. Например Държавния съвет на САЩ акцентира 
върху ударението на предумишления и политически мотивиран характер на явлението 
тероризъм. Очевиден пропуск е обаче липсата на каквото и да е внимание към 
психологическите измерения на тероризма. Последният има точно такова отношение 
към заплахата , колкото към самото насилие и явно е създаден с цел да постигат по-

далечни психологически последствия, да въздейства на по-широката, наблюдаваща 
общественост „цел“. По-кратко е определението на Дженкинс – „Тероризмът е 
театър“. Има обаче една дефиниция която изглежда най-пълна от горепосочените, 
което не означава, че е достатъчно изчерпателна. Даденото определение обръща 
внимание и на терористичната заплаха и на самото действие, уточнява, че обект на 
терористичните действия могат да бъдат както отделни правителства, така и цели 
общества, наред с основните политически цели. В определението са споменати и 
религиозните и идеологическите съображения на терористите, слабо място, обаче се 
явява липсата на социалния аспект от дефиницията. Трудностите относно единното 
определяне на тероризма обхващат обаче не само отделните групи в рамките на едно и 
също, но също така експерти и учени в областта на тероризма отново не постигат 
съгласие по проблема. Бих направил следния опит за класификация на терористичните 
действия. В зависимост от обекта на терористичните действия разграничаваме следните 
видове терор – индивидуален – убийства или причиняване на тежки телесни повреди на 
отделни държавни или обществени дейци. Масов терор – той е насочен по отношение 
на политически противници, техни единомишленици, симпатизанти или срещу 
определен кръг от хора случайно попаднали в района на поразяващото действие. 
Адресиран терор – изразяващ се последователно и системно провеждане на 
терористични действия срещу точно определени политически партии, обществени 
организации, социални, професионални, етнически, религиозни или други групи и 
движения. Неадресиран терор – характеризира се с извършването на терористични 
акции насочени към група от хора без оглед на тяхната принадлежност в места където се 
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събират или пребивават много хора [3]. От гледна точка на мястото на извършване биват 
– централен и местен терор. В зависимост от начина на извършване – открит, 
замаскиран или скрит терор. Според субективната страна на терористичните действия 
се открояват следните разновидности – провокационен, демонстративен, дивидентния 
терор, импровизираният терор, ексцентричния (подбуждащия) терор, фалшив терор. 

В зависимост от субекта на терористичните действия разграничаваме – едноличен, 
групов, класов (има 2 аспекта) като терор на класово господство – представлява, 
организирана система от репресивни мерки за налагане на диктатурата на 
господстващата класа  и опозиционен терор – предполагащ извършване на терористични 
акции срещу политическата власт. Извършителите са лица, групи или организации 
настроени враждебно или нелоялно към властта. Друга важна класификация на терора и 
негово разделение е според сферата на терористичния акт. Политически тероризъм – 

обхваща различните терористични действия, имащи за цел оказването на влияние върху 
политическите лидери, върху властта или провеждана от тях политика насочена към 
принуждение за едни или други политически действия или властови решения. 
Информационен тероризъм – може да бъде разгледан като пряко въздействие върху 
психиката и съзнанието на хората с цел формиране на конкретни мнения и съждения, 
участващи в насочването на поведението на хората. Става въпрос за насилствено 
пропагандистко действие върху психиката, което не оставя възможност на индивида за 
критична оценка на получаваната информация. Икономически тероризъм – това са 
различните дискриминационни икономически действия, имащи за цел да окажат влияние 
върху икономическите конкуренти, социалните групи и слоеве на населението, а също 
върху цели държави и техните лидери, с цел постигане на конкретни икономически 
ползи или в по-широк аспект – към провежданата от тях политика, което се свежда до 
осъществяване на грешни действия или приемане на ненужните решения. Социален 
тероризъм -  тук попада ежедневното сплашване, с което се сблъскваме на улицата, 
вкъщи, в битовото ни общуване (напр. новините за бежанци и емигранти 
дестабилизиращи живота ни, различни банди тероризиращи пазарни търговци и т.н.) 
Обобщено този вид тероризъм е социална ситуация, държаща хората в страх и в 
постоянно напрежение. Във физически план – това е постоянна заплаха за живота и 
здравето. В социален план – деструкция на управлението и общественото 
самоуправление. В психологичен план – резултата е загубата на несигурност в утрешния 
ден, хаотизация на съзнанието, ирационално състояние на психиката, деструкция на 
обичайното, нормативното поведение. Екстремизмът като понятие няма общопризнато 
определение, нито съществува единно мнение за това какви са границите му и кога с 
висока степен на достоверност може да бъде използвано. Той принадлежи към трудните, 
политически опасни, но като че ли аморфни (неправилни, безформени ) обществени 
феномени, за които в обществото е прието дълго да съществуват само интуитивни 
представи. В определен смисъл това състояние е дори поощрено от удобството на 
политическата целесъобразност, от моментния интерес в правото, от острата 
необходимост за легитимиране на действия, но също така и от безразличието. Безспорно 
е, че всички тези влияния съществуват, но те едва ли са основни. За да се дефинира един 
такъв ярко изразен негативен феномен, най-малкото е необходимо да съществува 
консенсус в света ако не по всички или по много въпроси, то поне за няколко жизнено 
важни. Базисен тезис в доклада е, че екстремизмът сам по себе си е сбор от идеи, 
реализация на адекватно на тях поведение и достигане в резултат на тях на определено 
състояние. Отправно е уточнението, че не се търси абсолютно определение, защото не 
съществува нито универсално познание, нито универсална оценка на феномена 
екстремизъм. Затова понятието международен тероризъм може да бъде отнесено само 
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извън границите на общоприетите международни норми. Понятието политически 
екстремизъм – извън границите на допустимите политически норми и т.н. В доклада не 
се разглеждат проблемите на екстремизма като индивидуална характеристика на 
личността. Причината за това не е само вероятността да се „потъне“ в чисто 
медицинската страна на проблема. Личностните девиации и като последствие и като 
характер и особености са по-различни от колективните. На този етап е по-належащо 
търсенето на отговори за проявлението на феномена в множеството от хора, а не 
разглеждането на проблема като личностна характеристика. Екстремизмът, разглеждан 
като идея, поведение и състояние би могъл да бъде разграничен от други обществени 
феномени посредством съпоставянето му с тях. Логично е търсено неговото място извън 
периметъра на други феномени и дори извън най-радикалните, но вписващи се в 
раелизираните „леви“ и „десни“ модели на света, в това число и религиозни. 
Последователно се търси  извеждането на екстремизма от съдържателното пространство 
на такива категории като фундаментализъм, радикализъм и други, неговото разглеждане 
като мутация на най-крайни идеи, като алогично поведение, като социална патология. 
Всъщност се прави разлика между крайни (в смисъл радикални и фундаменталистки) 
идеи и екстремизъм, като за първи път те се разграничават категорично. В този смисъл 
са „реабилитирани“ радикализмът и фундаментализмът като крайни, но различни от 
екстремизма идейни концепции. Идеята зя хомогенизирането на света е разглеждана на 
като загубване на идентичността, а като достигане на състояние, което предполага 
осъществяването на условия за безнасилствено разрешаване на конфликтите между 
различните идентичности и за прогрес. Може да се направи извода, че тероризмът 
представлява практическите действия предопределени от екстремизма. Той е производна 
на по-общия социален феномен екстремизъм и се отнася към него като частно към общо. 

3. Психологически аспекти на екстремизма 

Едно от истинските предизвикателства на доклада, при анализа на тази страна от 
големия проблем екстремизъм е необходимостта да го разглеждаме като система от идеи, 
като състояние и като надсистема в динамика. Мисля, че отстояването на тезата за 
възникването на самоорганизираща се система, като правило предполага 
съществуването на обективни условия за възникването на социалния феномен 
екстремизъм. Конфликтът е естествено присъствие и в този смисъл и състояние на 
обществото. Той е не само сблъсък на тези, а също така и съществуване на различни, 
дори коренно противоположни концепции и аналогично поведение в социума. В 
определен смисъл и измерения той е и присъствие на търпимост и баланс. От 
многобройните определения на конфликта трудно бихме могли да посочим, такова което 
би удовлетворило всички, най-малкото за това, защото явлението и твърде сложно и 
многообразно и вследствие на това, дори тезисната му характеристика би изглеждала 
твърде обемна и въпреки това непълна. При конфликтната ситуация между сложни 
системи протича процес на самоорганизация в резултат на което, се формира надсистема. 
Интуитивната идея е, че конфликтна ситуация, в която не само присъства, но и доминира 
екстремизма, като една или повече от страните в конфликта се създава специфична 
надсистема. Всъщност това е състоянието екстремизъм като свръх конфликт. Все още 
никъде и от никого не е разгледан проблемът за мутирането на една конфликтна ситуация 
в екстремизъм, а също така и въпросите свързани с връщането от екстремизма към 
критериините рамки на легитимността на съвремието. Като състояние екстремизмът при 
всички случаи е не просто конфликт, а по смисъла на напускането на пространството, в 
който едната или двете страни на конфликтната ситуация в противопоставянето си са 
напуснали общественоприемливите граници. В този смисъл екстремизмът е 
свръхконфликт. Става дума за ситуация, в която екстремизмът като една от страните е 



  

 

234 

 

доминиращ или когато екстремизмът се превърне в същностно проявление на другата 
страна. Превръщането на една конфликтна ситуация в екстремистка често е резултат на 
допускане, убеждение или реална заплаха за жизнените устои, които произтичат от 
насрещната страна. Съществуването на условия за заплаха на едната или на всичките 
групи или общности участващи в конфликта, не винаги прераства в екстремизъм, но 
обикновено поражда или проявява екстремистки реакции. В конфликтна ситуация с 
висок интензитет, дълбочина или антагонизъм, съществуването на екстремистки идеи 
или възгледи сред част от субектите на противооборстващите страни могат да определят 
общата мутация на поведението на едната или двете страни в конфликта, само ако са 
доминиращи. В противен случай те се разглеждат като съставни на същностни черти на 
ситуацията. Позициониран във времето, екстремизмът има дълга история, която като 
даденост води началото си от времето на създаването на човешкото общество. 
Позициониран ситуативно по отношение на справедливостта, той се намира в зоната 
след приемливите крайности и жизнената  граница, след която просто няма живот [4]. 
Екстремизмът, съпоставен с изходната позиция на справедливостта – равенството, се 
проявява като негово пълно отрицание. Не защото е просто неравенство, а защото за да 
се постигне някакво хипотетично равенство се елиминират страни от живота, групи от 
хора, различни идеи и други жизнени принципи. Защото с крайна еднозначност се 
елиминира дори човешки живот. Безспорно е, че екстремизмът не е само крайност, а 
прекрачване на границата след нея. Понятията екстремизъм и война са близки най-

малкото за това, защото са много трудни за точно дефиниране. Това не е попречило на 
хората свободно да ги използват. Повечето от хората смятат, че понятията са достатъчно 
ясни и не е необходимо нито физически нито емпирически да се изяснява какво е 
екстремизъм или война при всеки случай, когато ги използват. Войната и екстремизма 
като термини са описателни и предписателни – „когато думите са и описателни и 
предписателни, те се превръщат в политически термини, използвани в борбата за 
власт“.  

 

Заключение 

Предлагания доклад не изразява всички възможни подходи за обясняване на 
психологическите аспекти на обществените феномени екстремизъм и тероризъм. 
Отстоява се тезисът за наличието на нов подход при анализирането на посочените 
обществени феномени, които занапред ще продължат развитието си. 
Въпреки своя теоретичен характер доклада има ясно изразена практическа насоченост. 
Тя представлява опит за по-точно дефиниране на проблемите и предлага определена 
критерийна рамка за научното им обяснение, разграничава ги категорично от 
реализираните политически, идеологически и религиозни модели в съвременния свят и 
ги извежда дори извън границите на фундаментализма. Смятам, че ефективно 
противодействие на екстремизма и тероризма може да се търси в посока на изграждане 
на планетарно гражданско общество, задължителен момент в което е увеличаване 
пространството на консенсусните въпроси до които е достигнало човечеството. И 
именно този въпрос засяга сферата на психологията и предполага необходимостта от 
дефиниране на феномените тероризъм и екстремизъм и търсене на отговори в рамките 
на тази наука. Разбира се такова състояние на цивилизацията ни може да бъде постигнато 
чрез оптимизирането на естествените за съвремието ни, тенденции на глобализацията. В 
същото време самата консенсност при приемането на общите правила за живот на Земята 
изисква съхраняване в рамките на глобализацията, националната идентичност и 
особености на народите населяващи планетата.  
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Природата на екстремизма и тероризма ги позиционират против всичко и всички. На 
глобалните предизвикателства, каквито са екстремизмът и тероризмът трябва да има 
глобален отговор. 
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projects in Istanbul. Often these projects are referred to as “crazy” projects, due to the challenges faced 

during their planning and construction. Four of the projects:“Yavuz Sultan Selim Bridge” – the third 

bridge over the Bosphorus Strait, “Istanbul Airport” – the third airport in Istanbul, “Marmaray” – a 

rail tunnel underneath the Bosphorus Strait, and “Eurasia” – a road tunnel underneath the Bosphorus 

Strait are completed and are currently in use; and a fifth one – “Canal Istanbul” – is in a planning phase, 

but is facing serious resistance and obstacles, and it is not yet known if it is going to be developed any 

time soon.  
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1. ВЪВЕДЕНИЕ  

Градоустройството, и в частност инфраструктурата, са от изключителна важност 
за ефективното функциониране на всеки голям град. От една страна добре развитата 
пътно-транспортна мрежа способства за улесняване живота на хората, а от друга 
оптимизира свързаността между градовете и държавите, подобрява възможностите за 
търговията и подсилва икономиката.    

В Турция, страна с население от близо 85 милиона души, има много големи 
градове – столицата Анкара, Измир, Бурса, Анталия, Адана, Кония, Шанлъурфа, 

Газиантеп, Кайсери, Мерсин, Диарбекир, Ескишехир – всичките с население над 1 
милион души. Но друг град в Турция с мащабите и особеностите на Истанбул няма. Към 
2022 година населението на Истанбул е вече над 16 милиона души, като градът се слави 
с уникалното си разположение – една част се намира на европейския континент, а друга 
част на азиатския континент. Това предопределя и необходимостта от различни и най-

вече достатъчно ефективни начини за придвижване и връзка между двете части на 
града.    
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В последно време се работи именно в тази посока, като се изграждат или предстои 
да се построят най-различни съоръжения – пътни и железопътни артерии, 
автомагистрали, мостове, летища, канали, тунели, които подпомагат функционирането 
на града, осигуряват по-кратки и икономични маршрути за придвижване и търговия, като 
по този начин допринасят за развитието на икономиката на страната.    

В следващите редове ще разгледаме характерните особености на турския град 
Истанбул и ще представим окачествяваните като мегапроекти новопостроени и 
планирани съоръжения в Истанбул – третия мост над Босфора, третото летище на 
Истанбул, двата тунела под Босфора – „Мармарай” и „Евразия” и най-противоречивия 
проект – „Канал Истанбул”.   

2. СВЕДЕНИЯ ЗА ИСТАНБУЛ    

Константинопол, както е едно от старите имена на Истанбул, е с функции на 
столица на Османската империя от 1453 г. до провъзгласяването на Турската република 
на 29 октомври 1923 година. Тогава Мустафа Кемал Ататюрк взема решение за 
преместване на столицата на новоучредената държава от уязвимия Истанбул в Анкара. 
Но и до ден днешен Истанбул остава най-големият град на Турция, както и 
икономическа, историческа и културна столица на страната. „Възникването и развитието 
на Истанбул в голяма степен се дължи на изключителното му географско положение на 
границата на два континента – Европа и Азия. Античният и средновековен 
Византион/Константинопол/Цариград се развива на кръстопътя на морски и сухоземни 
пътища: на дълбоководния морски път север-юг по Босфора, по Мраморно море и 
Дарданелите, в посока изток-запад (пътищата на т.нар. „балкански диагонал” и тяхното 
продължение в Мала Азия. Той постоянно е един от важните градове на Европа и на 
Предния Ориент.” Може да се каже, че градското развитие на Истанбул има 3 стадия 
с различно значение и обхват: голям град от около 1950 г., метрополия през 80-те години 
на XX век и световен град от около 2000 г. насам. „Структурата на града се състои от 
ядро и периферия (допълваща част). Ядрото е разположено от двете страни на Босфора, 
като европейската част е представена от т. нар. „исторически полуостров” в рамките на 
някогашната крепост, а на север от него отвъд Златния рог (Халич) – 

Галата/Пера/Бейоглу (на брега на Босфора до Бешикташ при моста Богазичи). 

Азиатската част на ядрото първоначално включва района Юскюдар, днес то е значително 
разширено в югоизточна посока, като включва районите Кадъкьой, Хайдарпаша, Мода и 
Фенербахче.” Може да се каже, че „вследствие на бурния растеж на града плановите 
мерки изостават от реалното развитие”. [1] Въпреки това в последно време се прави 
много, за да се подобри инфраструктурата на Истанбул, макар и това да поражда доста 
противоречия в турското общество поради различни опасения и съображения. Докато 
някои замислени съоръжения все още се обсъждат и са във фаза на планиране, безспорно 
изградените и реализирани вече мега проекти оформят модерния облик на Истанбул.  

3. МЕГАПРОЕКТИТЕ НА ИСТАНБУЛ  

3.1. Третият мост над Босфора – „Явуз Султан Селим”   

В продължение на векове хората са мечтаели за това да могат да прекосяват 
Босфора – проливът, който свързва Черно море и Мраморно море и който в същото време 
разделя Европа от Азия. Според достигналите до нас исторически данни най-първото 
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преминаване през Босфора се случва през 511 година пр.н.е. По това време отправилата 
се на поход срещу скитските племена 700 хилядна армия на персийския цар Дарий, 
успешно преминава от Азиатския на Европейския континент с помощта на „плуващ 
мост”, който бива направен от разположени един до друг кораби. След това са изготвяни 
различни проекти за преминаване през Босфора посредством мост, но те са оставали 
нереализирани. През втората половина на XX век с бързото развитие на Истанбул и 
нарастването на трафика между Европа и Азия необходимостта от построяването на мост 
над Босфора става все по-осезаема. След множество дискусии, проучвания и проекти 
през 1970 година започва изграждането на първия мост, свързващ Европа с Азия – 

“Boğaziçi Köprüsü” (мост „Богазичи”) [2], който впоследствие бива преименуван на “15 
Temmuz Şehitler Köprüsü” [9] (мост „Жертвите от 15 юли” – датата, на която се извършва 
последният опит за преврат в Турция). Проектът бива завършен и пуснат в експлоатация 
през 1973 година. Оттогава насетне Истанбул започва да се разраства все повече и повече 
и липсата на инфраструктура, която адекватно да посреща нуждите на града, налага 
построяването на още един мост над Босфора. Изграждането на съоръжението на 
стойност 125 милиона долара отнема две години – от 1986 до 1988. Вторият мост над 
Босфора носи името “Fatih Sultan Mehmet Köprüsü” (мост „Фатих Султан Мехмет”) и се 
нарежда сред най-големите стоманени висящи мостове в света. [2]    

Третият мост над Босфора – “Yavuz Sultan Selim Köprüsü” (мост „Явуз Султан 
Селим”) всъщност е част от един по-голям проект – а именно “Kuzey Marmara Otoyolu 

Projesi” (проект „Кузей Мармара Отойолу”). За моста „Явуз Султан Селим” са били 
обмисляни различни възможни маршрути, но в крайна сметка третият мост над Босфора 
бива построен между “Garipçe” (квартал „Гарипче”) на Европейския бряг и “Poyrazköy” 
(квартал „Пойразкьой”) на Азиатския бряг на града. Техническите параметри на моста 
са доста впечатляващи. Дължината на моста е 1875 метра, широчината – 59 метра, а 
височината – 322 метра. Във всяка посока има по четири пътни ленти, като на моста има 
две железопътни линии. Строежът е започнал през 2012 година, а мостът е открит 
официално на 26 август 2016 година. [13]  

3.2. Третото летище на Истанбул – „Истанбул Хавалиманъ”   

Преди да се зароди идеята за трето летище в Истанбул, въздушните връзки на 
града са се осъществявали чрез летище “Atatürk” („Ататюрк”), намиращо се в 
европейската част на града и разположено на 24 километра западно от центъра и чрез 
летище “Sabiha Gökçen” („Сабиха Гьокчен”) на азиатския бряг на Истанбул. В началото 
на 2012 г. Главното управление на държавните летища на Турция обявява планове за 
изграждане на трето летище с много голям капацитет. [1] Името на новото 
летище е “İstanbul Havalimanı” („Истанбул Хавалиманъ”) и се намира в европейската 
част на града, в близост до Черно море. Летището, през което могат да преминават 200 
милиона пътници годишно е открито на 29 октомври 2018 година и има два терминала, 
шест писти и прилежаща инфраструктура. Тъй като новото, трето летище на Истанбул 
се разпростира на територия от 76,5 км2, били са унищожени горски площи и водните 
ресурси са понесли вреди, проектът е бил остро критикуван и е срещнал сериозна 
гражданска съпротива, но въпреки това е бил реализиран. [11] . 
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3.3. Железопътният тунел „Мармарай”   

В Истанбул подземна железница има още от 1875 г. Така нареченият “Tünel” 
(„Тюнел”) е втората подземна железница в Европа след Лондонската, която е от малко 
по-ранната 1863 година. Първата линия на “Metrolight” (леко метро) в Истанбул бива 
пусната през 1989 г.  и сега мрежата му в европейската и в азиатската част се намира в 
развитие. През 2006 година започва изграждането на железопътен тунел под Босфора – 

“Marmaray” („Мармарай”) – идващо от “Marmararay” / “Marmara rail”. Определено е 
трасето на тунела да бъде построено от “Halkalı” („Халкалъ”) в европейската част до 
“Gebze” („Гебзе”) в азиатската част на Истанбул. Завършването на тунела беше 
планирано за 2011 година, но през 2007 година се налага строителството да бъде 
временно преустановено поради откриването на останките от древно морско 
пристанище. В крайна сметка в края на 2013 година тунелът „Мармарай” е пуснат в 
експлоатация, с което стана факт свързването на европейската с азиатската част на 
Истанбул чрез железопътно трасе. [1] Линията от трасето на „Мармарай” в пълния й 
обем е напълно завършена след края и на втория етап от нейното строителство – на 12 
март 2019 година. Времетраенето за пътуване от началната до крайната точка на 
железопътната линия с обща дължина от 76,6 километра е 115 минути. [12]  

3.4. Тунелът „Евразия”   

Малко след започването на строителството на първия по рода си железопътен 
тунел под Босфора – „Мармарай”, през 2011 година бива даден старт на още един мега 
проект – а именно изграждането на пътния тунел под Босфора, отново свързващ 
европейската с азиатската част на града и затова носещ името „Евразия”. Тунелът 
„Евразия” е изграден на около 1,2 километра южно от железопътния тунел „Мармарай” 
и заедно с трите моста над Босфора и едната фериботна линия за превозни средства 
значително облекчава трафика в Истанбул. Общата дължина на тунела, който свързва 
„Kennedy Caddesi” (булевард „Кенеди”) на Европейския бряг с “Koşuyolu Mevkii” 
(квартал „Кошуйолу”) на азиатския бряг, е 14,6 километра. Строителните работи по 
съоръжението приключват в края на декември 2016 година. Предизвикателствата пред 
построяването на тунела са били свързани най-вече с факта, че Северната анадолска 
плоча, чиято сеизмична активност е висока, преминава на около 17 километра от 
маршрута на тунел „Евразия”, като това е наложило провеждането на допълнителни 
проучвания и лабораторни тестове с цел постигане на максимални условия на сигурност. 
[10]  

3.5. „Канал Истанбул”   

Според историческите извори идеята за създаването на изкуствен канал между 
Черно море и Мраморно море възниква през XVI век, когато в Османската империя е бил 
необходим алтернативен маршрут за превоз на дървесина. [7] Османският султан 
Сюлейман Великолепни, при чието управление Османската империя изживява златния 
си век, се е опитвал да построи такъв канал, но в крайна сметка се е провалил в резултат 
на непреодолими предизвикателства при изграждането на проекта. [5]   

Примери за такъв род канали има на много места по света – Големият китайски 
канал от V век, Суецкият канал от 1869 година, Коринтският канал от 1893 година, 
Кийлският канал от 1895 година, Панамският канал от 1914 година и Каналът Рейн –  
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Майн –  Дунав – Черно море от 1984 година. [8] Но е факт, че ако бъде реализиран, 
„Канал Истанбул” ще е първият по рода си на територията на Турция. Замисленият като 
успореден на съществуващия природен пролив Босфора – „Канал Истанбул” ще бъде 
всъщност изкуствено създаден канал, който ще осигурява допълнителна транспортна 
връзка и воден път между двете морета.    

Според наличните планове се предвижда „Канал Истанбул”  да бъде с „дължина 
45 километра, ширина 275 метра и дълбочина 20,75 метра”. Планира се изкуственият 
канал да понижи трафика на петролни танкери през Босфора и да намали рисковете и 
заплахите, свързани с морските „задръствания”. Близо  43000 плавателни съда 
годишно пресичат турските проливи, като този брой е по-голям в сравнение с този на 
корабите, които преминават през Суецкия и Панамския канал взети заедно. „Босфорът е 
най-тесният за международни навигационни цели пролив в света. Също така е и един от 
най-натоварените проливи в световен мащаб. Турското правителство очаква, че 
сравнително правият маршрут на изкуствения канал, в сравнение с острите завои на 
Босфора, ще спомогне за избягването на инциденти и ще облекчи „задръстванията”, тъй 
като трафикът от танкери ще се пренасочи към новия канал”. [5]    

„Канал Истанбул” следва да бъде „в съответствие с международното право и не 
може да се превърне в морски път, който да заобикаля международното законодателство 
за Черноморските проливи”. Въпреки това „някои експерти, журналисти и наблюдатели 
смятат, че проектът е разработен с цел да заобиколи Спогодбата от Монтрьо.” [6] Освен 
това президентът Ердоган си прави сметка, когато тази инвестиция бъде направена, 
Турция да има нов правен режим, точно както е при Суецкия канал и някои други канали. 
[5]    

Учени и природозащитници са противници на проекта, като се позовават на най-

новите проучвания. Резултатите от тях показват, че изграждането на съоръжението ще е 
неблагоприятно за околната среда и може да има екологични последици. За 
управляващите в Турция обаче изглежда са по-важни икономическите изгоди и 
регионалното надмощие, което реализирането на проекта може да осигури чрез 
засилване на геополитическото влияние на страната. В тази връзка се смята, че с проекта 
„Канал Истанбул” се преследват по-амбициозни и мащабни цели, тъй като той се 
възприема като част от новата доктрина на Турция, наречена „Синя родина”.    

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

Всички тези мегапроекти – третият мост над Босфора – „Явуз Султан Селим”, 
третото летище на Истанбул – „Истанбул Хавалиманъ”, железопътният тунел под 
Босфора – „Мармарай”, пътният тунел под Босфора „Евразия” и „Канал Истанбул” 
безспорно впечатляват с идейната си визия, мащабите си и като цяло с размаха на 
замисъла и изпълнението или планирането си.    

Петте мегапроекта, или както още ги наричат поради съпътстващите ги рискове – 

„проектите на века” и „лудите проекти” [3,4],  са били спорни, отворили са дискусии в 
обществото, станали са причина за протести, но е факт, че четири от тях вече са 
реализирани, а петият е в процес на планиране и краят му още е неизвестен.    
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Всички те се случват по времето на управлението на Ердоган. Затова, неслучайно, 
„зад тези големи проекти, както и зад по-дискретните за градско преустройство, много 
хора изобличават завземането на града от някои икономически групи, близки до 
Партията на справедливостта и развитието.” [1]   

Разбира се, освен изпълнените вече четири съоръжения и планирания изкуствен 
канал, в Истанбул има и други мащабни проекти, които са осъществени в по-ново време 
– най-голямата джамия в Турция от републиканския период – “Çamlıca Camii” (джамия 
„Чамлъджа”), телевизионната кула “Çamlıca Kulesi” („Чамлъджа кулеси”) и други, както 
и проекти в процес на реализация, сред които дори наскоро обявеният изключително 
мащабен проект за социални жилища в Турция.    

Действително, големите инвестиции, реализирани в Истанбул посредством тези 
проекти, се отплащат със значително подобряване на инфраструктурата на града и с 
облекчаване на трафика от една страна, но от друга страна създават негативен ефект 
върху околната среда. Поради това е разбираемо, че толкова големи проекти водят със 
себе си и множество проблеми, свързани с планирането, изграждането, експлоатацията, 
безопасността и сигурността на тези обекти, както и е оправдано те да имат своите 
поддръжници, но и своите противници.   
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Abstract: In this paper are analyzed several fragmentary and incomplete ancient evidences 
about Philip V of Macedon’s operations on land and sea along the Thracian coast of the Aegean 
Sea during the period 203 – 200 B.C. It is maintained that the Thracian lands were central to 
the policy of the Macedonian king. It seems that in 203 B.C. diplomatic efforts were taken to 
ensure the operations, then Philip V fought for three years in a row in that region. In the military 
operations two stages are distinguished: originally, the Macedonian king established his power 
over the autonomous cities, purposefully avoiding the fortresses where there were garrisons of 
the Egyptian Kingdom of the Ptolemies; targeted them later, during 201 and 200 B.C. There are 
no mentions of other factors in Thrace in the available ancient sources, which is an important 
and very interesting fact. The absence of information about military clashes with the Thracians 
is explained by reaching of some kind of agreement or with control over the Thracian 
communities imposed in previous campaigns in the region of the Aegean coast.  
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Проблематиката, свързана с тракийската политика на Филип V Македонски (221 
– 179 г. пр. Хр.) в периода между Първата (215 – 205 г. пр. Хр.) и Втората македонска 
война (200 – 197 г. пр. Хр.), не е намерила достатъчно място в проучванията на 
съвременните учени (най-подробно изложение виж у [14]). Това наблюдение може да се 
обясни с факта, че античните писатели не предоставят структурирано изложение и цялата 
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налична информация се състои в няколко фрагментарни сведения. Те обаче са напълно 
достатъчни за формулиране на тезата, че тракийските земи заемали централно място в 
политиката на македонския цар. Според анализа на наличните непълни данни преди 
обявяването на Втората македонска война (200 – 197 г. пр. Хр.) Филип V воювал на изток 
три последователни години. 

 

2. АНАЛИЗ НА АНТИЧНИТЕ СВИДЕТЕЛСТВА 

 

2.1. Дипломатически контакти и подготовка на операциите в Тракия. Няма 
никакви сведения за това, какво се случвало в Тракия през 203 г. пр. Хр. Тогава се търси 
началото на интензивни дипломатически контакти на Македония с Египет и Сирия [14]. 
През пролетта на посочената година имало преговори за сключването на брак между една 
от дъщерите на Филип V и едва 6-годишния наследник на египетския престол Птолемей 
V Епифан (204 – 180 г. пр. Хр.) [14]. Този съюз би изправил македонския владетел пред 
неминуем сблъсък със сирийския цар Антиох ІІІ Велики (222 – 187 г. пр. Хр.), който също 
имал интереси към египетското наследство. В крайна сметка двамата, Филип V и Антиох 
ІІІ, решили да си поделят Птолемеевите владения извън Египет (Polyb. 15.20.1-8). Някои 
учени отхвърлят съществуването на този пакт, докато други предполагат, че съгласно 
евентуалните договорености, които останали тайна, Тракия и Егейското крайбрежие без 
съмнение трябвало да бъдат под властта на македонския цар [14]. В тази ситуация Филип 
V действал дипломатично, като след постигането на разбирателство с Антиох ІІІ 
първоначално не допуснал изостряне на отношенията с Египет. 

Според Франк Уолбенк през 202 г. пр. Хр. приключил строежът на македонската 
флота [14], започнал през 208 г. пр. Хр., но останал дълго време незавършен поради 
липсата на средства [8]. Флотата имала изключително важно значение в плановете на 
Филип V. Състояла се от 53 големи палубни кораби, по-малък брой средни безпалубни 
кораби и 150 малки бързи кораби (лемби); екипажът на всички тях, както пише Полибий 
(Polyb. 16.2.9), възлизал на 30 хил. д. [8]. Несъмнено част от ресурсите за строежа на 
флотата били набавени от Тракия. Не се откриват никакви данни за участието на траки в 
корабните екипажи, макар че Полибий съобщил за попаднали в плен след Битката при 
Хиос (201 г. пр. Хр.) около 2 хил. д. от съюзниците на македоните, без да уточни техния 
състав: „ἑάλωσαν δὲ ζωγρίᾳ τῶν μὲν συμμάχων καὶ Μακεδόνων εἰς δισχιλίους, τῶν δ᾽ 
ὑπεναντίων εἰς ἑπτακοσίους / в плен бяха заловени около две хиляди съюзници на 
македоните и около шестстотин противника“ (Polyb. 16.7.5). 

2.2. Военни действия на Филип V срещу гръцките градове по 
южнотракийското крайбрежие през 202 г. пр. Хр. През пролетта на 202 г. пр. Хр. 
Антиох ІІІ започнал завоюването на Койлесирия. По същото време се датират сведенията 
на Полибий за началото на активни действия на Филип V срещу гръцките градове по 
тракийското крайбрежие: „οὐδεμιᾶς προφάσεως ἐγγινομένης, φίλων ὑπαρχόντων καὶ 
συμμάχων Αἰτωλῶν, Λυσιμαχέων, Καλχηδονίων, Κιανῶν, βραχεῖ χρόνῳ πρότερον, πρῶτον μὲν 
προσηγάγετο τὴν Λυσιμαχέων πόλιν, ἀποσπάσας ἀπὸ τῆς τῶν Αἰτωλῶν συμμαχίας, δευτέραν 
δὲ τὴν Καλχηδονίων, τρίτην δὲ τὴν Κιανῶν ἐξηνδραποδίσατο, στρατηγοῦ παρ᾽ Αἰτωλῶν ἐν 
αὐτῇ διατρίβοντος καὶ προεστῶτος τῶν κοινῶν / […] в момент, когато съществуваше 
отскорошно приятелство и съюз между етолийците, жителите на Лизимахия, 
халкедонците и киосците, най-напред накара града Лизимахия да се откъсне от съюза с 
етолийците, като се подчини на него, след това халкедонците, а после пороби и киосците, 
въпреки че в града се намираше етолийски стратег, който ръководеше обществените 
дела“ (Polyb. 15.23.8-9). 

Още подробности във връзка с обстоятелствата около овладяването на Лизимахия 
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са представени от Полибий (Polyb. 18.3.11; 18.4.5-6) и Тит Ливий (Liv. 32.33.15; 32.34.6) 
под формата на диалог между Филип V и представител на Етолийския съюз при 
преговори в хода на Втората македонска война (200 – 197 г. пр. Хр.) [11]. В диалога се 
съдържа и позицията на македонския цар, според която с намесата си той спасил града 
от траките, а след оттеглянето на неговия гарнизон градът попаднал под тяхната власт и 
пострадал [11]. Наред с Лизимахия били завладени също Перинт, Халкедон и накрая 
Тасос [5; 1]. Известно е, че изброените градове не били подвластни на Птолемеите; нещо 
повече, изглежда конфронтацията с градовете, в които имало гарнизони на Птолемеите 
целенасочено била избягвана [7]. Прави впечатление овладяването на два от градовете, 
Лизимахия и Тасос, въз основа на постигането на договореност, а не чрез военни 
действия; много е вероятно при останалите два града да се е случило същото. Запазени 
са няколко епиграфски паметника, включително и два от Тасос, в които Филип V бил 
почетен като „спасител“; тяхната интерпретация позволява представената в античните 
текстове позиция на македонския цар като защитник на градовете срещу траките да се 
възприеме като достоверна [11]. 

Взаимоотношенията между македонския цар и Лизимахия били урегулирани през 
202/201 г. пр. Хр. с договор, от който са запазени фрагменти, намерени в Дион [9; 10]. 
Доколкото в текста се четат понятия и категории, засвидетелствани по-късно и в договора 
на същия град с Антиох III, е предложено обясняването им с локални традиции, спазвани 
от елинистическите владетели [13]; т.е.: градът формално запазвал своята автономия. 

2.3. Сухопътни и военноморски операции през 201 и 200 г. пр. Хр. През 201 г. 
пр. Хр. Филип V предприел мащабна кампания в Източното Средиземноморие, директно 
насочена срещу египетските владения. Информацията за нея се уточнява преди всичко 
въз основа на епиграфски данни [7]. Важно значение имало завземането на Самос, където 
била разположена главната военноморска база на Птолемеите. Последователно били 
подчинени също Милет, Баргилия и Теангела, Кос и Калимнос, а накрая Хераклея при 
Латмос. В резултат на експедицията бил прекъснат достъпът на морските сили на 
Птолемеите до крайбрежните градове в Тракия [7]. Очевидно действията през 201 г. пр. 
Хр. били насочени към подсигуряване на мащабните сухопътни и военноморски 
операции през следващата година. 

През 200 г. пр. Хр. Филип V пребивавал повече от два месеца в Тракия; 
конкретният период бил от края на май до началото на август [15]. Рамкиран е със 
споменаването на начало на негов поход в тракийските земи, приключил със започването 
на обсада на Абидос. Разказът на Ливий представил похода на македонския цар по 
следния начин: „Philocle quodam ex praefectis suis cum duobus milibus peditum, equitibus 
ducentis ad populandos Atheniensium agros misso, classe tradita Heraclidi ut Maroneam 
peteret, ipse terra eodem cum expeditis duobus milibus peditum, equitibus ducentis pergit. et 
Maroneam quidem primo impetu expugnauit; Aenum inde cum magno labore, postremo per 
proditionem Callimedis praefecti Ptolomaei, cepit. deinceps alia castella, Cypsela et Doriscon 
et Serrheum, occupat. inde progressus ad Chersonesum Elaeunta et Alopeconnesum tradentibus 
ipsis recipit; Callipolis quoque et Madytos deditae et castella quaedam ignobilia. Abydeni ne 
legatis quidem admissis regi portas clauserunt / Той [Филип V] изпратил Филокъл, един от 
своите префекти, с 2 хил. д. пехотинци и 200 конници да опустошава околностите на 
Атина; предал командването на флотата на Хераклид със заповеди да продължи към 
Маронея, докато той самият се отправил по земя в същото направление с 2 хил. д. 
лековъоръжени пехотинци и 200 конници. Превзел Маронея с първата атака, но при 
обсадата на Енос срещнал големи трудности и накрая го завзел благодарение на 
предателството на Калимед, префект на Птолемей. Последвало превземането на други 
крепости: Кипсела, Дориск и Серейон. След това той напреднал към [Тракийския] 
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Херсонес, където овладял Елеунт и Алопеконесос, които се предали доброволно. 
Калиполис и Мадитос също отстъпили, заедно с някои други укрепени градове, които 
няма нужда да се споменават. Но жителите на Абидос отказали да приемат македонските 
пратеници и затворили вратите си пред лицето на царя” (Liv. 31.16.2-6). 

В резултат на постигнатите успехи Филип V разширил своята власт до 
Хелеспонта. Това било изключително важно и било забелязано още през Античността: 
според Ливий „patiendo rursus eum in Hellespontum traicere occupantemque Thraeciae 
opportuna loca vires colligere bellum aluere gloriamque eius gesti perfectique Romanis 
concesserunt / позволявайки му [на Филип V] да достигне Хелеспонта и да увеличи силата 
си със завземането на стратегически опорни пунктове в Тракия, те [Пергам и Родос] 
удължили войната и отстъпили на римляните славата на довеждането ѝ до успешен край” 
(Liv. 31.15.11). 

Несъмнено действията в Тракия били важни за македонския цар, доколкото може 
да се съди по неговото лично присъствие в страната. Поради непълните антични данни 
обаче не е възможно да се определят мащабите на тези операции. 

Има още едно свидетелство за операции срещу градовете на Хелеспонта: то е 
вметнато от Полибий при представянето на по-късни събития в Египет. Разказвайки за 
убийствата на Скопас и Дикеарх от Аристомен през 197/196 г. пр. Хр., античният писател 
уточнил: “ὁ γὰρ Δικαίαρχος οὗτος ἦν, ὃν Φίλιππος, ὅτε προέθετο παρασπονδεῖν τὰς Κυκλάδας 
νήσους καὶ τὰς ἐφ᾽ Ἑλλησπόντου πόλεις, ἀπέδειξε τοῦ στόλου παντὸς ἡγεμόνα καὶ τῆς ὅλης 
πράξεως προστάτην. ὃς ἐπὶ πρόδηλον ἀσέβειαν ἐκπεμπόμενος οὐχ οἷον ἄτοπόν τι πράττειν 
ἐνόμιζεν, ἀλλὰ τῇ τῆς ἀπονοίας ὑπερβολῇ καὶ τοὺς θεοὺς ὑπέλαβε καταπλήξεσθαι καὶ τοὺς 
ἀνθρώπους […] / Това бе същият Дикеарх, когото Филип, когато реши да престъпи 
договора с Цикладските острови и градовете на Хелеспонта, определи за водач на целия 
флот и за ръководител на цялото начинание. Той, изпратен да извърши едно явно 
нечестиво дело, не само възнамеряваше да стори нещо неуместно, но с прекомерното си 
безразсъдство ужаси и боговете, и хората […]“ (Polyb 18.54.8-9). 

Въпросните операции се отнасят от учените условно към 204 г. пр. Хр. [4], но тази 
датировка съвсем не е сигурна. Много по-вероятно е представените тук военни действия 
по суша на македонския цар през 200 г. пр. Хр. да са били подпомогнати от флотата, 
предвождана от Дикеарх. 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

След като приключил с действията си в Тракия, Филип V се прехвърлил на 
малоазийския бряг и се заел с обсадата на Абидос, която продължила от началото на 
август до края на октомври или началото на ноември [15]. Според Полибий неговата цел 
била да си осигури подстъп към Азия (Polyb. 16.29), но може би преди всичко е искал да 
овладее Проливите. Именно край Абидос римляните връчили своя ултиматум, в резултат 
на който се стигнало до избухването на Втората македонска война (200 – 197 г. пр. Хр.) 
[6]. 

За противници на Филип V при разгледаните събития в Източното 
Средиземноморие се посочват морските държави Пергам и Родос. Нищо не се споменава 
за други фактори в Тракия. Съобщените от Полибий и Ливий военни действия създават 
впечатлението за последователно подчиняване и осигуряване на реален контрол върху 
елинистическите градове в южните тракийски земи. Наличните данни свидетелстват 
само за целенасочени действия на Филип V за завземането на градове и укрепени 
пунктове. Отсъствието на каквито и да било сведения за военни сблъсъци с траките може 
да се обясни с постигането на някаква договореност или с наложен в предходни 
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кампании (през 204 г. пр. Хр.?) [12] контрол над тракийските общности в района на 
Егейското крайбрежие. Състоянието на изворовата база не позволява на този въпрос да 
се отговори еднозначно. Във всеки случай, напълно естествено е Филип V Македонски 
да е разполагал в Тракия както с усърдни съюзници, така и с непримирими врагове. 

 

 
 

Фигура 1. Териториален обхват на Македония непосредствено преди началото на Втората 
македонска война (200 – 197 г. пр. Хр.) 

 

Първото предположение е предпоставено от забелязаното значително 
увеличаване на тракийското участие в армията на македонския цар: по време на Първата 
македонска война (215 – 205 г. пр. Хр.) има информация само за един тракийски 
контингент в неговата войска (Polyb. 10.42.2; Liv. 28.5.12), докато във Втората 
македонска война (200 – 197 г. пр. Хр.) той можел да разчита на многократно повече 
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тракийски подкрепления [11], достигнали до над 1/4 от лековъоръжената пехота в 
Битката при Киноскефале [2]. По-късното сведение на Ливий за съдействието, оказано 
от Филип V на Сципионите при преминаването им през Южна Тракия (190 г. пр. Хр.) [3 
с извори и литература], също е в подкрепа на подобно обяснение. 

Втората възможност може да се подкрепи от епиграма в Палатинската антология, 
която вероятно визира успешни операции срещу тракийски владетел и заслужава 
специално внимание в бъдещо проучване (Anth. Pal. 16.6). 
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Abstract: The purpose of the paper is to implement an algorithm for scenario 
development in the system of proactive anti-crisis management. It focuses on the selection of 
an expert team group for scenario development. The theoretical aspects of the scenario 
approach and the application in areas where the response time is very short for exploring the 
future and preparing to reduce negative challenges are discussed. Referring to the early 
recognition of threats, through the analysis of weak signals of problems, scenarios are 
developed to overcome the threats and prevent the development of a crisis situation in the 
organizations. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

В условия на динамика и непридвидомост успешното ръководене на организациите 
изиска алтернативен подход на управление. Вниманието на ръководителите трябва да е 
насочено към управленски въздействия с изпреварващ характер, насочени към 
недопускане възникването на кризисна ситуация в предприятието. Управлението 
насочени към ранно улавяне на сигнали за възможна кризисна ситуация, анализ и 
прогнозиране на нейното развитие и разработване на мерки за нейната профилактика и 
предотвратяване се определя като проактивното антикризисно управление [7]. 

 Основна цел на системата за проактивно антикризисно управление е – недопускане 
появата на кризисна ситуация в предприятието, посредством изпреварващи действия в 
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отговор на сигнали за възможни негативни въздействия от външната и вътрешна среда на 
предприятието. В контекста на тази цел системата за проактивно антикризисно 
управление е насочена към изпълнението на редица задачи. Една от основните задачи е 
свързана с прогнозирането по слаби сигнали за развитието на възможната кризисна 
ситуация в предприятието и разработване на сценарии.  

Слабите сигнали се дефинират като изпреварващи индикатори за оценка и 
прогнозиране на негативните промени, отчетени в реално време. Те подпомагат процеса 
на вземане на решения, сигнализирайки за настъпващите промени (опасности), 
произтичащи от външната и вътрешната среда. Необходимостта от диагностика по слаби 
сигнали възниква в ситуациите, когато нивото на нестабилност във външната и 
вътрешната среда е изключително високо, както и в ситуации по предотвратяване или 
недопускане на заплахи за предприятието.  

Сценарийният подход се прилага в области, в които времето за реакция е много 
кратко или е необходимо ранно разпознаване чрез слаби сигнали на проблемите. 
Разработването на сценарии придава значение и смисъл на слабите сигнали във външната 
среда, които са обект на анализ на проактивното антикризисно управление.  

 

2. ПРИЛОЖЕНИЕ НА СЦЕНАРИЙНИЯ ПОДХОД В ПРОАКТИВНО 
АНТИКРИЗИСНО УПРАВЛЕНИЕ  

 

2.1. Същност на сценарийния подход. Сценарият е описание на бъдеща ситуация 
и последователност от събития, които позволяват придвижване от сегашната към тази 
бъдеща ситуация. Има сценарии, които са по-вероятни и други, които не са. Един 
сценарий не е бъдеща реалност, но подпомага процеса на прогнозиране на бъдещето в 
системата на проактивното антикризисно управление. 

В научната литературата методът на сценария се възприема като инструмент за 
стратегически анализ и е един от най-популярни методи за представяне на възможните 
алтернативи в организациите. Опитът показва, че несигурността за бъдещето може да се 
предвиди чрез малко на брой вероятни сценарии за прогнозиране динамиката за/на 
развитие на ситуацията при ранно улавяне на сигнали за възможна кризисна ситуация в 
организацията. Областта на приложение, или онова бъдеще, за което се правят сценарии, 
е сложното и сензитивното, онова, което не може да се управлява (лесно) или прогнозира 
(точно) от позицията на перспективата, от която прилагаме метода. Работата със 
сценарии се прилага традиционно и в области, в които времето за реакция е много кратко 
или е необходимо ранно разпознаване чрез слаби сигнали на проблемите. 

Целта на сценарийният подход е да прогнозира последствията от текущото 
поведение на организацията и да идентифицира направените предположения, да се 
фокусира върху правилно поставени проблеми [1]. Най-важните особености и 
изисквания за сценариите са да бъдат достоверни, непротиворечиви, стабилни при малки 
промени на основните фактори и да бъдат максимално различни. 

Сценарият е комбинация, формирана от описание на бъдеща ситуация и 
последователност от събития, които позволяват придвижване от сегашната към тази 
бъдеща ситуация. Има сценарии, които са по-вероятни и други, които не са. Някои 
сценарии могат да бъдат желани, а от други не. Важно е да се отбележи, че един сценарий 
не е бъдеща реалност. Всеки сценарий е свързан с вероятност за случване. Сценариите 
помагат при изследване на бъдещето. Областта на приложение, или онова бъдеще, за 
което се правят сценарии, е сложно не може лесно да се управлява или точно да се 
прогнозира от позицията на перспективата, от която прилагаме метода.  

Като същност на приложение в проактивното антикризисно управление може да се 
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разглежда като процес на сливане и групиране с други методи като метода Делфи, метода 
на експертните оценки и др.  

Приложението на сценарийният подход подпомага успешното функциониране на 
проактивното антикризисно управление в приложението на втората подсистема от 
модела - „Прогнозиране на възможна кризисна ситуация“, чрез разработване на 
прогнозни очаквания за бъдещето.  

 

2.2. Алгоритъм за приложение на сценарийният подход в проактивно 
антикризисно управление.  При разработката на сценариите в модела на проактивното 
антикризисно управление се прилагат следните принципи [5]: 

 Изходната точка за разработка на сценариите е точката, оценяваща настоящата 
ситуация в организацията. 

 За въздействието на факторите с неопределени тенденции на развитие се 
реализират специални прогнози, направени и оценени от експертите; 

 Разработването на алтернативи от сценарии включва разглеждане на вариантите 
за тенденциите в развитието на събитията. 
Алгоритъмът за разработване на сценарии визуализира последователността от 

действия, които се извършват при разработването на сценарии. Необходимостта от 
сценарии е предизвикана от предизвикателствата на настоящата ситуация и съответните 
бъдещи възможности за усъвършенстване на организацията. 

 

Установяване предмета на 
изследване и неговата 

структура

Определяне предмета на изследване. Определяне на индикаторите, 

посредством които се характеризира предмета на изследване. 

Набиране на допълнително необходима информация. Анализ на 
фактическото състояние на предмета на изследване.

Прогнозно развитие на избраните варианти ( разработваме множество 
алтернативи за различни времеви хоризонти). Разработване  на 
подробности и детайли по съответните избрани сценарии. 

Определяне резултатите от противодействащи събития, които могат 
да повлияят в хода на развитие. Разработване „сценарии на 
бъдещoто”, като отчитаме влиянието на противодействащи събития.

Определяне на факторите и алтернативите ( експертни методи „ 
мозъчна атака”, морфологичен анализ и др.). Определяне 
направленията и силата на въздействие на факторите ( отчитайки 
позитивни и негативно влияние ).  Определяне структурата на 
влияещите фактори и предмета на изследване. Графично представяне 
на взаимодействията.

Прогноза за фактическото състояние на предмета на изследване              
( изпълнява се на основата на методи на експертизи, прогнози за 
динамиката на отделните фактори на средата) . Откриване на 
факторите с явни и неявни тенденции на развитие.

Определяне на съществените 
фактори, влияещи върху 
предмета на изследване

Определяне тенденциите на 
развитие

Разработка и избор на 
алтернативни сценарии за 

бъдещето

Интерпретация на избраните 
сценарии за развитие

Разработка на окончателните 
варианти на сценарии  и нама- 

ляване възможността от загуби

Прехвърляне на сценариите на 
практическа основа

Разработване на алтернативни сценарии и проверка на тяхната  
комплексност, логика и обективност. Избиране  на два, три 
варианта по определени критерии. Проверка  на избраните 
варианти по устойчивост и степен на вероятност.

Формулиране „ сценариите на бъдещето” , като взимаме под 
внимание всички обновени фактори и събития. Оценяване влиянието 
на отклоненията от основните идеи на сценария. Оценяване 
възможните отклонения от първоначалните  организации.

Формулиране на стратегии за развитие на предприятието. Разработка 
на система от планове за развитие на предприятието ( стратегически 
план, план за развитие, текущ план, програми и проекти).

Етап 7

Етап 1

Етап 6

Етап 5

Етап 4

Етап 3

Етап 2

  
Фигура 1. Алгоритъм за разработване на сценарии  
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Етап 1 – Извършва се ясно дефиниране на проблема. При погрешно или неточно 
формулиран проблем може да има негативни последици. Ранжират се цели и решения, 
определят се времеви хоризонт, дефинира се обхвата определя се сценарният екип.  

Избора на екип от експерти е от изключителна важност при избора на алтернативи 
за решаване на дефинираният проблем. В научните разработки на Самохвалов и 
Науменко [6] се разглеждат два типа експертни групи. Първия тип експертна група се 
сформира за решаване на текущи проблеми. Експертите, които са включени в нея са 
тесни специалисти в съответната област, към която се отнася проблема. Тези групи се 
създават за опреден период от време. Вторият тип експертни групи работят постоянно. 
Характерна особеност за дейностите на групите от този тип е необходимостта от 
решаване на проблеми от различно естество. В този случай нивото на познания на 
експертите в различни области има огромно значение. Важен етап е определянето броя 
на експертите в групата. Според Елтаренкo и Кутинова [2] броят на експертите в групата 
трябва да бъде между 5 и 15 експерти. При намаляване на групата между 2 – 4 експерти 
не е възможно да се проведе обективно изследване.  

Широко приложими методи за определяне степента на компетентност на експерта 
са – самооценката, взаимооценките и оценката на резултатите от минали дейности на 
експерти [2,3]. Същността на метода за самооценка е, че експертът е поканен да оценява 
собствената си компетентност по един или повече въпроси. При взаимооценката всеки 
от експертите оценява останалите от групата. Оценката на резултатите от минали 
дейности на експертите се основава на информация за тяхното представяне от предходни 
участия в експертни изследвания. 
  Основни недостатъци на самооценката се явяват психологическите фактори, 
свързани със съмнение/недоверие на експерта за запазване конфиденциалността на 
резултатите от изследването. При взаимооценката на експертите в групата е възможно 
оценката да не е обективна, изхождайки от междуличностните взаимоотношения, както 
и подценяването или надценяването на професионалните качества на експерта. 
Следователно, за да се установи обективната компетентност на експертите в групата е 
необходимо да се приложи комплексна методика за оценка.  

Вербално-числова скала включва числена и нейната съответстваща описателна 
характеристика. В този случай вероятността да се установи градацията на скалата е по-
голяма. Скалата на Харингтън [4] се прилага, за да се характеризира тежестта на 
критериалните свойства. 

 

Таблица 1.  Числово-вербална скала [4] 

№ 
Вербална характеристика на 

числовото значение 
Числово значение 

1. Много висока 0,8 – 1.0 

2. Висока 0,64 – 0,8 

3. Средна 0,37 – 0,64 

4. Ниска 0,2 – 0,37 

5. Много ниска (незначителна) 0,0 – 0,2 

 

При комплексната скала за оценка се прилагат две групи критерии [6]. Първата 
характеризира познанията на експерта в определена научно-практична област, а втората 
която характеризира познанията на експерта относно дефинираният проблем  
  Двете групи критерии са обобщени в следната формула (1): 
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                      (1)                     =                където: 
                                   

   – е комплексната самооценка на експерта; 

 – е коефициентът на аргументираност; 

 – е коефициентът на познания на експерта по проблема; 

 – е коефициентът на сравнително обременяване по съответния проблем ( ),   

който според повечето автори е равен на 0,1 (  = 0,1) 
При оценката на компетентността на експертите трябва да се вземат под внимание 

фактори като експертен опит, познания в областта, научната квалификация и др. За да се 
оцени комплексната компетентност на експертите, се прилагат следните коефициенти: 

 – обективен коефициент на компетентност;  – коефициент на относително 

самочувствие;  – коефициент на взаимно оценяване.  
След дефиниране на проблема и избор на експертен екип се преминава към 

следващият етап.  
Етап 2 – Определяне и изследване на ключови фактори за вземане на решения, 

от които зависи постигането на целите, оптимизира времето за ранжиране в зависимост 
от силата им на въздействие върху организацията и степента на несигурност. Прилагат 
се методи, които имат за цел да провокират алтернативно мислене в процеса по 
предварително разработване и визуализиране на  прогнозните сценарии. 

Етап 3 – Създават се логически тенденции за развитие на сценария, като се 
подсигурява сценарийна рамка. Изгражда се логиката на сценария. Осигурява се 
последователност и съгласуваност на вътрешната среда и установените слаби сигнали от 
външната среда. На този етап възниква нужда от идентифициране и оценяване на силата 
на сигнала и ключовите сили формиращи бъдещето на тези ключови фактори за вземане 
на решения.  

При установяване на заплахи от поява на кризи се избират превантивни мерки за 
своевременна реакция и недопускане на криза в организацията. 

Етап 4 – Този етап се явява основен в процеса на изграждане на сценарите. 
Изследвайки алтернативните сценарии, ще открием че повечето от тях могат да се 
обединят около две или три критични точки на несигурност. Всяка от тях ще се 
характеризира с две противоположни логики по начина по който би се развил сценария в 
бъдеще. По принцип се разработват три варианта сценарии: оптимистичен (най-
благоприятен), песимистичен, ориентиран до неблагоприятна комбинация от 
обстоятелства на външната среда и умерен (средна). Особено важно е, че алтернативните 
сценарии не трябва да съдържат противоречия, т.е. взаимно изключващи се събития и 
фактори. 

Етап 5 – извършва се прогнозно развитие на избраните варианти на сценарии 
съобразно времевите хоризонти. Разработва се сценарийната логика, представяща 
динамичното развитието на събитията. Създава се таблица, сравняваща различните 
описания, която визуализирайки различията между тях да подпомага планиращия и 
вземащия решения. 

Етап 6 -  Това е етапът, на който прилагаме сценариите, свързвайки ги със 
стратегическите решения. За реализацията на това може да помогне отговорът на 
следните въпроси: 
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1. Какви са основните благоприятни възможности и заплахи, които разкрива 
всеки сценарий за организацията? 

2. Доколко сме подготвени /или можем ли да се подготвим/ за улавянето на тези 
възможности и избягването/ минимизирането на тези заплахи? 

Етап 7  - Формулиране на стратегии за развитие на организацията. Разработка на 
система от планове за развитие на организацията и преодоляване сигналите за заплахи. 
Изготвя се план за развитие, текущ план, програми и др. 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

Необходимостта от прилoжение на сценарния подход в проактивното 
антикризисно управление е от изключително значение за моделиране на бъдещето.  
Наблюдава се нарастващата тенденция за разработване на сценарии с цел преодоляване 
на кризисният процес  

Сценарийният подход е важен инструмент за извършване на проактивна 
диагностика, оценка на стратегии, вземане на решения,  фокусиране върху бъдещето и 
средство за интегриране на визиите в процеса на управление в организациите. 

Използването на подхода на сценария трябва да подпомогне бърза реакция и 
избора на управленски решения насочени към разработване на превантивни мерки 
насочени към минимизиране на опасностите, преодоляване заплахите установени в етапа 
на диагностика и недопускане разрастването на кризи. 
  В зависимост от установената заплаха и нивото на неопределеност във външната 
и вътрешната среда се разработват един или няколко варианта на сценарии. 
Визуализацията на сценариите в системата за проактивно антикризисно управление има 
ключово значение за успеха на организацията.  
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Abstract: The modern reality of organizational functioning in which the continuous loop of 
crisis, constant uncertainty, and dynamically changing external environment have already 
become a norm envisages the need for an integrated approach of organizational management, 
focused on creating proactive anti-crisis management policy in order to recognize threat signals 
and prevent development of crisis scenario. The establishment of an expert crisis center aims 
to support the functioning of the proactive anti-crisis management system. А main component 
of this center is the team of managers and decision-makers who play different roles following 
the main functions of the system. This report presents a model of distribution of Belbin team 
roles by the main functions in the expert crisis center of modern proactive anti-crisis 
management systems. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

В условия на кризи от различно естество организациите са изправени пред 
огромни предизвикателства свързани с тяхното оцеляване. По мнението на водещи 
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световни експерти се увеличава необходимостта от прилагането на съвременни социални 
технологии и управленски механизми за усъвършенстване на взаимодействието между 
бизнес организациите, органите на държавно и местно управление, структурите на 
гражданското общество и отделния човек [2]. Развитието и достиженията на 
съвременната управленска наука убедително доказват, че сложните и мащабни проблеми 
с висока степен на неопределеност и силно изявен комплексен характер изискват не само 
адаптивни, но и мащабни програмно-целеви решения [1].  

Съвременното проактивно антикрисисно управление (ПАУ) насочва своето 
действие към потенциален и латентен етап от кризисният модел. Основна цел на 
системата за ПАУ е недопускане появата на кризисна ситуация в организацията, 
посредством изпреварващи действия в отговор на сигнали за възможни негативни 
въздействия от външната и вътрешна среда на бизнес организациите (БО). Успешното 
приложение на ПАУ се реализира посредством институционализирнe на експертен 
кризисен център (ЕКЦ) в организацията. Този център се дефинира като иновационен 
набор от методически, информационни, технологични и софтуерни средства, 
предназначени за подпомагане работата на експертите аналитици и мениджърите в 
процеса на вземане на решения относно появата на кризисни ситуации и тяхното 
предотвратяване. Сформирането на екип в ЕКЦ за разпознаване на сигнали за заплахи, 
недопускане и успешното управление на кризи, както и за минимизиране на 
неблагоприятните последици за БО е от първостепенно значение.  

 

2. Екипни роли в ЕКЦ на системата за ПАУ.  
В кризисна ситуация хората се връщат към това, което знаят най-добре - към онези 

стилове на поведение, които са най-естествени за тях и които психологически импонират 
най-силно на тяхната изначална вътрешна природа. Това е и причината, поради която при 
оценката на поведението в кризисна ситуация е необходимо време и прилагане на 
различни видове натиск, за да се види как служителите реагират под напрежение. В 
армията, за най-широкоразпространена се смята VUCA–теорията, основана на теориите 
за лидерството на Уорън Бенис и Бърт Нанус (1987). VUCA е акроним, който се използва 
за да опише и анализира променливостта (Volatility), несигурността (Uncertainty), 
сложността (Complexity), и неяснотата (Ambiguity) на общите условия и ситуации [9]. В 
Американската армия концепцията за VUCA се използва, за да се анализира 
променливия, несигурен, сложен и неясен свят, възприеман като резултат от края на 
Студената война. Използване на концепцията VUCA в управлението на БО започва от 
2002 г., като в началото се ползва при прилагането на иновативни идеи в стратегическото 
лидерство в широк спектър от организации - от корпорации, целящи основно печалба 
[10] до организации с нестопанска цел [5], като напр. тези в сферата на образованието 
[8]. 

В съвременната практика на антикризисното управление по-дълбокото значение 
на всеки елемент на VUCA служи за повишаване на стратегическото значение на 
прогнозите и задълбочените анализи, основаващи се на поведението на групи и индивиди 
в организациите [6]. Моделът обсъжда системни и поведенчески неуспехи [7], които са 
характерни за организационния провал. Затова, при вземането на решение в ЕКЦ се 
изследват и анализират следните компоненти: Променливост: естеството и динамиката 
на промяната, естеството и скоростта на силите и катализаторите на промяната; 
Несигурност: липсата на предвидимост, перспективите за изненада и усещането за 
осъзнаване и разбиране на проблеми и събития; Сложност: множеството сили, 
комплексността на проблемите и липсата на причинно-следствена връзка; Двусмислие: 
неяснотата на реалността, потенциалът за неправилно тълкуване и объркване на 
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сигналите, както и нееднозначните значения на условията. Тези елементи представят 
контекста, в който организациите изграждат своите антикризисни политики, за да си 
гарантират не само превантивната диагностика, но и решенията на възникнали вече 
непредвидени системни проблеми, каквито са кризите.   

При съставянето на ролите и функциите в ЕКЦ на БО концепцията на VUCA може 
да се комбинира с една от най-популярните и намерили широко приложение в 
организационното поведение модели на екипни роли – тази на Белбин [3]. Свързването 
на тези две концепции дава основа за изследване на елементите на VUCA за изясняване 
механизмите, по които всяка екипна роля ще реагира в кризисна ситуация. Значението, 
което моделът на Белбин, пречупен през концепцията на VUCA, придава на 
разпределението на ролите по основните функции в ЕКЦ е изграждане на общ език, който 
може да се използва за да се прогнозират и обеснят решенията на отделни типове 
личности, поставени в кризисна ситуация. След серии от изследвания, могат да се 
систематизират следните характеристики на екипните роли на Белбин, използвани при 
съставянето на ЕКЦ. Въпреки, че в процеса на взаимодействие всяка роля има редица 
силни страни, при изследването на елементите на VUCA в кризисни ситуации при всяка 
от ролите се обособяват спицифични черти, които надграждат естественото им поведение 
в лишени от криза ситуации: 

Изпълнител (Implementer). При криза изпълнителите се борят предимно с 
променящите се събития, които нарушават плановете и застрашават ефективността. 
Въпреки това, като практични и надеждни личности, те са безценни също и за налагането 
на ред в последвалия хаос. За да приемат промените и да направят преходите по-лесно 
управляеми за тях, те трябва да бъдат оставени извън фазата на идеите и да бъдат 
включени само когато е достигнат етапа на формулиране на плановете за напредък. 

Визионер (Plant). Изправени пред непреодолима стена, тези личности имат 
способността да гледат в ъглите, предлагайки въображаеми решения на проблемите. 
Тяхната огромна стойност е в страничното, нестандартно мислене и намирането на 
решения, които вероятно никой друг не би обмислил. Ефективността им е висока, когато 
им се предоставят следните изисквания – да са фокусирани изцяло върху въпросния 
проблем, предложеното решение да е практично и доставено навреме. Гарантирането, че 
тези условия са твърдо поставени е отговорност на останалата част от екипа – не е 
препоръчително тази отговорност да се делегира на тях.  

Изследовател на Ресурси (Resource Investigator). Изследователите на ресурси 
реагират добре на бързо развиващи се събития. Естествени комуникатори, те най-
вероятно ще са в течение на събитията, така че могат да бъдат от решаващо значение за 
получаване на бърза и актуалната информация, от която ЕКЦ се нуждае. Те са опитни в 
това да поддържат бизнес отношения и са от ключово значение за търсенето на нови 
възможности, които да доведат до излизане от кризата или намаляване на последствията 
от нея. Като ентусиазирани личности, изследователите на ресурси са склонни да останат 
оптимисти и може да работят в изолация или дори, когато са заобиколени от критични 
хора, чийто нагласа песимистична. 

Координатор (Co-ordinator). Координаторите са склонни да приемат събитията 
спокойно и да се фокусират върху напредъка и възстановяването на контрола. Тъй като 
са наясно с приоритетите, те са добър барометър за това дали усилията и талантите на 
екипа се използват по правилния начин. Със силен координатор начело всеки екип е 
наясно какво трябва да направи. При вземане на решение в антикризисното управление 
координаторите са фокусирани предимно върху постигането на консенсус и гарантиране, 
че всички гласове се чуват, като същевременно се запази инерцията напред към решаване 
на проблемите по най-добрия начин. 
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Оформител (Shaper). Силата на тези служители се проявява именно в трудни 
ситуации. Те работят добре под напрежение и успяват да реагират на бързо на 
променящите се обстоятелства с решително лидерство. Ако не са подпомогнати от други 
роли в екипа, които да балансират решенията те вероятно ще предприемат незабавни, 
решителни действия за да премахнат заплахата. Съществува риск обаче те да 
пренебрегнат наблюдател-оценителите, чийто внимателен анализ увеличава времето за 
реакция. По-този начин рискът да се вземе прибързано, не дотам ефективно решение е 
голям. 

Наблюдател-оценител (Monitor Evaluator). Наблюдател-оценителите са важни 
звена в ЕКЦ, тъй като те внимателно обмислят и анализират всички данни преди да 
препоръчат решение. Те вземат предвид всички възможни варианти и за разлика от 
другите, те не се поддават на емоционални съображения. Внезапните кризи обаче рядко 
им предоставят времето, от което те за нуждаят за вземане на решения. Така че те са 
склонни да се чувстват некомфортно, ако бъдат поставени под значителен времеви 
натиск. Подобен натиск би се проявил в тях като песимизъм, което е техният начин да се 
предпазят от вероятността да допуснат стратегически грешки.  

Екипен играч (Teamworker). Тези служители обикновено могат да бъдат видяни 
в разгара на криза, предлагайки помощ и гарантирайки, че другите имат това, от което се 
нуждаят. Те обаче имат проблем с отговорността при вземане на трудни решения, така че 
е най-добре този вид дейност да се поеме от други в екипа. Склонни са да изпитват 
трудности, когато работят на физическо разстояние от останалата част от екипа, тъй като 
им липсва социалният елемент на работата в екип. Екипните играчи обобщават и 
изразяват нагласите в екипа и когато се вземе важно решение, те са повече от готови да 
се адаптират към всичко, което трябва да се направи.  

Довършител (Completer Finisher). Довършителите могат да се затруднят, ако 
промените трябва да бъдат направени бързо, тъй като ще се почувстват под натиск да 
гарантират, че детайлите са правилни. В резултат на това те страдат най-често от 
безпокойство и реагират обикновено като поемат по-голямо натоварване и работят през 
цялото време, за да изпълнят ангажиментите си. Довършителите се нуждаят от 
внимателно управление, за да се гарантира, че са в състояние да спазват крайните срокове 
без да натрупат твърде големи пасиви. Тяхното придържане към най-високите стандарти 
е особено важно в ситуация на криза, която може да демотивира голяма част от 
ръководството и персонала.   

Специалист (Specialist). Специалистите реагират на възникналата криза, като се 
стремят да научат колкото е възможно повече за въпросната ситуация. Това може да 
разочарова другите, които искат да предприемат незабавни действия, но специалистът по 
подразбиране се стреми да гарантира, че експертизата е в основата на всяко дадено 
решение. По време на криза тяхната склонност към събиране на информация може да 
изглежда безчувствена или дори агресивна за другите, но техният инстинкт се ръководи 
от идеята, че когато става въпрос за справяне с проблеми, знанието е сила. Ключът към 
извличането на най-доброто от поведението на тази екипна роля се крие в способността 
да се извличе ключова експертиза, без ЕКЦ да страда от претоварване с информация. 

   
3. Разпределение на екипните роли в ЕКЦ по основните функции на 

системата за ПАУ.   
Основна цел на системата за ПАУ е недопускане появата на кризисна ситуация в 

БО посредством изпреварващи действия в отговор на сигнали за възможни негативни 
въздействия от външната и вътрешна среда на компанията. 
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В контекста на тази цел, системата за ПАУ в БО е насочена към изпълнението на 

следните задачи:  
- Непрекъснат мониторинг на външната и вътрешна среда с цел ранно улавяне на 

сигнали за възможна кризисна ситуация и техния анализ; 
- Прогнозиране развитието на възможната кризисна ситуация; 
- Разработване на предупредителни стратегии и мерки за възможна кризисна 

ситуация; 
- Разработване и реализиране на мерки за реакция, профилактика и 

предотвратяване на възможността от развитие на кризисна ситуация. 

Функциите на системата за ПАУ представляват съвкупност от действия, насочени към 
постигането на дефинираните по-горе задачи. Разпределение на екипните роли в ЕКЦ по 
основните функции на системата за ПАУ са представени на Фиг. 1. 

 

Фиг. 1. Разпределение на екипните роли в ЕКЦ по основните функции на системата за 
ПАУ. 

 

 
ИР - изследовател на ресурси; НО - наблюдател-оценител; С - специалист; К -координатор; В - 
визионер; Д - довършител; И - изпълнител; О - оформител; ЕИ - екипен играч. 

  

 

Системата за ПАУ е структурирана в четири функционални подсистеми, които 
следват логиката на осъществяваните функции: ранно разпознаване на сигнали за 
възможна кризисна ситуация, прогнозиране на възможна кризисна ситуация, 
предупреждение за възможна кризисна ситуация и реагиране и предотвратяване на 
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кризисната ситуация. 
Информационно-аналитична функция.  Чрез тази функция се осъществява 

ранно разпознаване на сигналите за възможна кризисна ситуация. Извършва се сканиране 

и мониторинг на негативните изменения, които водят до възникване на кризисна 
ситуация в БО. Акцент се поставя върху измененията във факторите на външната и 

вътрешната среда и стойностите на показателите, отразяващи състоянието на 

компанията. Целта на сканирането е систематизираното наблюдение на външната и 
вътрешната среда за идентификацията на слабите сигнали и своевременното 

отстраняване на причините за тях. За тази задача най-подходящи са личности, които са 
основно изследователи на ресурси, наблюдател-оценители и специалисти в областта. 
Задача на мониторинга е извършването на задълбочен анализ на сканираната 
информация с цел интерпретация на сигналите и прогнозиране на техните възможни 

негативни въздействия върху развитието на организацията. Целта на екипа, зает с тази 
дейност е да наблюдава промените в компанията под влияние на различни външни и 
вътрешни фактори. По тази причина, най-успешни са ролите на координатора, 
наблюдател-оценителя и специалиста. Те осигуряват непрекъснато наблюдение на 

изпълнението на планираните дейности и непрекъснат анализ на причините за тяхното 

неизпълнение. Изходните данни за мониторинга са утвърдени програми, планове и 
анализи за състоянието на организацията. Паралелно се прилага и информация, базирана 
на ежедневни отчети на дейността и оперативни анализи на причините, довели до 
съответните заплахи или отклонения [4]. 

В резултат на диагностиката се определя тенденцията за развитие на 

организацията и се отчита силата на сигналите, идентифициращи заплахи за възникване 

на криза в компанията. Екипните роли в информационно-аналитичната функция 
изпъляват предварителен контрол, като изследователят на ресурси и специалистът 
проверяват поставените цели, тяхната обоснованост и съответствие с количествените 
показатели за постигане на поставените цели, а оновния контрол на ограниченията, както 
и плановия контрол се упражнява от наблюдател-оценителя. Текущия контрол, при 
който се съпоставят се плановите и фактическите величини, анализира се състоянието 

на външната и вътрешната среда, откриват се фактически отклонения от плановете и 
причините за тях се ръководи от координатора. Ролята на координатора е отговорна и за 
oкончателния контрол, посредством който екипа достига до поставените цели и 

разработва мероприятия за намаляване на възможните негативни влияния от кризата. 
Прогнозиране. Прогнозирането е функцията, която дава информация на 

ръководителите какви ще бъдат вероятните сценарии, ако те не вземат навреме 
необходимите мерки. Само по себе си, това е непрекъснат процес на предвиждане 
“няколко хода напред”, което дава възможност въздействията на входа постоянно да се 
коригират съобразно очакваното бъдещо развитие на ситуацията. Тук действа принципът 
на итерацията, а именно, че корекцията на входа се прави не след като е получена 
фактическата информацията за състоянието на изхода /обратната връзка/, а въз основа на 
очакваното състояние на изхода като резултат от преценката на очакваните изменения. 
През първата фаза на прогнозирането се извършва анализ на диагностиката, сканирането 
и мониторинга на събраната информация от предходния етап. Тя изисква участието на 
координатор, който да организира съчетаването на различни анализи и идеи с цел по-

висока ефективност на прогнозата. Ролята на визионера тук осигурява на екипа 
необходимата палитра от варианти, които да придадат широчина на прогнозата. 
Наблюдател-оценителят и специалистът са също важни звена в съставянето на 
прогнозата, основната роля на които се състои в естеството на професионалната прогноза 
и оценката на входната информация. Дейността на екипа се подпомага от довършител, 
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който гарантира спазването на високите стандарти на прогнозата. При липса на 
необходима информация за съставянето на прогноза, процесът на мониторинг и 
сканиране продължава. За тази дейност най-подходящ е екип от изследовател на ресурси, 
доставящ информацията, специалист, измерващ сигналите и довършител, който опредля 
истинноста на данните. Когато доставянето на липсващата информация е осигурено, е 
необходимо да се измери крайния мащаб на кризата и последствията от нея. Тук, към 
ролята на координатора, който обобщава крайната форма на прогнозата, наблюдател-

оценителя анализиращ отново цялостната информация и специалиста, придаващ 
дълбочина и експертиза при съставянето на прогнозата е необходима и ролята на 
изпълнителя, в качеството на контролиращо звено, оценяващо разликата в прогнозите 
след извършването на допълнителния мониторинг.  

Планиране. При планирането основано на предвиждане на измененията, които 
ще настъпят в бъдещата среда се използват главно експертни методи за прогноза, чрез 
които се създават тъй наречените сценарии на бъдещето. В случая се предполага, че 
натрупаният опит, интуицията и взаимно стимулиращият ефект на груповото творчество 
водят до по-точна представа за бъдещето от математическата обработка на миналото. 
Основни действащи лица в първата фаза на планирането, в която се разработва главната 
стратегия за предупреждаване за възникване на криза и се определят параметрите на 
реагиране са визионерът и координаторът. Те съставят гръбнака на стратегията. Тяхната 
дейност е подпомогната от анализа на наблюдател-оценител, екпертизата на специалист, 
както и от практичната и организационна работа на изпълнител.  

Тъй като стратегическото планиране изучава бъдещата среда, открива новите 
възможности или опасности, които се крият в нея, преценява вътрешния потенциал на 
организацията и на тази основа определя нейните бъдещи цели и възможните пътища за 
тяхното реализиране, то винаги се нуждае от разработване на алтернативни сценарии, 
които от гледна точка на ПАУ гарантират предупреждението и реакцията от страна на 
организацията. Екипът, разработващ алтернативните стратегии е изграден от визионер, 
изследовател на ресурси, наблюдател-оценител и специалист. Тяхната екипна работа 
гарантира вземането на решения за алтернативни бъдещи действия, основани на 
получена по един или друг начин информация относно условията, отсъстващи при 
съставянено на основната стратегия. След като алтернативните сценарии са начертани, 
ПАУ преминава на фаза оценка на алтернативите. Екипът, участващ в нея дублира 
първоначалния екип, който е работил върху изграждането на основната стратегия с 
разликата, че ролята на изпълнителя е заменена с тази на довършител, който 
систематизира, обобщава и финализира всички основни и алтернативни мерки за 
предупреждение и реагиране при кризисната ситуация. 

Изпълнение и контрол. Тази последна функция в системата на ПАУ започва с 
вземането на решение за действие за преодоляването на кризисната ситуация. Активно 
участие в този процес се очаква да вземат хора, които изпълнават ролята на организатор, 
координатор, наблюдател-оценител и изпълнител. Симбиозата между двете водещи роли 
- тези на организатора и координатора определя до голяма степен и качеството на взетото 
решение. След като решението е взето се организира неговото изпълнение. Екипът, 
контролиращ изпълненията на взетите решения се ръководи от координатор. Това е 
силна лидерска роля, съчетаваща запазването на добрия фокус върху взетото решение и 
контрола на процедурите с ръководния си опит, гарантиращ балансиране и обединяване 
на екипа. Ролята на организатора е да мобилизира и мотивира останалите, като ги 
провокира към първоначални действия и ги вдъхновява да продължат напред. В екипа 
влизат също служители, изпълняващи ролите на изпълнители, довършители и екипни 
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играчи. Последните са важни участници в изпълнението на решенията, които освен 
оперативните си дейности се грижат за кохезията и синергията на екипа.  

Последна е фазата на контрола на изпълнението. Контролирането е функцията, 
която показва дали организацията се движи по посока на целите и ако има отклонение - 
какви мерки трябва да се вземат. В смисъла на ПАУ, контролирането е средство за 
откриване на грешките и недостатъците от взетите решения и избраните стратегии. 
Затова, през тази фаза са от изключително значение ролите на координатора, 
наблюдател-оценителя и изпълнителя, чиято екипна работа предполага недопускане 
разпространението на грешки и последиците от тях. 
 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ   
Избирайки стратегии за бъдещето, всяка организация трябва да е сигурна, че ще 

бъде в състояние да посрещне неговите предизвикателства във вид на нови технологии, 
конкурентни продукти, пазарни промени или глобални икономически сътресения. Това 
означава, че БО трябва да организират предварително своята реакция на тези бъдещи 
обстоятелства много преди те да са станали реалност и да предизвикат криза в 
компанията. Ето защо изграждането на ефективен ЕКЦ в системата на ПАУ на БО е 
важен стратегически ход, който цели да обезпечи бъдещата сигурност на компанията в 
стремежа и към установяване на дългосрочно конкурентно предимство, повишена 
производителност и по-висока рентабилност. 

Предложения модел на разпределение на екипните роли в ЕКЦ по основните 
функции на системата за ПАУ на БО демонстрира как всяка подфункция на системата, 
наред с професионалните качества на участниците, се нуждае и от правилна селекция на 
техните специфични индивидуални характеристики, посредством която всеки член на 
екипите в ЕКЦ изпълнява своята дейност максимално ефективно и намира своето 
оптимално място в цялостната организация.  

От така предложения модел може да се обобщи, че в първата фаза на 
функциониране на ПАУ основна роля играят експертизите на наблюдател-оценителите 
и специалистите. През фазата на прогнозирането отново основна функция заемат 
специалистите, подпомагани и дейностите на координатори, наблюдател-оценители и 
довършители. В третата фаза на планиране решаваща се оказва ролята на визионерите, 
които начертават хода на събитията на базата на професионалните анализи и експертни 
оценки на наблюдател-оценителите и специалистите. През фазата на изпълнението и 
контрола на взетите решения се отличават ролите на координаторите и изпълнителите, 
които гарантират ефективността и високите стандарти на системата на ПАУ. 
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Abstract: The present paper provides a sharp focus on the anti-crisis management of the 
organizations. Carried out for the purposes of the present paper is an extensive research  into 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

През последните десетилетия се забелязва нарастващ интерес към изследване на 
проблеми свързани с управлението на предприятията в условия на криза, предизвикан от 
произтичащите непрекъснати промени в средата, в която работят и се конкурират 
предприятията. Развитието и достиженията на съвременната управленска наука 
убедително доказват, че сложните и мащабни проблеми с висока степен на 
неопределеност и силно изявен комплексен характер изискват не само адаптивни, но и 
мащабни програмно-целеви решения [15]. За да се предотвратят негативните процеси във 
функционирането на организациите, е целесъобразно да се идентифицират ранните 
признаци за появата на кризи.  Управлението, прилагано до момента, за справянето с 
настъпилите кризи в тази турбулентна среда, вече е неуспешно. Всичко това поражда 
необходимостта от приложението на нов вид управление, което да предложи 
алтернативни инструменти и механизми. Направено е теоретично проучване на 
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съвременните концепции антикризисното управление.  
Мениджмънта в организациите са изправени пред сериозни предизвикателства  и 

динамично променящата се външна среда. Пред тях се очертава сложната задача, 
изискваща прецизен анализ на причините за възникване на криза и очертаване на 
възможностите за тяхното предотвратяване или преодоляване. Всичко това се обобщава 
в концепцията за антикризисното управление на организациите. 

 

2. СЪВРЕМЕННИ КОНЦЕПЦИИ ЗА АНТИКРИЗИСНО УПРАВЛЕНИЕ 

 

2.1 Същност на антикризисното управление (АУ). Понятието АУ 
(“crisismanagement”) има няколко синонима: "turnaround management" - процес, 
ориентиран към финансово подобряване на предприятието; "Корпоративно 
възстановяване" ("corporaterecovery") - прилагане на набор от антикризисни мерки за 
възстановяване на предприятието от ръководни или консултантски организации в 
рамките на корпоративното законодателство; "Финансово възстановяване" 
("financialrecovery") - описание на процеса на подобряване финансите на компанията [6]. 

АУ включва комплекс от методи, прилагани в различните функционални 
подсистеми на мениджмънта. Такива са социалните технологии, методите на 
икономическия анализ, прогнозирането, разработването на сложни инвестиционни 
проекти, антикризисни програми, планове за реструктуризация и реорганизация, които 
се прилагат в комплекс за своевременно предупреждение и преодоляване на кризите. 
Съвкупността от знания и резултати от анализа на практическия опит се насочват към 
оптимизация на механизмите за регулация на системата [11, 12, 13]. 

 Управлението на организация, която е в нестабилно състояние и дисбаланс, 
изисква от ръководителите усвояване на практически навици за предвиждане и 
разпознаване на кризите, както и отстраняване на отрицателните последствия от 
възникналите негативни фактори.  

Основните отличителни характеристики на традиционното управление и АУ са 
обобщени в таблица 1. 

 

Таблица 1. Сравнителна характеристика на традиционното управление и АУ 

№ Сравнителни 
характеристики 

Традиционно 
управление 

Антикризисно 

Управление 

1. Концептуални 
особености 

Комплексно и 
непрекъснато управление 
от момента на създаване 

Управление в очакване на 
кризисно явление 

2. Управленски 
процеси 

 

Бавни промени; 
предвидимост на 
ситуацията; повтарящи се 
управленски задачи; 
репродуктивни решения. 

Динамични промени; 
непредсказуемост на 
ситуацията; нови 
ситуационни управленски 
решения; адаптивни 
решения. 

3. Подходи за решаване 
на      управленски 
проблеми 

Готово решение за всеки 
проблем; решения, 
базирани на опит от 
миналото. 

Прогнозиране и 
предупреждаване за 
проблема; индивидуален 
подход за решение на всяка 
ситуация.  

4. Критерии за 
постигане на целите 

Осигуряване на 
„количествен растеж“ на 

Осигуряване успешното 
развитието на 
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организацията; 
подобряване на 
финансовите резултати. 

организацията; 
устойчиво развитие. 
 

5. Организационна 
структура на 
управление 

Праволинейна структура. Гъвкавата структура. 

6. Информираност на 
мениджмънта 

Регламентирани 
информационни потоци; 
точна информация. 

Зависимост на 
информационния поток от 
данните за кризисната 
ситуация; необходимост от 
допълнителна 
информираност. 

 

 

Очертавайки отличителните характеристики, се стига до обобщението, че 
антикризисното управление е комплексно, системно действие, в което на първо 
място се поставят задачи за профилактика на кризата, разработване на мерки за 
ограничаване на нейните отрицателни последствия и използване на определени 
фактори за бъдещо развитие. АУ води до положителни резултати, базирайки се на 
задълбочени анализи на причините и механизмите, пораждащи кризи. То е важна част от 
общата теория на управление и се основава на няколко принципа: 

✓ Ранна диагностика на кризисните явления в дейността на предприятието; 
✓ Своевременно реагиране при кризисните явления; 
✓ Адекватна реакция на мениджмънта в зависимост от степента на реалната 

заплаха от криза в предприятието; 
✓ Активна мобилизация на възможностите на предприятието за излизане от 

кризисната ситуация.  
В научните трудове на редица български автори са проведени проучвания, 

посветени на проблемите за съвременното състояние на българските организации [1, 4, 
9, 10]. Проблемите на антикризисното управление и функциониране на организациите в 
условията на нестабилна външна среда са изследвани в трудовете на автори от западната 
икономическа теория. Според някои от тях антикризисното управление се разглежда, 
като съвкупност от методи за реализация на процедури, осигуряващи устойчивост на 
различните стопански субекти в условията на агресивна конкурентна среда [19, 22, 24]. 
В таблица 2 са систематизирани част от изследваните теоретични   концепции за 
антикризисно управление (АУ). 

Таблица 2. Съвременни концепции за АУ 

№ Автор Антикризисно управление 

1. Велчев, К. [4] Управление на кризи в предприятието е 
състояние с потенциал да предизвика внезапни и 
сериозни неблагоприятни последици, което 
произтича от поведението на самата организация 
и/или на факторите на средата ѝ. Като резултат от 
това състояние съществуват значителни, 
извънредни трудности при функционирането на 
организацията, т.е. при осъществяването на 
нейните функции и оперативна дейност. 

2. Емилова, И. [9] Кризисният мениджмънт е адекватна система от 
теоретични и стратегически средства и 
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респективно професионални техники, като основна 
цел е да се влияе систематично на множество 
фактори в управлението. 

3. Илиев, Йо. [10] Управление с комплексен характер, насочено 
към привеждане на предприятието от неустойчиво 
в равновесно балансирано състояние чрез 
предотвратяване или отстраняване на 
неблагоприятните явления. 

4 Куртева, Г. [16] Кризисният мениджмънт на фирмата е свързан с 
разработването на план, чиято цел е да се 
минимизират потенциалните и негативните ефекти 
от една криза, а в някои случаи и за елиминиране на 
потенциалната криза изобщо. Планът най-често се 
разработва от специално сформиран за целта 
антикризисeн екип в организацията. 

5. Айвазян, З., Кириченко 
[2] 

АУ се занимава с преодоляване на кризи, 
осигуряващо оцеляване в краткосрочен план. 

6. Беляев, С. [3] 
 

АУ е микроикономическа категория, отразяваща 
производствени отношения, които се формират в 
предприятието при неговото оздравяване или 
ликвидация. То е съвкупност от форми и методи за 
реализиране на антикризисни процедури, 
приложени към конкретно предприятие длъжник. 

7. Градов, А. [7] АУ е управление, което е насочено към 
предотвратяване на възможни сериозни 
усложнения в пазарната ориентация на 
предприятието, което гарантира нейната 
стабилност и успешно икономическо управление. 

8. Грязнова А., [8] АУ е система за управление на предприятието, 
която има комплексен, системен характер и е 
насочена към предотвратяване или отстраняване на 
неблагоприятни за предприятието явления чрез 
използване на целия потенциал на предприятието. 

9. Короткова, E. М. [13] АУ е тип управление, в което са включени 
предвиждането на опасността от криза, анализ на 
нейните симптоми, разработването на мерки за 
предотвратяване или снижаване на отрицателните 
последствия от кризата, както и използване на 
нейните отделни фактори за последяващо развитие. 

10. Попов, Р.А. [15] АУ е преодоляване на кризисните явления в 
предприятието с минимални загуби. 

11. Родиoнов, Н. [17] АУ е дейността на предприятието по 
разработване и провеждане на политики за 
предупреждаване за възникващи отклонения и в 
случаите на тяхното откриване да се предприемат 
мерки за стабилизиране дейността на 
предприятието. 

12. Уткин, Е. [18] АУ е управление, насочено към предотвратяване 
на възможни сериозни усложнения в стопанската 
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дейност на предприятието, осигуряване на 
неговото стабилно и успешно развитие. 

14. Boin, A. [19] АУ е системен опит от страна на организацията 
и 

членове с външни заинтересовани страни да 
предотвратят кризи или да управляват ефективно 
тези кризи, които се наблюдават по-често. 
Резултатността на управлението се доказва при 
преодоляване на потенциалните кризи. 

15. Carandall, W. R J. Parnell, 
J. Spillan [20] 

АУ е етап, в който организацията се сблъсква с 
някакъв вид криза. По време на този етап, усилията 
са насочени към справяне с кризата и 
възстановяване на нормалната дейност възможно 
най-бързо. Действията са насочени към 
предприемане на мерки за предотвратяване 
повтарянето на кризисни ситуации. 

16. Harsey, P. [21] Управлението по време на кризи в организацията 
е изкуство на мениджърите да разберат ситуацията, 
да разкрият нейните характеристики и да изберат 
съответно управление, а след това да следват 
научни принципи, препоръчвани от класическата 
наука за управление, имащи универсален и 
обобщаващ характер. 

17. Rozental, U., Boin Arjen 
R., Comfort L.[24] 

АУ е механизъм за възстановяване нормалното 
състояние на организацията. 

 

От съвременните концепции, обобщени в таблицата, се стига до извода, че в 
управленската теория не съществува единно становище относно АУ. Въз основа на 
етапите на кризисния процес по стадии на кризата, се разграничават различни концепции 
относно предмета на антикризисното управление.  

Според първата предмет на антикризисното управление е процесът на оздравяване 
или ликвидация на организациите, намиращо се в кризисно състояние. Основни 
недостатъци на тази концепция са: едностранчивият поглед на кризата и реакцията на 
кризата само в острия стадий на нейното развитие; бавна реакция; ниска степен на 
адаптивност и гъвкавост; реакция след появата и развитието на кризата. 

Втората обособила се концепция за съдържанието на АУ се базира на 
управленските дейности по недопускане на прехода на организациите в кризисно 
състояние. Предимства и недостатъци на втората концепция са бърза реакция, висока 
степен на адаптивност и гъвкавост, но приоритетът е изцяло насочен към недопускане на 
кризисна ситуация и не се набляга на управленското въздействие при неуспех след 
настъпването на кризата. 

Третата концепция за АУ се базира на интегрирането на двете разгледани по-горе 
концепции в единен комплекс от управленски въздействия. В основата ѝ стои 
разработването и реализирането на управленски решения по предотвратяване, 
смекчаване и ликвидация в кратки срокове на кризисни явления и ситуации. Предимство 
на третата концепция е комплексният и цялостен поглед върху кризата и нейното 
управление на всички стадии от проявлението ѝ, съчетано с бърза реакция и висока 
степен на адаптивност и гъвкавост. Основният ѝ приоритет е насочен както към 
недопускане на кризисна ситуация, така и към управленското въздействие при неуспех 
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след настъпването на кризата. 
 

2.2 Механизъм на антикризисно управление. Антикризисното управление се 
реализира посредством система от поетапно приложени механизми и инструменти. В 
условията на настъпила криза се изисква те да се насочват към търсене на изход от 
кризата, минимизиране на загубите и нарастване на равнището на рентабилност. 

Съвременна интерпретация на механизъм на антикризисно управление е 
представен на фигура 1. При него мениджмънта се насочва към действия с реактивен и 
превантивен характер. Следователно прилаганите инструменти са с реактивни и 
превантивни въздействия. При функциониране на организациите основната цел на 
мениджмънта е да се запази качеството на произвежданите стоки или услуги. Задачите 
които си поставя мениджмънта са насочени към разпознаване на кризисните фактори и 
откриване на средства за преодоляване на кризата. За развитие на организациите 
основната цел върху която се фокусира мениджмънта е придобиване на нови качества за 
произвежданите продукти, а основните задачи са свързани с предприемане на мерки за 
недопускане или бързо предотвратяване на кризисните фактори. 

 

Антикризисно управление

Функциониране на предприятието Развитие на предприятието

Механизъм на антикризисно управление

Фактори, провокиращи влошаването на кризата Фактори, предизвикващи зараждане на криза
Предмет на въздействие

(по приоритет на 
въздействието)

Запазване на качеството на предоставяните услуги 
и средствата, използвани за осигуряване на това 

ниво, необходимо за поддържане на 
жизнеспособността

Придобиване на ново качество на произвежданите 
продукти, обезпечаващи развитие на 

предприятието
Цел  на въздействието

Разпознаване мащаба на въздействието на 
кризисните фактори, определяне на способите, 

средствата и механизмите за преодоляване на 
кризата

Своевременно откриване и предотвратяване на 
кризисните фактори,

отстраняване причините за тяхното възникване, 

предприети са мерки за гарантиране на 
безопасността (профилактичен характер)

Задача на въздействието

Имащи реактивен характер Имащи превантивен харакрерИнструменти на 
въздействието

Комплексна диагностика Цел на разпознаване Превантивна диагностика
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Фигура 1.  Механизъм на антикризисно управление [19] 

 

За да се предотвратят негативните процеси във функционирането на 
предприятието, е целесъобразно да се идентифицират ранните признаци на криза. 
Откриването на негативни симптоми, водещи до влошаване на бизнес средата в ранните 
етапи, спомага за увеличаване на вероятността за запазване на целостта и устойчивостта 
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на предприятието. Превантивните мерки могат значително да намалят разходите за 
гарантиране изпълнението на поставените задачи, тъй като разходите за идентифициране 
и елиминиране на неблагоприятните фактори са по-ниски в сравнение с това да се 
отстранят последствията от кризата, които те могат да причинят. Прилагането на този 
принцип се осигурява чрез ранна диагностика на състоянието на предприятието преди 
кризата и навременно използване на възможностите за неутрализирането ѝ. 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Извършеният анализ на теоретичните виждания за АУ и неговото приложение в 
управленската практика на организациите дават основание да се направят няколко по-
важни обобщения. Първо мениджмънта на организациите трябва да насочва действията 
си към прилагане на инструменти с превантивен характер. Целите и задачите на 
ръководството трябва да са насочени към разпознаване на сигнали за поява заплахи и 
недопускане развитието на кризисни явления. Второ управленските решения, насочени 
към предотвратяването на криза трябва да бъдат взети и реализирани на предкризисния 
стадий, когато кризата все още не е придобила реални измерения. Ето защо вниманието 
на ръководството трябва да е насочено към формиране на нови механизми и модели за 
проактивно антикризисно управление, отчитайки неопределеността на външната среда.  

В резултат на гореизложеното управляващите следва да насочат своето внимание 
към проактивното антикризисно управление. Всичко това поражда необходимостта от 
разработване и прилагане на модел за проактивно антикризисно управление изцяло 
насочено към формулиране на нови механизми и инструменти, посредством които 
своевременно да се отчита неопределеността на външната и вътрешната среда. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Цикличните промени в световен аспект подсказват, че българската администрация 

е на прав път с предприемането на действия по дигитализация. Това се доказва и след 

настъпването на пандемията от КОВИД-19. Ресорите на държавната администрация се 

увеличават, но служителите постепенно намаляват. Защото започва прилагане на 

модерни ИТ-технологии и на изкуствен интелект. Отделните административни ресори 

работят и държавата функционира, но няма точна статистика за това доколко ефективна 

е дейността на администрацията и от колко точно служители се нуждае. Като цяло се 

отбелязва положителна тенденция в електронизацията на голяма част от обществените 
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услуги. 

Обемът на информацията, която администрацията събира, обработва и съхранява, е 

изключително голям. Едновременно с това се работи за подобряване на комуникацията, 

чрез нови канали и услуги за гражданите. Създават се цели информационни масиви, 

които имат пряко отношение към служителите в държавна администрация. 

Всички тези факти предпоставят необходимостта от разглеждане на настоящата 

тема. Анализът акцентира върху развитието на българската държавна администрация във 

времето преди и във времето след КОВИД-пандемията. Извършването на паралел между 

двата времеви периода, които толкова се различават помежду си, е като поглед в миналото 

и поглед в настоящето. 

Основната цел на настоящия доклад е да разгледа моментната ситуация в 

развитието на държавната администрация преди и след КОВИД-пандемията. 

Основни задачи: 

1. Да се събере необходимата информация по разисквания въпрос. 

2. Да се проведе теоретично проучване. 

3. Да се обобщи резултатът от направения анализ. 

 

СЪДЪРЖАНИЕ 

«Българската администрация играе стратегическа роля за достойното 

присъединяване на България към ЕС. Тя е важен фактор и гарант за създаване и 

справедливо прилагане на ясни, прозрачни и задължителни за всички граждани и пазарни 

субекти рамки за стопанска дейност в условията на пазарна икономика и преди всичко за 

развитие на свободната инициатива и защита на лоялната и честна конкуренция. 

Обновената, професионална, лоялна и деполитизирана администрация ще спомогне за 

демократизиране на държавните институции и за връщане на доверието на гражданите 

във възможностите на държавното управление. [2]» 

Времето преди КОВИД-пандемията се характеризира с промени/реформи в 

българската държавна администрация. Те съвпадат и с глобализационните процеси, както 

и с налагащата се постепенна дигитализация. Пандемията още веднъж подчертава факта, 

че това административно реформиране е правилно и нужно. Това е едно генерално 

преустройство на администрацията, което е свързано основно с осъзнаването и 

поемането на нови роли и отговорности, със запазване на българската идентичност и 

защита на националните интереси [3]. 
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Преди пандемията широко разпространената бюрокрация дава силен отпор на 

необходимостта от преосмисляне ролята на съвременната администрация. На прага на 

новото столетие администрацията насочва своите усилия в няколко основни 

направления: 

- регламентиране на пазарната икономика в страната при това да се спазват 

основните човешки права – основна форма на доверие между държавата и 

администрацията се явяват реда и законността в оперативните действия; 

- полагане основите на устойчива държавна политика за подкрепа на 

икономическия растеж в страната; 

- пренасочване на инвестиции в сферата на публичните блага – образование, 

здравеопазване, намаляване на бедността, подобряване на инфраструктурата; 

- помощ за гражданите при риск от бедност и безработица; 

- стриктно опазване на околната среда и въвеждане на програми в тази насока. 

За всичко това се изискват нов подход и нови мерки за активна оптимизационна 

работа. Налага се нов обществено-държавен ред. Изисква се баланс между интересите на 

гражданите и държавната администрация. Търси се нов път, който да е в съзвучие с 

налагащата се глобализация. Започва да си прокарва място сътрудничество тип „мрежа“ 

[3]. Именно в тази мрежа прозират новите компютърни и информационни технологии. 

Въвеждането на промени за българската администрация вече е сигурна идея и се мисли 

как точно да се осъществи това. 

 За повишаване качеството и бързодействието на предоставяните административни 

услуги по време и особено след пандемията се предприемат съответни своевременни 

действия за дигитализиране на голяма част от услугите за гражданите. Това подобрява 

производителността и ефективността на основните информационни системи на 

администрацията, както и осигурява надеждност, сигурност и непрекъсваемост на 

административната дейност. Надграждат се основните административни процеси и 

системи, чрез архитектура, ориентирана към услуги. 

Изграждането на един проект, предвиждащ използване на информационни системи, 

най-общо преминава през следните стъпки: 

- анализиране на информационните системи в съответния административен ресор 

– проследяване текущото състояние на предлаганите електронни услуги; 

анализират се взаимовръзките между информационните системи – на вътрешно 

и на външно ниво; внедряване на определена архитектура; реновиране на 
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съществуващи електронни услуги; идентифициране, описване и 

приоритизиране на сървисите и интерфейсите за изграждане; изготвяне на план 

и подход; изграждане на нови информационни системи за съхраняване на данни; 

концепция за бъдещо развитие на администрацията; 

- доставка, внедряване и настройване на избраното административно решение за 

изглед на информационните системи – включва се и лиценз; 

- изграждане на сървиси и интерфейси за двупосочен обмен на данни с вътрешни 

и външни информационни системи за основни вътрешни системи: изграждане и 

внедряване на сървиси в определен обем администрации; интегриране и 

синхронизиране на информационните платформи; 

- организиране и установяване на методика за протичане на процесите; 

- провеждане на обучения на служители, опериращи със системите [1]. 

Един проект, насочен към иновиране на дадена администрация, включва: 

- подобряване качеството на електронните услуги; 

- подобряване вътрешната комуникация между служителите; 

- подобряване на качеството на предоставяните административни услуги. 

С дигитализирането на администрацията се популяризира нейната дейност, 

постигат се повече резултати, спестяват се ресурси, осигурява се прозрачност, повишават 

се знанията и информираността на клиентите и служителите и се подобрява 

възможността европейските фондове да подпомагат дейността на администрацията, чрез 

безвъзмездно финансиране. 

Друга линия, по която се работи в момента, е нормативната: 

- инвестиции и предвиждане на бюджет относно текущи разходи в 

администрацията – въвеждане на механизъм, който пряко да се разпорежда с ИТ 

бюджетите в държавната администрация – гарантираност и целенасоченост; 

- необходимост от стандартизация, налагане на общи единни правила, 

комуникативност и обезпечаване на информационни системи бързо, лесно и 

безпроблемно; 

- стандартизация при статута на специалистите в държавната администрация – 

работа в тясна връзка с други звена; мотивация и психологически подход; 

преодоляване на различията в нивата на заплащане; прилагане на механизми за 

привличане на качествени специалисти; 
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- приоритизиране ролята на висшите етажи на властта относно комуникация и 

взаимодействие по време на изпълнение на дадена задача по проект; единно 

технологично решение се постига, чрез добра комуникация от страна на 

ръководителя – той умее да я прилага и развива; той показва, че е партньор, на 

когото може да се разчита; 

- нормативни промени за човешките ресурси – хората си остават най-важни за 

администрацията и гарантират успеха на изпълняваните проекти/дейности 

[4,5,6]. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В съвременния свободен и супер напредничав прогрес на информационните 

технологии увеличаване на начините за автоматизация на информационните процеси са 

повече от необходими. Дори се явяват задължителни. Държавната администрация, 

подобно на бизнеса, също трябва да получи своята устойчивост и еволюционност, 

посредством добро презентиране. 

Въпросът, предвид мащабите си, не е възможно да се вземе и изчерпи само в 

рамките на една научна разработка. Но искрено се надява да внесе яснота по изследваната 

тематика. 

Основни изводи: 

- информационните системи дават възможност за пълна автоматизация на 

българската държавна администрация; 

- интегриране на дигитализацията е дълъг, сложен и динамичен процес, който 

засяга цялата система на държавно управление; 

- интеграцията покрива целия управленски цикъл; 

- подобрява се работата и производителността; 

- популяризира се съответната институция; 

- извършва се успешен трансформационен процес по дигитализация. 

Промените в българската държавна администрация са успешен опит да се 

преодолеят някои трудности, пречки и проблеми в нейното функциониране, както и да се 

открие пътят към едно по-светло и устойчиво бъдеще. 
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ABSTRACT: The COVID-19 pandemic has undoubtedly had a significant impact not only 

on the psyche and lifestyle of the general public, but also on the entire state administration. 
Products and services for customers are changing enormously - a complete digitalization of 
modernity is taking place. It remains to be seen what the collisions and transformations will be 
as a result of the conflict in neighboring Ukraine. The impact of the restrictive measures 
resulting from the COVID-pandemic, as well as the current conflict situation in Ukraine, have 
undoubtedly left and will continue to leave their mark on the way of life of the public. The times 
we live in are extremely uncertain. But the only sure constant is change. It is in this line of 
thought that the state administration transformed its work structure and the offered product 
portfolio - it moved mainly to an online environment. Ubiquitous digitalization affects not only 
administrative services, but also all other areas of supply and the entire life of a person. Lives 
change, thinking changes, public attitudes and expectations change. In order to continue its 
omnipresent effective functioning, public administration is obliged to be flexible and adaptable 
to the market. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Пандемичните рефлексии върху държавната администрация са екстензивни и 
интензивни. Темата е особено актуална, предвид протичащата динамична ситуация не 
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само у нас, но и в международен и в световен аспект. Силният предизвикателен наплив, 
който получи държавната администрация неминуемо води и до съответните последици 
за нея. Те са главно от психическо и ментално естество. Извънредната неестествена и 
твърде колизна ситуация поставя в твърде стресова позиция държавната администрация. 
От нея се изисква непрекъсната адекватност, целесъобразност, способност за 
анализиране, взимане на решения, правилен избор и носене на тежка отговорност и 
последици. Тук няма предварително подготвен сценарий и обучение, което да се премине 
и издържи. Тази ситуация изпитва цялата държавната администрация и нейната 
издръжлива способност. В същото време възникват иновативни техники, похвати и 
инструменти за функциониране на държавния сектор. Понятия, като краудсорсинг, 
краудфъндинг, краудинвестинг, роялти инвестиране [2], аутсоринг, изпъстрят 
предназначението на администрацията. Сътрудничество, компромисност, устойчивост 
държат здраво държавните административни основи. 

Именно тези факти предпоставят избора и необходимостта от разглеждане на 
настоящия доклад. Анализът акцентира върху последиците и равносметката от 
пандемията върху държавната администрация. Целта е да се онагледят изводите и 
поуките. Това води до широка информативност и осветляване на проблема. 

Основна цел на изследването е да разгледа пандемичните рефлексии върху 
държавната администрация. 

Основни задачи: 
4. Да се проведе кабинетно проучване относно проблема. 
5. Да се проведе теоретично проучване, което да обясни процеса причина - 

последствие. 

6. Да се анализира и обобщи резултатът от направените теоретично и 
кабинетно изследване. 

 

СЪДЪРЖАНИЕ 

Световните промени, които текат в момента, се явяват големи предизвикателства в 
същото време. Отделните сфери на живота са все още плахи и неуверени. Някои 
природни явления оказват дългосрочно въздействие върху растежа и административното 
развитие. Анализите на водещи институции определят иновативни/различни посоки на 
развитие на обществата.  

Предефинират се съществуващи понятия и се появяват нови такива. Наблюдава се 
двупосочна взаимодействена връзка и възможност за сътрудничество и обмяна на опит и 
идеи. Във връзка с това възникват нови процеси, приключват се стари и се въвеждат нови 
ползи: 

- подобряване на функционалността и успеваемостта в резултатите; 
- повишаване качеството на изпълнението на държавни проекти; 
- постигане на оптималност в имиджа и представянето на важни фигури във 

властта [6]. 
Едно от първите нововъведения за гражданите почти веднага след обявяването на 

пандемията от КОВИД-19 е прехвърлянето на голяма част от административните услуги 
онлайн. Потребителите имат възможност да извършват своите запитвания, планове и 
операции изцяло онлайн и дигитално през сайта на съответната държавна институция. 
Погасяването на държавни данъци и такси дори се улеснява само с един клик. Голяма 
част от съвременните устройства са с вече ТЪЧ-технология, която също бива внедрена в 
държавните административни възможности. Управлението на финансовите 
административни услуги е по-лесно от всякога. Извършва се само с няколко клика, 
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посредством стационарен компютър или мобилно устройство. Извършва се цялостен 
реинженеринг в държавната администрация. 

Тук също се включват възможностите на изкуствения интелект с висока степен на 
защита на личните данни: 

- криптирани данни; 
- токън; 
- КЕП; 
- биометрични данни; 
- статични и динамични пароли за достъп. 
Потребителите се привличат да преминат постепенно към онлайн обслужване, като 

се гарантира тяхната безопасност, спестяване на време и средства, както и улеснени 
процедурни условия. Но широкото предлагане на подобни услуги неминуемо поражда и 
възможности за възникване на измами (фишинг атаки). Срещу това се работи 
непрекъснато, като се предлагат нови и нови защити. Личното присъствие и подпис на 
потребителя се заменя с електронни доставчици на квалифицирани удостоверителни 
услуги. Те изискват инсталиране на приложение, регистрация, лицево скениране (е-
идентификация), е-подписи, е-поща, снимки на лична карта. Такова например, е 
EUROTRUST. 

Този богат набор от продуктови иновации в областта на дигитализацията е в 
резултат на обявените ограничителни мерки вследствие КОВИД-19. Подобно на бизнеса, 
така и държавната администрация, за да продължи своето ефективно функциониране, 
неминуемо бе необходимо да преструктурира своето продуктово портфолио. Това 
придава нов облик на държавните институции, привлича много нови граждани като 
потребители, белег е на отговорно поведение и лична институционална и корпоративна 
ангажираност. 

Интеграцията с доставчиците на електронни услуги безспорно е една много силно 
напредничава иновация. Тя променя изцяло разбирането на държавна корпоративна 
институция и лично физическо присъствие на потребителя в административните офиси 
на представителните институции. Това създава изключително удобство и е мярка за 
ефективност и безопасност. Така се работи активно за постигането на повсеместна 
дигитална административна трансформация. 

С помощта на дигитализацията и електронните инструменти държавната 
администрация успява да се впише в ограничителните мерки, вследствие КОВИД-19. 
Нововъведеният реинженеринг носи иновации в няколко насоки: 

- рязко социализиране на обществеността; 
- трансформация на понятията и промяна на разбирането за значението им; 
- установяване на децентрализация и деконцентрация; 
- оптимизиране на партньорството и сътрудничеството между държавните органи 

и институции; 
- внедряване на активни граждани в управлението; 

- внедряване на нови управленски технологични решения [2]. 

Равносметка от пандемията: 
- стремеж към по-голяма информираност; 
- стремеж към себеанализ и себекритичност; 
- проява на смиреност; 
- стремеж към диалогичност; 
- по-голяма търпимост и целомъдрие; 
- реализиране на повече партньорства и сътрудничества; 
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- по-голяма обществена ангажираност; 
- осъзнаване цената на нещата от живота; 
- невъзможност за контрол над всичко; 
- осъзнаване цената на живота; 
- осъзнаване на факта, че промените винаги носят нови възможности. 

 

 

Фигура 1[4]. Нива на обществената равносметка за пандемията. 

 

Таблица 1[4]. Основни канали за осигуряване на отделните нива. 

Информира
ност 

Консулти
ране 

Диалогичност Осъзнаване Без 
контрол 

Промяна 

НОЩ Анкети Репортажи Нови идеи Висока цена Опит и 

мъдрост 

Брифинги Референд

уми 

Социални 

мрежи 

Нови 

решения 

Широки 

последици 

Нови 

връзки 

Срещи Онлайн Обучения Нови Съдбовни Нова вяра 

Информираност  

Консултиране 

Диалогичност и партньорство 

Осъзнаване и смиреност 

Без контрол 

Промян
а 
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онлайн конферен

ции 

избори ограничения 

Публично 

достъпна 

информация 

в Интернет 

Семинари  Писма/жалби/

молби 

Нов поглед 

и действия 

Мисъл за 

колектива/ 

цялото 

Активност 

и 

взаимодей- 

ственост 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Във връзка с повсеместното дигитализиране, наложено от световните промени, 

съпътстващи световната пандемия, държавната администрация също се включва активно 

в този процес. Безпрецедентната обстановка изисква безпрецедентни действия. 

Предприетите мерки, правилни или не, водят след себе си и значителни 

предизвикателства, тъй като са обвързани със запазване живота и здравето на хората. 

Налагането на мерки ограничава. А човешката природа е създадена така, че всичко, което 

я ограничава, е открита борба за нея. За изключително кратък период от време се налага 

разбиране, осъзнаване и приемане на изключително нова обстановка, която е вън от 

комфорта на всички нас; която е различна; която е плашеща донякъде; която е пълна с 

неизвестности. Всичко това поставя пред рискове, загуби и конфликти. 

Предприетите мерки са документални. Направените избори – теоретични. А за 

сантименталните и морални последици от пандемията официална статистика няма. 

Иначе полето за дискусии и полемики е винаги отворено. 
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ABSTRACT: In today's globalized world, where everything is based and driven by the 
digital economy, it is not possible for government departments and services to remain aloof 
from these demographic changes. In order for our country to meet the challenges of emerging 
innovative technologies, it must lay the foundations of sustainability and good development. 
One way to achieve this is by observing widespread European practices in this regard. We can 
only take the accurate example and compete our capabilities with countries bigger than us, 
which usually dictate the technologies on the market. 

All this predetermines the need to consider this modern and pressing issue of the 
development of e-government. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

„Електронното управление“ е събирателен термин, който включва в себе си и 
термина „електронно правителство“. Това е нов тип разбиране за управление. Включва 
всички ИТ-технологии, използвани в цифровото информационно управление, които се 
ползват в услуга на гражданите. Целта е постигане на достъпност и максимално 
улеснение при търсене на информация от различно административно естество. Всичко 
това е свързано с принципа на демократичност и правова държава [4]. 
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Електронното управление цели постигане на равен европейски достъп, 
иновативност на предлаганите административни услуги, ефективност и ефикасност при 
управление на различните услуги, централизирано управление и компактност на 
структуриране, поддържане на контакти в реално време, спестяване на време, труд от 
страна на човешки капитал, както и усилия/нерви/търпение в чакане на дълги опашки. 

Електронното управление това е една иновативна възможност за страната ни за 
предоставяне на „отворени врати“, посредством открити данни на разположение. Също 
така има потенциал да подобри значително принципите на цялостно добро управление в 
администрацията у нас [5]. 

Постигането на едно модерно електронно управление би могло да се постигне, чрез: 
- постигане на синергичност между местната и национална власти; 
- утвърждаване на работещи механизми, като пример от европейските бизнес 

модели; 
- използване на иновативни технологични решения; 
- пълно електронизиране на всички административни услуги за гражданите. 
Всичко това предопределя избора на тема за настоящия доклад. Анализът следва 

актуалните тенденции в страната ни, а изводите са инспирирани от постигнатите 
резултати. 

Основна цел на изследването е да разгледа развитието на е-управлението – какво 
постигна и какво не българската администрация. 

Основни задачи са: 
1. Да се проведе кабинетно проучване по проблема. 
2. Да се проведе теоретично проучване по изследвания въпрос. 
3. Да се направи необходимото обобщение по проблема. 
 

СЪДЪРЖАНИЕ 

Електронното управление е „съвкупност от стратегически и тактически мерки, 
политики и технологични решения, определящи рамката за развитие и функциониране 
на „информационното общество” [2]. Е-управлението е по-широко понятие от 
електронното правителство, което от своя страна се дефинира като „система, съчетаваща 
използването на информационните и комуникационните технологии от държавната 
администрация с организационни изменения и новопридобити умения, водещи до 
подобряването на обществените услуги и демократичния процес“ [3]. 

Е-управлението включва в себе си четири основни направления: 
- Администрация граждани – тук се включват всички уеб базирани решения, 

които разширяват комуникационните канали и предоставят повече услуги за 
гражданите; 

- Бизнес администрация – тук се включват съвременни бизнес решения за 
оптимизиране процеса по икономо-административните взаимоотношения; 

- Администрация – администрация – тук се включват процесите по развитие на 
информационните технологии за подобряване взаимодействието между 
различните административни звена; 

- Вътрешноведомствена ефикасност – подобряване взаимоотношенията вътре в 
администрацията между служителите [3]. 

Напредъкът в развитието на е-управлението се обвързва с резултатите от 
прилагането на процес по дигитализацията в цялата администрация – Интернет, 
публичност, информационност, предоставяне на услуги, обучения на служителите в ИТ-
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умения. Следи се основно за развитието на информационните и комуникационни 
технологии. 

Според Доклада по изпълнението на Актуализираната стратегия за развитие на 
електронното управление в Република България за периода 2019-2025 г. изпълнените 
мерки са свързани с: 

- разработват се регистри и софтуерни системи за електронно управление; 
- разработва се публично достъпен електронен портал: https://dev.egov.bg/PDev/, 

който дава информация за напредъка по развитието на е-управлението; 
- развитие на ИКТ в областта на планиране и изпълнение на проекти; 
- разработват се базови и спомагателни административни услуги; 
- развива се медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове; 
- обучават се повече служители в областта на ИТ; 
- реализират се договори; 
- основава се Регистър на научната дейност [1]. 

 

 

Фигура 1[1]. Напредък по изпълнение на мерките за е-управление за периода 2020-2021 г. 

 

 Както става ясно от поместената по-горе графика, напредъкът по развитието на е-
управлението в различните ресори на държавната администрация е по-скоро бавен и на 
първичен етап, но все пак го има. Изпълнените мерки са едва 15% и два пъти по-малко 
от тези, които дори не са стартирали, както и близо три пъти по-малко от тези, които в 
момента са все още са в етап на изпълнение. Обяснението се търси в 
предизвикателствата, които идват от бенефициентите при изпълнението на съответните 
видове проекти. Но има и законови и подзаконови пречки, които също забавят 
изпълнението на мерките. Също така забавянето идва и от това, че понякога са нужни 
допълнения към проектите, а това изисква допълнително съгласуване и синхронизиране 
на държавните действия. 
 

https://dev.egov.bg/PDev/
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Фигура 2[1]. Мерки в процес на изпълнение по специфични цели. 

 

Съвкупността от всички мерки дават оперативната функционалност на държавната 
администрация. Цифровизацията и ИТ-системите в администрацията са с най-голям дял 
от мерките за изпълнение, а именно 56%. Работи се също така активно и по 
оптимизацията на работните процеси вътре в администрацията, както и в подобряване 
връзките между служителите и засилване доверието между тях. Това е един безспорно 
дълъг и двустранен процес, който протича колебливо и с колизии. 

Това, което предстои да бъде постигнато в е-управлението на държавната 
администрация, е: 

- въвеждане на активно гражданско участие в държавните процеси/решения; 
- регламентация на онлайн участието; 
- интегриране на заинтересовани страни в Съвета за електронно управление; 
- създаване на нов тип модели за взаимодействие между вътрешните 

административни органи; 
- създаване на технологична и правна среда за интегриране на онлайн 

инструменти за гражданско участие; 
- Държавна агенция „Електронно управление“ активно да изпълнява дейността си 

в посока прозрачен контрол и координиране на действията [7]; 
- актуализиране на основни понятия в административната реформа; 
- пускане в действие на различни електронни системи за предоставяне на 

електронни административни услуги [8]. 
Като цяло е-управлението повиши качеството по изпълнение на административните 

услуги, но все още има дълъг път до завършване на цифровизацията. Но този процес не 
отменя своята важност, защото той повишава информираността и увеличава 
оптимизацията при работата на администрацията, гражданите и бизнеса като цяло. 
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Когато това е-управление се случи ефективно, тогава ще се постигне освобождаване на 
ценни ресурси – хора, време, финанси [9]. 

Да се развие процесът по цялостна дигитализация на администрацията изисква не 
малко координирани усилия. Това е динамичен процес, който зависи и от промените във 
външната среда, както и в събитията в глобален мащаб. Динамиката винаги е свързана с 
някакъв тип промени, които подтикват към развиване на нови идеи, функционалности, 
възможности, развитие на ИКТ. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Концепцията на е-управлението предвещава едно по-добро и улеснено бъдеще на 
българската държавна администрация. Заедно с това – по-добра и координирана работа с 
граждани, бизнес и държавни ресори. От особена важност, за да може да се изпълни, е 
прилагането на практика на приетите мерки – техният контрол и навременно 
проследяване за напредъка им. 

Е-управлението е един своеобразен двигател за потенциала на бъдещето на 
иновациите във всяка една сфера. Цифровизацията е пътят за справяне със съвременните 
предизвикателства. Надеждите са в постигане на едно по-здраво, по-мислещо, по-
информирано общество. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Всяка демократична държава се стреми да осигури условия за икономически 
растеж и подобряване на качеството на живот на своето население. Много фактори 
влияят за постигането на тези цели, но един от основните е нивото на сигурност в самата 
държава. Важно значение за постигане на сигурността са правилното определяне и 
приоритизиране на секторните политики в областта на отбраната, оценка на 
стратегическата среда на сигурност и оценката на бъдещите рискове, заплахи и 
перспективи. В стратегически план съществено място заема оценката на стратегическата 
среда на сигурност, поради своята комплексност, динамичност и трудност за 
предвиждане. Тя се формира от постоянно променящи се обективни условия и 
субективни фактори, при които държавата реализира своите политики, защитава 
националните си интереси, а обществото постига просперитет. 

Говорейки за стратегическата среда на сигурност няма как да не споменем 
явлението глобализация. Тя доведе до множество положителни възможности: свободно 

mailto:n.nedyalkov@rndc.bg
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придвижване през границите, достъп до информация, комуникации и контакти. Всички 
те безспорно водят до прогрес в човешката дейност. Наред с това обаче, ефекта от 
глобализацията в сектора на сигурността е отрицателен. С нея основно се свързва 
разпространението на различни нетрадиционни (асиметрични, хибридни) заплахи, 
основните от които са разпространението на оръжия за масово унищожение, нелегалния 
трафик на хора, наркотици, оръжие, международната организирана престъпност, 
международния тероризъм, религиозно мотивираното насилие и др.  

Други рискове и заплахи с решаващо влияние върху сигурността са 
нестабилността на демократичните процеси в конфликтните региони, организираната 
престъпност, нелегалният трафик на стратегически суровини, технологии, оръжие, както 
и деструктивното въздействие върху информационните системи, икономическата 
нестабилност, екологичните катастрофи, природните бедствия и авариите. 

Видно е, че стратегическата среда на сигурност се формира в една динамична 
реалност с множество заплахи и предизвикателства, повечето от които с неизяснен 
произход и прикрити действащи лица. Широкият спектър от предизвикателства, тяхната 
многоаспектност, асиметричност и бързина, с която се развиват обуславят трудността за 
противодействието им. Поради тяхната непредсказуемост много често ще бъдем 
изправени през невъзможност за предотвратяване на дадена ситуация, а по-скоро ще 
трябва да насочваме своите усилия към нейното ефективно разрешаване или 
минимализиране на загубите и преодоляване на последствията от възникнала криза. 

От Стратегическата концепция на НАТО и Европейската стратегия за сигурност 
също могат да бъдат извадени основните заплахи, които стоят пред евроатлантическата 
общност. Заплаха от конвенционално нападение срещу територията на страните от НАТО 
се счита за нисък, но се обръща внимание, че конвенционалната заплаха не трябва да 
бъде пренебрегвана. Придобиването на значителни съвременни военни способности от 
някои държави, включително балистични ракети, имат преки последствия за 
международната стабилност. [8, 1] Разпространението на ядрени и други оръжия за 
масово унищожение и начините за доставянето им заплашват да имат сериозни 
последствия по отношение на глобалната сигурност. Тероризмът представлява директна 
заплаха за сигурността на гражданите и за международната стабилност. Зоните на 
нестабилност или конфликти извън границите на НАТО могат пряко да застрашат 
сигурността на Алианса, включително като поощряват екстремистки, терористични и 
транснационални незаконни дейности като трафик на оръжия, наркотици и хора. 
Кибератаките стават по-чести, по-организирани и по-скъпоструващи по отношение 
щетите, които нанасят върху държавните администрации, бизнеса, икономиките и 
потенциално върху преносните и снабдителните мрежи и друга критична 
инфраструктура. Те могат да достигнат праг, представляващ заплаха за просперитета, 
сигурността и стабилността на ниво национални държави и евроатлантическа общност. 
Всяка от чуждите военни и разузнавателни служби, организираните престъпни, 
терористични и/или екстремистки групировки може да бъде източник на такива атаки. 
Необходими са по-големи усилия от страна на международната общност, за да се 
гарантира устойчивостта на жизненоважните комуникационни, преносни и транзитни 
маршрути, от които зависят международната търговия, енергийната сигурност и 
просперитета срещу атака или прекъсване. С нарастването на дела от световното 
потребление, пренасян по земното кълбо, енергийните доставки са изложени на все по-
голям риск от прекъсване. Ключовите ограничения, произтичащи от технологиите и 
околната среда и ресурсите, включително рисковете за здравето, климатичните промени, 
недостигът на вода и нарастването на енергийните нужди, допълнително ще формират 
бъдещата среда за сигурност. 
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Едно е ясно – държавите (съюзите) неминуемо трябва да развиват способности за 
възпиране на тези заплахи. Поради обширната тематика, в доклада ще се спра на 
възпирането само на някои от тях, а именно - международния тероризъм, 
киберзаплахите и нелегалната имиграция.  

 

2. СЪДЪРЖАНИЕ 

2.1. Възпиране на международния тероризъм 

 Общоизвестен факт е, че терористите се ръководят от ирационални 
съображения и са готови да платят всяка цена (включително да жертват живота си), за да 
постигнат своите цели. Поради прикрития характер на своята дейност е много трудно да 
се определи, откъде точно ще дойде следващата атака. Ако терористите не могат да бъдат 
свързани с някоя конкретна държава и не могат да бъдат намерени, използването на сила 
срещу тях ще бъде неефективно. В контекста на тези разсъждения ще разгледаме как 
могат да бъдат приложени традиционните стратегии на възпирането срещу този вид 
заплаха. 

 Стратегиите на наказанието целят възпирането на противника, 
заплашвайки го с репресии, които ще се стоварят върху него, ако осъществи 
терористични действия. Вярно е, че един терорист-самоубиец трудно може да бъде 
възпрян с помощта на заплахи от репресии, но не всички членове на терористичните 
мрежи са самоубийци. Мнозина от лидерите, финансистите, поддръжниците, 
радикалните проповедници и други членове на терористичните мрежи ценят живота и 
имуществото си. Дори и простата заплаха, че могат да се отзоват в затвора или да бъдат 
екзекутирани, може да възпре или поне да ограничи терористичната им активност. Преди 
години британският премиер показва как заплахата, че могат да бъдат осъдени и да се 
окажат в затвора, оказва определено въздействие върху радикалните духовници да 
ограничат радикалните си проповеди. 

 Впрочем, не само отделните терористи, но и терористичните организации 
също могат да бъдат възпрени с помощта на този механизъм. Макар фразата, че 
„терористите нямат постоянен адрес” се е превърнала в клише, истината е, че немалко 
успешно действащи организации, на практика, силно зависят от наличието на безопасно 
убежище, откъдето да оперират. Държавите спонсориращи тероризма, също са уязвими 
за стратегиите на директния отговор. Така, заплахата, отправена от президента Буш 
непосредствено след 11 септември 2001 г., че САЩ няма да правят разлика между 
терористите и държавите, които ги спонсорират, принуди немалко правителства да 
преразгледат традиционните си връзки с различни недържавни въоръжени групировки. 
[4] 

 Стратегиите на индиректния отговор залагат на заплахата от репресии 
не само срещу самите терористи, а срещу нещо, което им е скъпо и на което държат. 
Тоест, тъй като репресиите могат да не подействат срещу определени типове терористи, 
държавите следва да са в състояние да заплашат или да убедят терористите, че тяхната 
дейност би могла да навреди на други неща, които те ценят, като например семействата 
им, тяхната собственост или общностите, към които принадлежат. Пример за подобна 
стратегия на индиректния отговор е предишната политика на Израел за разрушаване 
къщите на атентаторите-самоубийци и техните семейства. 

 Стратегиите на тактическото отричане се базират на внушението за 
провал на терористичните действия на тактическо ниво. Тоест, те се опитват да възпират 
тероризма, поставяйки под въпрос способността на терористите успешно да осъществят 
атаките си. Ако терористите смятат, че е много вероятно атаката им да пропадне, те ще 
са по-малко мотивирани да изразходват време и ресурси за осъществяването й. 
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 Знаем, че водачите на терористите както и редовите терористи 
изключително много държат на успеха на провежданите операции. Така, за водачите 
успешните терористични атаки са най-добрия начин за привличане на внимание и 
осигуряване на нови средства и доброволци за терористичните мрежи. От друга страна, 
една осуетена атака би имала точно обратния ефект, деморализирайки и отслабвайки 
терористичното движение. Редовите терористи също държат на успеха на операцията. 
Нещо повече, те се вълнуват не само дали атаката им ще е успешна, а и от това колко 
успешна ще бъде. 

 Имайки предвид значението, което терористите отдават на успеха на 
операциите си, държавите могат да възпрат терористичната активност убеждавайки 
терористите, че атаките им най-вероятно ще пропаднат. Затова дори елементарните 
мерки за повишаване на вътрешната сигурност могат да ограничат или възпрат 
терористични нападения. Подобряването на вътрешното разузнаване и укрепване 
защитата на важни потенциални мишени също може да възпре атаките на терористите. 
Налице са много случаи, когато терористите са се въздържали от осъществяването на 
нападение именно защото са се опасявали от провал. 

 Възпирането е и психологически феномен. Ако терористите вярват, че 
държавата може да осуети тяхната атака, те могат да бъдат възпрени да я осъществят, без 
значение дали същите действително разполагат с подобни възможности. Затова 
държавите трябва да следват политика на стратегическа комуникация, целяща да убеди 
терористите, че атаките им най-вероятно ще пропаднат. 

 Може би най-важното е, че държавите могат да възпрат тероризма твърдо 
отказвайки да изпълнят политическите искания, поставяни от различните терористични 
организации. Ако терористичните групи стигнат до извода, че стратегията базираща се 
на терора няма да им помогне да постигнат фундаменталните си политически цели, с 
течение на времето те могат да се откажат (частично или напълно) от използването на 
тероризма като тактически инструмент. Вероятно тъкмо това бе една от причините много 
държави да възприемат като официална политика отказа от преговори с терористите. Тя 
не се ръководи само от морални съображения, а най-вече от стратегическото решение 
терористите да бъдат „лишени” от ползата от своите действия. 

 

2.2. Възпиране на киберзаплахи 

 В свят все по-силно взаимообвързан чрез телекомуникации, кибервойната 
предоставя допълнително измерение в съвременния конфликт. Киберзаплахата влияе на 
физическия и дигиталния домейни, същевременно оставяйки скрита, мигновена и с 
минимални географски ограничения. Лесният достъп до киберпространството 
предоставя възможност за достъп на всеки. За разлика от военните способности, които 
могат да бъдат придобити само от държави или силни неправителствени актьори, 
кибервъзможностите са достъпни за почти всеки. Възпирането на киберзаплахите 
изисква различен подход от традиционните методи, поради неговия напълно различен 
характер. 

 В кибердомейна е важно за защита на националната критична 
инфраструктура да бъде изградена силна киберзащита. Създаването на ефективни 
прегради предотвратява много потенциални нарушители от това дори да опитат агресия 
и по този начин болшинството от атаките ще бъдат моментално отблъснати. Уверявайки 
се, че това вече е направено правилно ще останат по-малък брой атаки, които трябва да 
бъдат проследени и адресирани. 

 Когато тези прониквания в системата настъпят, те поставят проблема с 
адресирането на атаката (attribute) - една от големите трудности при успешното 
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прилагане на кибервъзпирането. Анонимността, характерна за киберпространството, 
затруднява точното проследяване на атаката обратно към извършителя. Без да знаем кой 
е започнал атаката, как може успешно да му отвърнем и съответно да го възпираме? 
Освен това, лесния достъп означава, че киберзаплахата може да бъде възложена за 
реализиране на външни изпълнители, т.е. не е достатъчно просто да проследим атаката 
обратно до един сървър или компютър. По-скоро, важно е да бъде открит политическия 
актьор, ако има такъв, така че той да бъде ефективно възпрян. 

 Ако атаката е възможно да бъде проследена, следващата стъпка може да 
бъде предприемането на някаква ответна реакция. Както при конвенционалното 
възпиране, трябва да се реши каква сила и форма на „отмъщение” ще бъде предприета. 
Обратният отговор може да се разпростре и извън кибердомейна - може ефективно да 
бъдат наложени икономически санкции, предприемат дипломатически действия или 
дори да се използва военна сила. В случай че атаката не е възможно да се припише на 
политически актьор, последиците от ответен отговор спрямо държавата източник на 
киберзаплахата може да я принудят да регулира по-добре кибердействията на 
населението си и по този начин да се предотвратят други подобни атаки. [9] 

 За да бъде ефективно възпирането, ответните отговори трябва да бъдат ясно 
демонстрирани. Подобна реакция във физическия свят често е ясно видима, докато 
отговорът със зловреден софтуер може да бъде много незабележим. Ето защо е важно 
съобщението, че кибератаката е проведена в следствие на минали действия, да бъде ясно 
предадено. Ако отговорът е незабележим, той не може да бъде адресиран като възпираща 
сила и възпирането не може да бъде реализирано. 

 И така, в областта на кибервойната, където проблема с адресирането е 
значим, стратегията за възпиране трябва да допуска, че пълно възпиране на заплахите 
няма да бъде възможно и ще бъде необходимо търсенето на баланс между вариантите за 
отговор спрямо наличната информация. Безспорно възпиращата държава трябва да се 
ангажира, чрез политически декларации, договори, постоянно действащи военни 
заповеди, да предприема по-агресивни от нормалното ответни действия при ясно 
адресирани атаки. Един противник е лесен за възпиране, ако неговите атаки са лесно 
разпознаваеми (например, поради ограничено технологично ниво или това, че други 
страни не се опитват да имитират неговото поведение) и ако е податлив на възпиране 
(поради негова киберуязвимост или поради вътрешно-политически съображения). 
Подобрявайки възпиращите способности спрямо тези противници, като цяло, ще се 
подобри възпирането срещу всички противници, които ще имат по-малко киберагресори, 
зад които да прикриват своите действия. [3] 

 Всъщност, материята е много по-сложна и проблемът с адресирането 
включва три различни вида потенциални грешки, свързани с различни 
предизвикателства: „Фалшива тревога”, ако държава възприеме, че спрямо нея е 
извършена кибер-атака, а такава не е осъществена; „Неуспешно откриване”, ако е 
осъществена кибер-атака, която не е била установена; „Погрешно идентифициране”, ако 
държава обвини за извършена кибер-атака грешен противник. 

 Подобряването на способността за правилно адресиране на дадена заплаха, 
чрез иновации в технологии или разузнаване, не винаги ще доведат до повишена 
способност за възпиране. Така например, подобряването на способността за откриване 
на кибератаки увеличава способността ни за ответни действия. От друга страна, 
подобреното откриване може да доведе до откриване на повече атаки, които е трудно да 
бъдат приписани на конкретен противник, което от своя страна увеличава опасенията за 
погрешно идентифициране. Като последица от втория ефект, подобен технологичен 
прогрес може да има и обратен ефект - който ни прави по-склонни да отмъщаваме и 
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съответно нашите противници да бъдат по-агресивни. За да бъдат в интерес на 
възпирането, технологичните иновации трябва да ни направят по-склонни да 
отмъщаваме – например, чрез едновременно подобряване на способността ни за 
откриване и за идентифициране или чрез намаляване на фалшивите тревоги. 

 Въпреки предизвикателствата на кибервъзпирането, все още няма 
доказателства за мащабна киберофанзива, която да е коствала човешки живот или да е 
разрушила инфраструктура. Атаки, които блокират отделни услуги или претоварват 
мрежата до степен, в която не може да се справи с трафика, причиняващ неудобство или 
прекъсване - са доста често срещани. Основна причина за това може да бъде това, че 
всички киберсили разчитат на една и съща интернет инфраструктура и следователно 
всяко значимо нарушение може да бъде самонараняващо. Също така, ресурсите 
необходими за извършването на широкомащабна кибератака са достъпни само на 
големите киберсили. Те са ограничени на брой и следователно вероятността да бъде 
разкрита идентичността на виновната страна не е толкова малка, колкото при по-
ограничените кибератаки. 

 

2.3. Възпиране на нелегалната имиграция 

 Нелегалната миграция е процес, предизвикан от желанието на хората да се 
спасят от някакво нетърпимо за тях състояние - най-често това е продължителен военен 
конфликт или мизерни условия на живот. През последните години това явление се 
наблюдава с нарастващи мащаби в САЩ и Европа. Неконтролируемото движение на хора 
и тяхното нелегално пресичане на държавните граници безспорно влошава средата за 
сигурност и поставя огромно предизвикателство пред правителствата за разрешаване на 
този проблем. В борбата с нелегалната имиграция вече има натрупан богат опит от 
използването на различни методи с цел възпирането ѝ. 

 Между 2001 и 2010 г., много преди Европа да се сблъска с така наречената 
„бежанска криза“, Испания построи две стени в своите северноафрикански анклави 
Сеута и Мелила. [7] Целта на тези усилия беше ясна - да възпрепятства незаконната 
имиграция, ако е възможно хуманно, но ако е необходимо на всяка цена. По-късно, други 
европейски страни също изградиха преградни съоръжения, които успяха да променят 
посоката на бежанския поток, заобикаляйки техните територии. 

 Испания също така проектира и създаде високотехнологична система за 
наблюдение (смятана за една от най-сложните в света), наречена Интегрална система за 
външно наблюдение (SIVE). [5] Тя използва радари, инфрачервени сензори и нощни 
камери за наблюдение на международните води между Испания и Мароко, където 
пристигат повечето нелегални имигранти. Основните принципи при проектирането на 
SIVE са ранното откриване и централизираното командване. Именно инвестициите в 
технологиите, ръководени от тези два принципа, водят до успеха на SIVE. Алгоритъмът 
на работа на системата може да бъде обобщен в следните стъпки: малка лодка с мигранти 
на борда наближава брега; системата от неподвижни и мобилни сензори (радари, 
инфрачервени камери и видеокамери) открива плавателния съд на 10-25 километра от 
брега; контролният център се алармира и може да следва кораба, чрез дистанционно 
управление на сензорите; на разстояние приблизително 5 километра от брега е възможно 
да се направи оценка на броя на хората на борда; оценява се курсът и времето на 
пристигане на лодката; разполагат се една или повече единици (лодки, хеликоптери и 
коли) за прихващане на кораба близо до брега; пътниците са задържани и заведени в 
приемен център. Техническите аспекти на системата са привлекли международното 
внимание и похвали от Европейския съюз.   

 Мароко и Испания са координирали в продължение на години сигурността 
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на границите си, но през 2018 година повишават усилията си. През 2018 г. Мароко е 
спряло около 48 000 мигранти, за което се възползва от допълнително финансиране от 
ЕС, одобрено през септември. [2]След застъпничеството на Испания от името на Мароко, 
ЕС одобрява 140 млн. евро за подкрепа на страната за граничен контрол. 

 Друг тип политика осъществява Обединеното кралство, което в тясно 
сътрудничество с Франция и други страни започва да връща имигранти, които са влезли 
във Великобритания с помощта на малки лодки през Английския канал. Така 
Великобритания се опитва да осигури силно възпиращо действие срещу опасните за нея 
преминавания. [6] 

 В областта на правото, включително в законодателството в областта на 
имиграцията, държавните служители без здрава теоретична основа, често приемат, че 
правните или политическите промени могат да променят поведението на имигрантите. 
Литературата за престъпното възпиране предполага, че хората обикновено не познават 
закона, лоши са при вземането на рационални решения и дори ако могат да вземат 
рационални решения, ще изберат да извършат престъплението, защото възприеманите 
ползи често надвишават очакваните разходи. Въз основа на тези факти се очертават 
пречките за възпиране в контекста на имиграционното право. Разбира се, тези 
препятствия ще имат различни форми и различна степен на значимост за различните 
мигранти в зависимост от техния правен опит и мотивация за миграция. Всичко това 
поставя огромни предизвикателства пред „действието на задържането” като възпиращ 
ефект. [10] 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

През последните години средата за сигурност се характеризира с множество 
заплахи обуславящи се с асиметричност и трудна предсказуемост на потенциалните 
източници, при липса на ясно дефинирани и предвидими противници, които използват 
неконвенционални стратегии и тактики.  

Ясно е, че възпирането на съвременните заплахи ще изисква използването и на 
други средства, като например увеличаване на устойчивостта на кибер-мрежите, 
диверсификация на енергийните доставки и стратегически комуникации или иначе 
казано използването на всички инструменти на държавната мощ. 

Когато говорим за възпиране на киберзаплахите, следва да го разглеждаме 
глобално и взаимосвързано, а не двустранно (между две държави). При ясно адресирана 
кибератака, обратният отговор може да се разпростре и извън кибердомейна, докато при 
липса на яснота в приписването – не трябва да се подхожда с агресивна прибързаност. 
Удачно е усилията за отговор да бъдат фокусирани към най-възможния за възпиране 
съперник, а не към най-агресивния. 

Спрямо тероризма могат да се прилагат традиционните стратегии на възпирането, 
като фокусът трябва да бъде поставен върху санкциониране на държавите закрилящи 
терористи, минимизиране на успеха при провеждане на терористичните атаки и отказ от 
всякакви преговори с тях за удовлетворяване на целите им. 

Средствата за възпиране на имиграцията постигат временен или частичен успех – 
имигрантите и трафикантите на хора променят своите тактики и маршрути. От друга 
страна, това може да се счита за успех за дадена страна, която е успяла да отклони 
трафика на нелегални имигранти извън своята територия. 

В заключение може да се обобщи, че възпирането на нетрадиционните 
(асиметричните, хибридните) заплахи, поради техния широкообхватен и изключително 
различен характер, ще изисква огромни усилия и способности от държавите/съюзите, 
които ще трябва да го реализират. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Военният конфликт, като основен вид традиционна заплаха, винаги води със себе 
си огромни разходи, разрушения и смърт. Не съществува понятие като „изгодна” война. 
Първо, налицие са човешки загуби – загуба на живот и загуба на физическо и 
психологическо здраве. Доколкото личната цена от такава загуба е неизмерима, то 
икономическата цена за обществото може да бъде измерена. На практика, войната струва 
много повече от нейните преки разходи, защото тя струва и това, което нейните жертви 
(военни и цивилни) биха спечелили през живота си, ако не бяха участвали в нея. Войната 
генерира и икономически загуби, произтичащи от разрушаването на сгради, земеделски 
земи и гори, обществени услуги като водоснабдяване, производство и разпределение на 
електроенергия, пътища, мостове, пристанища и летища, всички видове лични и 
корпоративни имоти, като жилища, владения, фабрики, машини, превозни средства и 
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самолети. Следователно, войната унищожава физическия капитал, създаден от 
предишната икономическа дейност. 

Възстановяването от войната представлява огромна икономическа тежест, защото 
финансите, вносът на средства за производство и вложенията в реконструирането само 
възстановяват загубите, които е претърпяла страната, вместо да добавят към наличния 
капитал на икономиката ѝ. Така дори и да съумее да възстанови всички физически загуби, 
тя използва оскъдни ресурси, които иначе щяха да са налични за разширяване и 
подобряване на икономическата дейност. 

Вероятните разходи за войната ще бъдат пренесени и към бъдещето. В допълнение 
към разпределението на ресурсите за потребление (задоволяване на настоящите нужди), 
икономиката отпуска ресурси за инвестиции (новите фабрики и машини, които 
произвеждат утрешните стоки и услуги). Ресурсите, отклонени за война, не могат да 
бъдат използвани за създаване на нов производствен капацитет за бъдещо потребление, 
а това намалява жизнения стандарт на населението под този, който иначе биха имали в 
бъдеще. 

Тъй като войната е скъпа, страните се стремят да избегнат нейните разходи и да 
останат независими в рамките на суверенните си граници. При липсата на универсално 
обвързващо и проверено споразумение за избягване на военен конфликт, прагматична 
политика е да възпираме страните, склонни на разрешаване на спорове чрез война. 
Възпирането има два аспекта. Първо, чрез заделяне на ресурси за постигане на 
минимално ниво на военни способности, една нация си гарантира, че може да устои на 
нападение от потенциален агресор и сериозно да навреди на икономиката и територията 
му. По този начин, разходите за агресора за започване на война далеч ще надхвърлят всяка 
вероятна печалба. Второ, придавайки правдоподобност на желанието си да използва 
военна сила, ако това се окаже необходимо, нацията се стреми да остави своите 
противници без съмнение за последствията, които ще понесат, ако се изкушат да започнат 
атака. „Възпирането, макар и скъпо, е несравнимо по-евтино от войната.” [5] 

Възприемано от мнозина като обикновена реликва на Студената война, 
възпирането се завръща на преден план след ескалирането на руско-украинската криза. 
Дебатът през последните години за това как най-добре да се възпре Русия разкрива, че 
голяма част от това, което някога се е смятало за основни познания за възпиране, 
изглежда са избледнели. 

Защо нито една армия и нито един съюз не успяха да възпрат Русия да анексира 
Крим и впоследствие да нападне Украйна? По-реалистичен анализ на ситуацията в 
Украйна ще установи, че това по-скоро не е случай на възпиране, отколкото на география 
и интереси. Русия е готова да предотврати западната интеграция на Украйна дори с 
военни средства, както се случи, докато Западът не е склонен да рискува военна 
ескалация заради страна, която не е член на НАТО. Последвалото налагане на 
икономически санкции на Русия от Запада показва, че въпреки възможностите 
възпирането да се реализира и с невоенни средства, това изисква изключително големи 
усилия от възпиращия и съответния „разум” от страна на възпирания (страна-агресор).  

 

2. СЪДЪРЖАНИЕ 

 

2.1. Възпиране чрез използване на икономически средства 

Налагане на икономически санкции. Икономическите санкции, като инструмент 
за възпиране, имат смесен успех. В предимно либералите нации, икономическите 
санкции станаха популярен инструмент, но ефекта от тяхното прилагане не винаги е 
предсказуем. За пример може да се даде кризата в Украйна от 2014 г. и 
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взаимоотношенията между Запада и Русия след това. След незаконното анексиране на 
Кримския полуостров Русия беше подложена на множество икономически санкции. 
Нежеланието на Запада да се намеси с военна сила, остави икономическите санкции като 
единствена възможност за отговор. Първоначално те бяха обявени с идеята, че Путин ще 
промени „курса” си, без да е необходимо да бъдат налагани. Впоследствие, обаче бяха 
наложени с ултиматум, че ще последват допълнителни санкции, ако Москва продължи 
по-нататък - основната цел беше да се възпрепятства по-нататъшното ескалиране на 
конфликта. 

Както се видя, наложените икономически санкции не са повлияли по някакъв 
начин процесите на вземане на решения в Кремъл. В първите години на налагане на 
санкциите се наблюдаваше негативен ефект върху икономиката на Русия, но той се 
дължеше по-скоро на намаляването на цената на петрола на световния пазар. През 2016 
г. Хизер Конли, старши вице-президент на Вашингтонския Център за стратегически и 
международни изследвания, заявява: „Очевидно е, че ниските цени на нефта са причина 
за отслабване (на руската икономика), а санкциите на Запада са засилили тези 
тенденции.” [10] Тя добавя, че твърденията за слабостта на икономиката на Русия са 
неверни и през последните две години (2015-2016 г.) руснаците са успели да 
стабилизирали икономиката си.  

От друга страна, налагането на тези икономически санкции показа решимостта и 
желанието на Европейския съюз (ЕС) да понесе икономически загуби, за да възпре Русия. 
На основата на този аргумент можем да кажем, че Москва ще разчете тези действия като 
воля или решителност, която може да бъде приложена и в други домейни: ако ЕС ще 
предприеме действия нанасящи вреда на неговото икономическо благосъстояние, тогава 
Русия може да повярва, че същото може да бъде направено и във военната област. Европа 
показа желанието си да понесе тези „жертви”, а те от своя страна може да са затруднили 
повече президента Путин в това да поведе Москва по пътя на по-нататъшното ескалиране 
на агресията. 

Но в крайна сметка стана ясно, че само икономически санкции не могат да възпрат 
агресора и „резултатът”, в крайна сметка бе, че през февруари тази година Русия нахлу в 
Украйна. 

Икономическо обвързване на държава с потенциален агресор. Според Ким Донг 
Юнг, икономическото обвързване може да се разглежда като разновидност на стратегията 
за възпиране, най-общо описана като политики и усилия за предотвратяване на 
възпираната страна от започване на военна агресия. И тук място намират стратегиите за 
възпиране „чрез наказание” и „чрез отричане”. Авторът предлага, че възпиращата 
държава може умишлено да предприеме действия за икономическо обвързване в своите 
взаимоотношения с потенциален агресор, за да създаде благоприятни условия за 
икономическо възпиране, както и да приложи по по-добър начин описаните по-горе 
стратегии. [6] 

Теоретично, икономическото възпиране може да бъде определено като усилия за 
използване на икономически заплахи за отказване на възпираната страна от 
предприемане на военна агресия. Подобно на военното възпиране, икономическото влияе 
на потенциалното решение на агресора, чрез манипулиране на очакванията му за 
разходите и ползите от военната агресия. Възпиращата страна заплашва да манипулира 
търговската, финансовата, производствената и/или инвестиционната дейности и се 
опитва да убеди възпираната страна, че военните действия няма да доведат до ползи и 
дори, че ще понесе загуби. 

Важно е да се отбележи, че не всички страни са способни да упражняват 
икономическо възпиране. Държава, която не притежава значителна икономическа сила, в 
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смисъл на размер на пазарен дял, финансови ресурси, технологично развитие и/или роля 
в глобалната производствена мрежа, просто не може да създаде авторитетна заплаха. 
Освен това, възпиращата държава е необходимо да бъде в несиметрични икономически 
взаимоотношения с възпираната, в които последната има повече какво да губи, ако 
двустранния икономически обмен бъде нарушен. Поради това, стратегия за 
икономическо възпиране е по-вероятно да бъде приложена от по-силна и по-развита 
икономически страна срещу икономиката на по-слаба и изостанала страна. 

Икономическо „възпиране чрез наказание” обезсърчава военната агресия, чрез 
заплахи от увеличаване на цената на разходите, надвишаващи размера на ползите от 
евентуално военно нападение. Могат да бъдат разгледани два начина за увеличаване на 
разходите: икономически и вътрешнополитически. 

Първо, възпиращата държава може да заплаши възпираната държава с големи 
икономически загуби. Тя може да обяви, че военната агресия ще доведе до ограничаване 
на чуждестранните търговски, финансови, инвестиционни и производствени отношения 
с последващи загуби на благосъстоянието, генерирано от тези отношения. Така 
например, ограничаването на търговията ще влоши икономиката в мащаб и 
промишлената ефективност, като по този начин ще намалее представянето на 
икономиката на възпираната страна. Ограничаването на международния финансов обмен 
дестабилизира местната валута и намалява обема на финансови ресурси, които могат да 
бъдат събрани за различни нужди и т.н. Когато възпиращата държава успее да 
демонстрира, че загубите от тези мерки ще надминат ползите от военна агресия, 
възпираната държава е стимулирана да се въздържи от военна атака с очакванията, че тя 
няма да бъде от полза. 

Второ, възпиращата държава може да заплаши възпираната, че ще създаде 
икономически затруднения, които ще доведат до значителни вътрешнополитически 
затруднения. Ограничения на външните икономически отношения биха засегнали 
интереса на влиятелни местни групи в рамките на възпираната държава, които биха 
искали безпрепятствен международен икономически обмен. Така, понасяйки сериозни 
загуби те от своя страна могат да потърсят сметка от своето правителство за нарушените 
външни отношения. Освен това, голямо и обширно икономическо разочарование може 
дори да доведе до обществен протест или бунт срещу правителството. Боейки се от тези 
политически резултати, предизвикани от икономическите ограничения наложени от 
възпиращата държава, лидерите на възпираната страна ще се въздържат от военна 
агресия. 

Икономическо възпиране „чрез отричане” обезсърчава военна атака чрез заплаха 
към възпираната държава, че военната агресия няма да бъде успешна. Възпиращата 
държава внушава на възпираната, че лишавайки я от достъп до разнообразни 
чуждестранни икономически ползи, тя може да намали размера, качеството или 
оперативната способност на въоръжените ѝ сили. Ако възпираната държава вярва, че 
военните ѝ способности ще бъдат значително намалени, поради икономическите 
ограничения наложени от възпиращата държава до степен, че военния успех няма да бъде 
възможен – тя ще се въздържи от въоръжено нападение. 

Възпираща държава, прилагаща стратегия за икономическо възпиране „чрез 
отричане”, може да влияе върху военния потенциал на възпирана държава по три 
различни начина: заплашвайки да намали потенциала на възпираната страна да 
мобилизира значителна военна сила за извършване на агресия; заплашвайки да намали 
качеството на военната сила на възпираната държава, чрез ограничаване на достъпа ѝ до 
важни технологии; заплашвайки да намали оперативната способност на въоръжените 
сили на възпираната страна, чрез ограничаване на достъпа ѝ до стратегически суровини 



  

 

299 

 

и финансови ресурси. 
 

2.2. Възпиране чрез използване на дипломатически средства 

Дипломацията също може да бъде използвана като средство за възпиране. Нейното 
приложение може да бъде намерено както в нарушаването на дипломатическите 
отношения между две държави, така и в различните обединения и инициативи на 
държавите за сътрудничество с цел увеличаване на тяхната мощ за защита интересите 
им. Примери за това са създаването на военно-политически и икономически съюзи, 
международни договори (например за ограничаване на балистичните ракети със среден 
и малък радиус на действие), различни двустранни сътрудничества и много други. 

Военно-политически и икономически съюзи. НАТО е политически и военен 
алианс. Целта на НАТО е да гарантира свободата и сигурността на своите държави-
членки чрез политически и военни средства. Политически – НАТО насърчава 
демократичните ценности и позволява на членовете си да се консултират и да си 
сътрудничат по въпросите на отбраната и сигурността, за да разрешат проблемите, да 
изградят доверие и да предотвратят конфликтите в дългосрочен план. Военен – НАТО се 
ангажира с мирното разрешаване на спорове. Ако дипломатическите усилия не успеят, 
НАТО разполага с военна сила да предприеме операции по управлението на кризи. Те се 
извършват съгласно клаузата за колективна защита на основополагащия договор на 
НАТО - член 5 от Вашингтонския договор или на мандата на ООН, самостоятелно или в 
сътрудничество с други държави и международни организации. Възпиращият ефект от 
съществуването на този мощен съюз е категоричен и доказал се през годините. В 
Стратегическата концепция на НАТО ясно е записано: „Възпирането, основано на 
подходяща комбинация от ядрени и конвенционални способности, ще продължи да бъде 
основен елемент от цялостната ни стратегия. Обстоятелства, при които би могло да се 
мисли за каквато и да било употреба на ядрени оръжия, са изключително малко вероятни. 
Докато съществуват ядрени оръжия, НАТО ще остане ядрен Алианс.” [7] 

БРИКС е икономически съюз на група страни с влияние в международната 
икономика – Бразилия, Русия, Индия, Китай и Република Южна Африка (БРИК е 
създадена на 16 юни 2009 г., а БРИКС от 2010 г. след присъединяването на ЮАР). 
Първоначално се предполага, че страните от БРИКС формират икономически блок или 
търговска асоциация, подобна на ЕС. С течение на времето се появяват признаци, че петте 
страни от БРИКС се стремят да формират политически клуб или съюз и по такъв начин 
преобразуват своята растяща икономическа власт в значимо геополитическо влияние. 
Значителните размери на икономиките на тези страни в бъдеще ще им позволят да 
трансформират икономическия си ръст в политическо влияние, което ще доведе от своя 
страна до формирането на нов икономически елит. На петата среща на върха на БРИКС 
в Дърбан на 27 март 2013 г. е взето решение за създаване на собствена Банка за развитие 
с капитал от 100 милиарда долара. [2] Новата банка ще осигури пари за инфраструктура 
и проекти за развитие в страните от БРИКС. Голямото стартиране на банката на БРИКС 
се разглежда като първа стъпка към прекъсване на доминацията на американския долар 
в световната търговия, както и доларови обезпечени институции като Международния 
валутен фонд (МВФ) и Световната банка (и двете базирани в САЩ институции). В 
резултат на своите политики, страните от БРИКС, вече могат да си позволят да не следват 
предпочитаните от Вашингтон политики, а тази им способност е демонстрация на 
нарастващата им възпираща сила. [4] 

Международни договори. Като средство за възпиране може да се разглежда и 
сключеният през 1987 година Договор за ракетите със среден и малък радиус на действие 
(РСМД), подписан от президентите на СССР Михаил Горбачов и на САЩ Роналд Рейгън. 
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Целта на договора е да бъдат предотвратени нападения с ядрени ракети със среден и 
малък радиус на действие и да бъде възстановен баланс на силите в тази област. На 20 
ноември 2018 година американският лидер Доналд Тръмп обяви, че САЩ възнамеряват 
да напуснат Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег, сключен преди 31 
години. Той обвини Русия, че не изпълнява условията по договора. Руският президент на 
свой ред предупреди, че решението на Вашингтон да се оттегли от Договора за 
ликвидиране на ядрените сили със среден обсег може да застраши глобалната система за 
контрол на въоръженията. Договорът ограничава производството, използването и 
съхраняването на балистични ракети с наземно базиране със среден (от 1000 до 5500 
километра) и малък обхват (от 500 до 1000 километра). 

САЩ разкриха, че Русия започна изпитания на наземно базирана крилата ракета, 
в нарушение на договора за РСМД още през 2011 г., без публично да обявяват този факт. 
През 2014 г., при администрацията на президента Обама, САЩ изразиха основателни 
подозрения и посочиха доказателства, че Русия разработва и тества нова крилата ракета 
с наземно базиране, която със своя обсег над 500 км (по някои информации над 2500 км) 
нарушава договора. Американската администрация в продължение на три години се 
опита по дипломатически път, без публично разкриване, да убеди Русия да се върне към 
спазването на договора, но без успех. Русия категорично отричаше и продължава да 
отрича обвиненията, като твърди, че въпросната ракета 9М729 е с обсег до 500 км, без да 
представи убедителни доказателства. На свой ред, руската страна отправи обвинения към 
САЩ за нарушения на договора за РСМД. Те са свързани главно с разполагането на 
елементи за Противоракетна отбрана (ПРО) в Европа, предполагайки че от пусковите им 
установки за вертикално изстрелване МК-41 могат да бъдат използвани и за пускове на 
крилати ракети с наземно базиране със среден обсег. Русия не прие твърденията на САЩ, 
че пусковите установки на противобалистичните ракети нито като хардуер, нито като 
софтуер са пригодени за такава цел и че те са само отбранително средство срещу ирански 
балистични ракети. Като нарушение на договора от страна на САЩ, руската страна обяви 
и техните безпилотни летателни апарати със среден обсег, независимо че същите не са 
ракети. [1] 

Прекратяване или замразяване на дипломатическите отношения. 
Прекратяването или замразяването на дипломатическите отношения също може да има 
възпиращ ефект. Една страна може да прекрати своите дипломатически отношения с 
друга страна, което ще се отрази негативно върху публичното мнение или предходно 
сключени договорености, особено ако възпиращата страна е глобална сила или страна, с 
която взаимоотношенията са силно взаимноизгодни. Пример за дипломатическо 
възпиране е замразяването на дипломатическите отношения на Китайската Народна 
Република с Кралство Норвегия, след като норвежкият Нобелов комитет присъди 
Нобелова награда за мир на китайския дисидент Лю Сяобо през 2010 г. Освен пряката 
полза на Китай от това дипломатическо „наказание”, това е и недвусмислено съобщение 
до другите държави, които искат да поддържат отношения с нея. [9] 

Политически послания и декларации. Дипломатическите усилия намират място 
и в изпращането на точните послания, поднесени по най-правилния начин до 
потенциалния агресор. Вече споменахме, колко важно за успеха на възпирането е до 
противника да достигне ясно какъв е предметът на възпиране и какви ще бъдат 
действията, които възпиращият ще предприеме. Ще разгледаме няколко примера от 
изявления на официални длъжностни лица на САЩ. 

Докато Съединените щати и НАТО не са изрично дефинирали в публичните си 
изявления и документи какво агресивно поведение на Русия, се стремят да възпират в 
Балтийските държави, например, тази информация се предава косвено чрез: осъждането 
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на първоначално руските действия и териториалните нарушения в Украйна, а след това 
и агресията, споменаването на предишни случаи на агресия като съветската окупация на 
балтийските държави и потвърждаването на ангажимента за колективна отбрана (което 
би било предизвикано от „въоръжено нападение“ срещу член на НАТО). Например в 
своето изказване в Естония през 2014 г. президентът Барак Обама заявява: „Агресията на 
Русия срещу Украйна е нагло нападение върху териториалната цялост на Украйна, 
суверенна и независима европейска нация ... Страни като Естония, Латвия и Литва не са 
“постсъветска територия”. Вие сте суверенни и независими държави с право да вземате 
свои собствени решения. Никой друг народ не може да наложи вето на вашите решения 
за сигурност ... Атаката срещу един е атака срещу всички ... Веднъж сте загубили 
независимостта си. С НАТО никога повече няма да я загубите.” [8] По различни поводи, 
високопоставени служители на САЩ и НАТО подчертават, че всяко нарушение на 
териториалния суверенитет на член на НАТО няма да бъде толерирано и ще задейства 
член 5 от Вашингтонския договор. 

В друг случай, вицепрезидентът на САЩ Джоузеф Байдън се обърна към 
президентите на Латвия и Литва във Вилнюс през март 2014 г., малко след нахлуването в 
Крим, със следното изявление: „Причината, поради която пътувах до Балтийските 
страни, беше да потвърдя нашия взаимен ангажимент за колективна отбрана. 
Президентът Обама искаше да дойда лично, за да заявя ясно това което вече знаете, че 
съгласно член V от Договора на НАТО, ние ще отговорим. Ще отговорим на всяка агресия 
срещу съюзник в НАТО.” [3] 

Въпреки това, във Вашингтонския договор няма конкретно описание на това какво 
би довело до тази защита. Член 5 гласи, че НАТО ще реагира „с действия, които смята за 
необходими, включително използването на въоръжена сила, за възстановяване и 
поддържане на сигурността на Северноатлантическата зона.” С други думи, военният 
отговор е само един от многото варианти, а изявленията на американските дипломати 
като цяло остават неясни, когато става въпрос за описание на това, което САЩ биха 
направили („реагират”, „засилят” или „държат Русия отговорна за нейните действия”), 
ако техен съюзник бъде нападнат. Дипломатите може да искат да оставят отворен набор 
от опции, вместо да се ангажират публично с военен отговор. Те могат също да не са 
склонни да се ангажират с решение, което ще бъде повлияно от решенията и на другите 
съюзници, ако и когато времето дойде.  

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Военните конфликти се свързват с огромни разходи и разрушения, затова 
държавите търсят начини за тяхното избягване. Стратегическото възпиране се е зародило 
като военен инструмент на държавното управление. Най-тесните определения твърдят, 
че възпирането се отнася единствено до военните инструменти на държавното 
управление - като се използва заплахата от военни действия, за да се предотврати 
действие от страна на дадена държава. По-широка концепция запазва фокуса върху 
заплахите, но разширява обхвата до невоенните действия - държавата (съюза) може да 
възпира, чрез използването на заплахи от икономически санкции, дипломатическо 
изключване или информационни операции. 

Възпирането на съвременните заплахи с невоенни средства ще изисква 
едновременното прилагане на различни инструменти на държавната (съюзната) мощ, 
реализирана чрез силно развити политически, икономически, технологични, 
информационни и граждански ресурси. Но едно е ясно, конфликтите през последните 
години показват, че това няма как да се случи без поддръжката на военния инструмент, 
както и волята и решимостта за неговото евентуално използване. 
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Abstract: This report aims to present the specific features and realities in the preparation and 
use of the Armed Forces of the Republic of Bulgaria for two of the main missions – “Support 
of international peace and security” and “Contribution to national security in peacetime”, 
based on facts from the calendar year 2021 and part of the current year, on the basis of which 
challenges and problematic issues have been identified, and some guidelines for their solution 
have been presented. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Динамичните и резки промени в съвременната стратегическата среда на 
сигурност изискват постоянна трансформация на системите за сигурност и отбрана. В 
условията на тази среда изграждането и развитието на отбранителните способности 
напълно се обвързва със задачата по защита на националните интереси и с точното и 
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навременно изпълняване на съюзните ни ангажименти. Отбраната на страната е 
широкообхватна, общодържавна дейност с единно ръководство, планиране, финансово и 
ресурсно осигуряване [5]. 

Съвременните отбранителни способности, стоящи пред въоръжените сили 
изискват създаване на ефективна, гъвкава система за обучение и подготовка, 
способстваща за изпълнение на поставените пред тях мисии и задачи. Промените във 
военностратегическата среда, продиктувани от новите предизвикателства към 
сигурността, неизменно рефлектират върху процеса на обучение и подготовка на 
офицерите, щабовете и формированията на всички нива от йерархията на военната 
структура. 

Изследването на процеса на подготовка и използване на въоръжените сили е 
необходимо да отчита настоящите и бъдещи проблеми и предизвикателства, като 
например: ресурсно осигуряване на подготовката; планирането и провеждането на 
подготовката в условията на пандемията от COVID-19 и много други. В този контекст е 
важно да се отбележи и факта, че процесите по подготовката и използването на 
въоръжените сили се явяват ключов фактор за гарантиране на сигурността на страната 
ни в системата за колективната отбрана на НАТО и общата политика за сигурност и 
отбрана на ЕС. 

 

2. СЪДЪРЖАНИЕ 

 

2.1. Особености и предизвикателства при подготовката и използването на 
въоръжените сили на Република България по мисия „Подкрепа на международния 
мир и сигурност” 

Подготовка на въоръжените сили по мисия „Подкрепа на международния 
мир и сигурност”. Мисията Подкрепа на международния мир и сигурност включва 
изпълнение на международни и коалиционни ангажименти за участие в операции и 
мисии на НАТО и Европейския съюз в отговор на кризи, предотвратяване на конфликти, 
борба с тероризма, участие в операции и мисии на ООН, Организацията за сигурност и 
сътрудничество в Европа и други коалиционни формати, дейности по контрол на 
въоръженията, неразпространение на оръжия за масово унищожение, техните носители 
и материалите за тяхното производство, международно военно сътрудничество, 
предоставяне на хуманитарна помощ, укрепване на доверието и сигурността. [2] 

Нивото на амбиция при изпълнението на тази мисия е въоръжените сили да 
участват в продължителни операции с един усилен батальон (бойна група), или повече 
на брой малки подразделения и средства от видовете въоръжени сили, като общото 
количество на личния състав ангажиран в тях не надвишава 1000 души, а ротацията на 
контингентите се осъществява на шест месеца. Военноморските сили участват с 
декларираните сили, в рамките на ресурсния еквивалент за участие на една фрегата, за 
период от три до шест месеца, в рамките на една година. Военновъздушните сили 
участват с хеликоптери, без ротация, за период от шест месеца, в рамките на една година 
и необходимия личен състав. За участие в операциите се осигуряват логистични и 
поддържащи елементи, по целесъобразност. 

В тази връзка подготовката на формированията за мисии системно се актуализира 
и привежда към изискванията на реалните задачи. Все повече от занятията се провеждат 
в обстановка близка до реалната с използването на инструктори, участвали в мисии, 
учебна материална база, сходна с тази в мисията, и имитация изискваща активни форми 
на обучение. Въвеждат се авангардни форми на обучение за щабовете с използване на 
компютърни системи за симулации. В подготовката е постигнат необходимият баланс от 
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учебни часове и едновременно с това е осигурена възможност на командирите за 
творчество и инициатива при организацията на учебния процес. 

Реалното изпълнение на задачите в мисиите допринася за оптимизиране на 
цялостния процес на подготовка на контингентите и подобряване на работата на 
командирите и щабовете от всички степени, имащи отношение към този процес. 

В Българската армия е установена положителна традиция за анализиране на 
подготовката на контингентите за мисии и въвеждане на принципа на обратната връзка, 
а именно подготовката постоянно да се оптимизира в съответствие с реално 
възникващите за изпълнение задачи по време на мисията. Тези анализи помагат на 
ръководния състав да съсредоточи вниманието си и постави акцент върху решаването на 
особено важните и нетърпящи отлагане проблеми.  

В резултат на изпълнението на задачите по време на мисиите в многонационална 
среда се повишиха теоретичните и практическите знания на военнослужещите по важни 
военнотехнически теми. Завръщащите се от мисии споделяха своя практически опит и 
акумулирани знания с колегите и разпространяваха положителния опит на армиите от 
НАТО и ЕС на военно научни форуми и сред своите колеги от формированията. 

Положено е началото и на обобщаването на бойния опит от участието в мисии, 
извличането на необходимите поуки, систематизирането и разпространението им до 
формированията в Българската армия. В Сухопътните войски се положиха големи усилия 
за обобщаването на опита от мисиите във вид на стандартни оперативни процедури и 
тактики, техники и процедури, които да се изучават и прилагат от формированията в 
ежедневната учебна дейност и при подготовката, и участието в следващи мисии. На 
базата на системния анализ бе разработено и тактическо пособие, което командирите и 
щабовете ползват при подготовката и сертифицирането на контингентите за мисии. 

В резултат на тази дейност би могла да бъде разработена и електронна база от 
данни, която да бъде съхранявана в сайта на Министерството на отбраната и да дава 
възможност за ползване както от командирите и щабовете в районите на мисиите извън 
страната, така и от формированията на Българската армия. Така натрупания опит ще се 
популяризира най-широко без да е необходимо да се влагат значителни ресурси.  

От точното определяне на потребностите, планиране, придобиване, 
разпределение, експлоатация и поддръжка на отбранителните продукти, необходими за 
провеждане на обучение и подготовка, както и от правилното определяне на 
приоритетите в подготовката ще зависи нейната ефективност и качество. 

През последните две години и половина едно от основните предизвикателства 
пред подготовката беше нейното планиране и провеждане в пандемична обстановка. 
Постоянно променящите се пандемични условия на практика създаваха невъзможност за 
правилно планиране и провеждане на подготовката във въоръжените сили, което 
неминуемо се отрази на нейното ниво. В тази връзка със Заповеди на министъра на 
отбраната периодично бяха въвеждани за изпълнение временни противоепидемични 
мерки за недопускане разпространението на коронавирус COVID-19.  

С Указания на началника на отбраната УНО-4/17.03.2021 г., при провеждане на 
подготовката беше въведена кодова система за оценка на епидемичната обстановка в 
Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на 
отбраната и Българската армия, според която при различните кодове се провеждаха / не 
се провеждаха мероприятия от плановете за подготовка с различни ограничения, според 
въведения за изпълнение код. Това неминуемо доведе до известен спад в нивата на 
подготовка във въоръжените сили. 

Като единствено предложение за преодоляване на това предизвикателство бих 
изтъкнал спазването на противоепидемичните мерки и ваксинирането на личния състав. 
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Друго предизвикателство е, че провеждането на подготовка за участие в мисии зад 
граница е в пряка зависимост от поддържането на високо ниво на подготовка на органите 
за логистична поддръжка, съчетано с реалистично формулирани цели за подготовка, 
ефикасно и ефективно разходване на отбранителни продукти. 

Поддържането и развитието на способностите на органите за логистично 
осигуряване от своя страна допринася за пълноценното провеждане не само на 
подготовката, а и за изпълнение на ежедневните дейности от войсковата служба. 
Постоянното им развитие се обуславя и от гледна точка на придобиването в последните 
няколко години на съвременни образци техника и въоръжение. Нуждата от високо 
квалифицирани специалисти по поддръжка, съхранение и експлоатация на техниката и 
въоръжението поставя високи критерии първо при подбора на личен състав и в 
последствие при индивидуалната и специалната подготовка. В последните години 
поддържането на високо ниво на способностите на логистичните органи се налага и от 
поемането на ангажименти към НАТО по изграждане и развитие на декларирани 
логистични формирования за оказване на поддръжка от страна домакин от Република 
България, изграждане и развитие на пунктове за приемане и разполагане на съюзни сили, 
формирования за контрол на придвижванията, за подвоз на твърди и течни товари, за 
извършване на товаро-разтоварни работи, както в пунктовете за постоянна дислокация, 
така и на жп гари, летища, пристанища и в полеви условия при провеждане на учения в 
национален и съюзен формат. 

Другият проблемен въпрос е личният състав. Квалифициран и обучен личен 
състав напуска по една или друга причина - най-често достигане на пределна възраст за 
военна служба или намиране на по-доходна работа. Мотивацията в цивилните граждани 
за постъпване на кадрова служба е много малка. Последните няколко години приемът на 
курсанти за обучение най-вече в Националния военен университет е недостатъчен, често 
не могат да се сформират класни отделения поради липса на кандидати. Сходна е 
ситуацията и с набирането на войници, особено специфични специалности, като 
майстори по ремонта на артилерийска материална част, електротехници, шлосери, 
шофьори, механици, кранисти, мотокаристи и др. поради по-високото възнаграждение в 
частния сектор. Това от своя страна води до некомплект във формированията, което от 
своя страна предизвиква повишена натовареност у личния състав и намаляване на 
мотивацията. 

Използване на въоръжените сили по мисия „Подкрепа на международния мир 
и сигурност”. Ангажиментите на Република България към международния мир и 
сигурност очертават и в бъдеще необходимостта от участие на контингенти от 
въоръжените сили в мисии извън територията на страната. Приносът към международния 
мир и сигурност е от стратегическо значение за утвърждаването на страната ни като 
фактор на стабилност и сигурност в региона. Участието в такива операции с високо 
подготвени и добре екипирани формирования и в бъдеще ще допринася за издигане на 
авторитета на Българската армия и имиджа на страната ни като достоен и надежден 
съюзник. 

Участието на наши формированията в операции и мисии зад граница допринесе и 
за изменението на облика на Българската армия като цяло, както и характера и 
манталитета на самите формирования. Те се превръщат в по-добре комплектовани, по-
добре подготвени и по-високо мотивирани. 

Участниците в мисиите, след завръщането си се вляха в бойните редици на своите 
формированията и непосредствено пренесоха преживяното и наученото сред своите 
колеги. Самото участие в тези операции допринася за натрупването на ценен опит както 
от всички държавни институции, имащи отношение по участието ни в задачи в интерес 
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на международния мир и сигурност, така и от командирите и щабовете по планирането, 
организирането, управлението и изпълнението на поставените задачи от контингентите. 

През календарната 2021 г., български военни контингенти и военнослужещи, 
участваха в 11 операции и мисии под егидата на НАТО, Европейския съюз (ЕС) и ООН, 
както следва [8]: 

- мисията на НАТО за подготовка, съветване и подпомагане „Решителна подкрепа” 
(Resolute Support Mission - RSM) в Афганистан (прекратена април 2021 г.); 

- операцията на стабилизиращите сили за сигурност в Косово (KFOR); 
- операция “ALLIED SOLACE” в Косово на силите от състава на Усилените сили 

за отговор на НАТО (eNRF2021);  
- небойна мисия на НАТО в Ирак (NATO Mission Iraq - NMI); 
- плаващ щаб на постоянната военноморска група на НАТО № 2 (SNMG2); 
- плаващ щаб на постоянната противоминна военноморска група на НАТО № 1 

(SNMCMG1); 
- операцията на ЕС в Босна и Херцеговина (EUFOR - „ALTHEA”); 
- мисията на ЕС за наблюдение в Грузия (EUMM); 
- военноморската операция на ЕС за възпрепятстване, предотвратяване и 

възпиране на пиратски действия и въоръжени грабежи край бреговете на Сомалия - 
„ATALANTA”; 

- мисията на ЕС за обучение на силите за сигурност на Мали (EUTM); 
- операция на ЕС в Средиземно море – „EU NAVFOR MED Operation IRINI”. 
Военните формирования и военнослужещите изпълняваха задачите си, съгласно 

оперативните планове, стандартните оперативни процедури (СОП) и правилата за 
използване на сила, възприети за съответните операции и мисии. 

През календарната 2021 г. в операции и мисии зад граница са участвали 435 
военнослужещи и държавни служители. 

Като предизвикателство се явява участието на контингентите зад граница в 
условията на пандемия от COVID-19. Към организирането на участието на личен състав 
от въоръжените сили в мисии зад граница, се наложи допълнително необходимостта от 
създаване на организация по спазване на противоепидемичните мерки, като 
предварителна ваксинация, провеждане на тестове непосредствено преди заминаване и 
след завръщане и др. 

 

2.2. Особености и предизвикателства при подготовката и използването на 
въоръжените сили на Република България по мисия „Принос към националната 
сигурност в мирно време” 

Подготовка на въоръжените сили по мисия „Принос към националната 
сигурност в мирно време”. Мисията Принос към националната сигурност в мирно време 
включва: поддържане на способности за ранно предупреждение за потенциални рискове 
и заплахи; дейности по контрола на въздушното пространство и морските пространства; 
защита на стратегически обекти, включително на системите за производство, доставка и 
разпределение на енергийни ресурси; участие в операции по сдържане и неутрализиране 
на терористични, екстремистки и престъпни групи; защита на застрашени стратегически 
обекти; защита и охрана на държавната граница, защита и подпомагане на населението 
при природни бедствия, аварии и екологични катастрофи; неутрализиране на невзривени 
боеприпаси; оказване на хуманитарна помощ; съдействие за контрола на миграцията; 
спасителни и евакуационни дейности; помощ, при необходимост, на други държавни 
органи, организации. [2] 

Преодоляването на последствията от терористични атаки, природни бедствия, 
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екологични и индустриални катастрофи, опасно разпространение на инфекциозни 
заболявания и други опасности за сигурността на българските граждани и национални 
ценности се осъществява с целенасочената помощ на въоръжените сили, допълваща 
усилията на отговорните държавни институции на страната. Те реализират действията си 
под формата на превантивно осведомяване и хуманитарни акции.  

Участието на формированията за овладяване и/или преодоляване на 
последствията при бедствия е фокусирано върху ефикасното разрешаване на кризисна 
ситуация и постигане на синергичен ефект с действията на териториалните органи на 
изпълнителната власт. Подготовката и развитието на тези способности произтичат от 
основните усилия за придобиване и поддържане на способности по мисия „Принос към 
националната сигурност в мирно време“. Те са съвместими при използването им със 
силите и средствата на Единната спасителна система. 

За поддържане на нивото на подготовка, особено в днешни дни, в условията на 
икономическа и демографска кризи, остарялото въоръжение и техника, все по-
нарастващия брой задачи, които се възлагат на въоръжените сили (като пример за такива 
задачи е провеждането на подготовка по поддържане и повишаване на готовността на 
въоръжените сили на Република България за оказване на подкрепа на органите на МВР 
за защита на държавната граница, подпомагане на населението при кризи, бедствия и 
аварии, както и подготовка за изпълнение на задачи в подкрепа на други министерства и 
ведомства за справяне с възникнали или развиващи се кризи, и отскоро за оказване на 
съдействие на МВР за налагане на мерки за предпазване, ограничаване и преодоляване 
на последиците от разпространението и заразата с вируса COVID-19) е необходимо на 
първо място висока мотивация на личния състав, проява на гъвкавост при изготвяне на 
програмите за подготовка и провеждането й, както и ефективно и ефикасно планиране, 
придобиване и разходване на ресурсите. 

Предизвикателствата пред подготовката по тази мисия, както и предложенията за 
тяхното разрешаване са същите, разгледани в предходната глава на настоящата курсова 
работа. 

Използване на въоръжените сили по мисия „Принос към националната 
сигурност в мирно време”. Всички формирования за овладяване и/или преодоляване на 
последствията от бедствия (ФОППБ) са формирани и окомплектовани от щатния личен 
състав и техника на военните формирования от въоръжените сили, като са осигурени с 
необходимите материални ресурси и имущества. Формированията са оборудвани с 
подходящо специално оборудване, водят целенасочена практическа подготовка и имат 
готовност да действат във взаимодействие с органите на държавната и местната власт на 
територията на цялата страна. [1] 

Изпълнените през цялата минала година задачи, както и в настоящата до момента, 
по мисия „Принос към националната сигурност в мирно време” показват, че притежаваме 
добре подготвени формирования със специфични способности и богат опит за действие 
в зони с повишен риск за оказване на помощ на населението, което предопределя 
въоръжените сили, като важна и неотменна част от Единната спасителна система. 

Като пример може да се даде използването на въоръжените сили по тази мисия от 
2021 г. до момента – същите изпълняват операции по оказване на помощ на МВР за 
охрана на държавната граница. Предприетите действия в подкрепа на МВР бяха в 
изпълнение на заповед на министъра на отбраната № ОХ-950/21.10.2021 г. и заповед № 
ЗНО-210/21.10.2021 г. на началника на отбраната, относно участието на въоръжените 
сили по охраната на държавната граница и логистичното осигуряване на МВР. Участието 
беше активирано на 01.11.2021 г. и ще продължи до отпадане на необходимостта. 

Първоначално за изпълнение на задачи по границата бяха въведени 448 
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военнослужещи и 69 единици техника на ротационен принцип през две седмици.  
В изпълнение на националния план за действие при извънредна ситуация 

вследствие на увеличен миграционен натиск по границата на Република България с 
Република Турция, въоръжените сили поддържат в 24-часова готовност до 1051 
военнослужещи и цивилни служители. 

В изпълнение на националния план за действие при извънредна ситуация 
вследствие на увеличен миграционен натиск по границата на Република България с 
Република Гърция, въоръжените сили поддържат в 24-часова готовност до 801 
военнослужещи и цивилни служители. 

За осигуряване действията на определените в плановете сили се поддържат в 
готовност до 285 единици техника. 

В изпълнение на Решение № 726/18.10.2021 г. на Министерския съвет от 
18.10.2021 г. и заповед № ОХ-961/22.10.2021 г. на министъра на отбраната за изпълнение 
от Сухопътните войски на неотложни ремонтно-възстановителни дейности по 
инженерното съоръжение от възпрепятстващ тип по българо-турската държавна граница 
и прилежащия път със съдействието на Главна дирекция „Гранична полиция“ - МВР, в 
срок до 31.12.2021 г. в обхвата на наличните способности на инженерните формирования, 
беше участието на личен състав до 50 военнослужещи и до 20 единици техника с цел 
възстановяване целостта на над 200 проблемни участъци по съоръжението и прилежащия 
път, причинени от природни стихии и от човешка намеса вследствие на увеличен 
миграционен натиск. Тези дейности продължиха и през настоящата 2022 г. 

Във връзка с настъпилите организационни и щатни промени във въоръжените 
сили през 2021 г. и за оптимизиране дейността по оказване на помощ на населението, 
бяха актуализирани съответните ведомствени документи. В изпълнение на План на 
министерството на отбраната за защита при бедствия и заповедите на министъра на 
отбраната, се поддържат в готовност за действие за оказване на помощ на населението 99 
формирования за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия (ФОППБ) 
и 2 групи за евакуация на населението при авария в АЕЦ „Козлодуй“, с общо около 2 690 
души и 760 единици техника. 

За изпълнение на специални задачи от ВВС в постоянна готовност за действие се 
поддържат самолет C-27J „Spartan” за транспортиране и евакуация, вертолети AS-532-AL 
„Cougar” и Ми-17 за пожарогасене, транспортиране, евакуация, въздушно разузнаване и 
наблюдение от въздуха. 

През календарната 2021 г. в гасенето на горски и полски пожари и за ликвидиране 
на последствията от наводнения са участвали формирования от състава на Сухопътните 
войски, като са изпълнени общо 17 мероприятия с около 1100 военнослужещи и 160 
единици техника, като през настоящата година те са дори повече. 

За потушаване огнища на пожари с вертолети от състава на Военновъздушните 
сили са изпълнени 65 мероприятия, като са извършени около 700 водохвърляния. За 
търсене и спасяване и медицинска евакуация са извършени 10 полета в страната и 
чужбина. 

За търсене и спасяване с вертолети от състава на Военноморските сили са 
изпълнени 5 мероприятия. С плавателни средства е взето участие в спасителната 
операция по разтоварване на товара от заседналия кораб „Вера Су”. 

През цялата минала година на територията на страната бяха унищожени 145 бр. 
невзривени бойни припаса от различен тип и калибър, като са изпълнени 56 мероприятия 
с около 274 военнослужещи и 130 единици техника. От извършения анализ на вида на 
откритите невзривени бойни припаси може да се направи извода, че повечето са от 
Втората световна война и от взривните инциденти, случили се през годините на 
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територията на страната. През настоящата година дейностите по унищожаване на 
невзривени боеприпаси, извършвани от тези формирования, също следват тенденцията 
от предходната година, като специфичното бе, че през летните месеци имаше повече 
случаи с откриване на невзривени боеприпаси по българското черноморско крайбрежие. 

В допълнение, дейностите на ФОППБ се подпомагаше и осигуряваше от екипи от 
състава на Военномедицинска академия и служба „Военна полиция. 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Считам, че за намаляване влиянието на негативните фактори върху подготовката 
е необходимо прилагането на единен всеобхватен подход, като планомерно се 
реализират инвистиционните проекти и планове за модернизация на техниката и 
въоръжението, оптимизират се структурите, отговорни за мениджмънт на процеса на 
подготовка и извличане на поуки от практиката на всички нива – стратегическо, 
оперативно и тактическо, подобри се инфраструктурата осигуряваща провеждането на 
подготовката и на последно място, но не по важност се усъвършенства нормативната 
база, като се разработят военно приложни документи за внедряване на методи за 
подготовка, водещи до подготовка базирана на стандарти. 

Важно е да се отбележи, че съществено (негативно) влияние върху подготовка 
оказва големия брой вакантни длъжности във въоръжените сили. Некомплектът от личен 
състав ограничава възможностите на командирите за провеждане на целенасочена и 
ползотворна подготовка, което от своя страна влияе негативно върху поддържане 
готовността на формированията. 

Абстрахирайки се от изложената теория, цели и визия за развитието на 
подготовката, нейното действително състояние в рамките на ограничени ресурси е в 
границите на минимално допустимите нива. Това от своя страна води до трудно 
постижими цели на подготовката и загуба на способности. 

За да съществува една държава, трябва да има армия. Армията е скъпо 
„удоволствие” в мирно време, но за да не се разчита на чужда помощ и за да е подготвена 
и силната армия, ни трябват много ресурси и системна целенасочена подготовка. 
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 Данъчните преференции са система от данъчни облекчения, свързана със 
стимулиране развитието на отделни отрасли, осъществяването на нови инвестиции и 
преодоляване на безработицата  в икономиката. Техните форми са: по-ниски данъчни 
размери, прилагани за облагане доходите на определени отрасли, които са 
структурообразуващи за икономиката на съответната държава (напр. България - туризъм, 
селското стопанство и т.н.); освобождаване от облагане дохода на фирмите за определени 
групи инвестиции; нисък данъчен размер на корпоративния данък, с който се облага 
печалбата на фирмите; прилагане на дегресивни методи за амортизиране на активите и 
т.н.  
 В условията на пандемия и икономическа криза данъчните преференции като 
фискален инструмент са насочени към запазване равнището на икономическото развитие 
чрез стимулиране на иновациите и новите инвестиции в стратегическите отрасли и 
запазване на заетостта на работната сила. 
 Въвеждането на  преференции в данъчната система на дадена страна от 
Европейския съзюз изисква: 
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➢ законова регламентация на ползваните преференции; 
➢ необходимост и цел на въведените преференции; 
➢ условията, при които ще се ползват; 
➢ oпределяне на кръгa от юридически и физически лица, имащи право да ползват 

данъчните преференции. 
 Ползването на данъчни преференции от определени физически и юридически 
лица поставя определени групи данъкоплатци при по-неблагоприятни условия на 
данъчно облагане. 
 От тук възниква въпросът: при какви условия и при каква икономическа ситуация 
данъчните преференции  да се прилагат, както и въвеждат нови? 

  Ако се спрем на тяхното въздействие върху българската икономиката, вниманието 
трябва да се насочи към данъчните префренции, прилагани съгласно Закона за 
корпоратовното данъчно облагане,  Закона за данъка върху добавената стойност и Закона 
за акцизите и данъчните складове.  
 На първо място ще разгледаме данъчните преференции съгласно Закона за 
корпоративното подоходно облагане, а те са: 

➢ освобождаване на определени търговски дружества от корпоративен данък; 
➢ данъчно стимулиране на търговските дружества да наемат трайно безработни 

лица на определена възраст или на хора с определена степен на 
нетрудоспособност; 

➢ преотстъпване на корпоративен данък на търговски дружества,  извършващи 
производствена дейност в общини с по-висока безработица от средната за 
страната; 

➢ преотстъпване на корпоративен данък на социални, здравноосигурителни 
фондове и замеделски проиводители. 

 В тази връзка не се облагат с корпоративен данък, съгласно чл. 174 от Закона за 
корпоративното подоходно облагане, колективните инвестиционни схеми за публично 
предлагане, представляващи предприятия, организирани като инвестиционни 
дружества, договорни фондове или дялов тръст и националните инвестиционни фондове, 
които биват от затворен и отворен тип, в зависимост от това дали акционерите могат да 
изкупуват обратно своите акции и дялове или не по реда на Търговския закон. 
  Съгласно чл. 176 от Закона за корпоративното подоходно облагане не се облага с 
корпоративен данък и БЧК, който като национална организация в България осъществява 
дейността си в съответствие с българското законодателство и Женевските конвенции. 
 Освобождават се от корпоративен данък и данък върху приходите на БАН, 
висшите училища и Селскостопанската академия за дейността им, свързана с обучение 
на студенти, докторанти и специалисти от практиката, като целта на тази преференция е 
да стимулира както редовното и задочното обучение, така и следдипломната 
квалификация. 
  По отношение на това се явява и преференцията в чл. 177 от Закона за 
корпоративното подоходно облагане за предоставяне на парични суми под формата на 
стипендии за ученици или студенти, учещи в училища на държава от Европейския съюз 
при спазване на определени условия. Сумата, предоставена под формата на стипендия, 
се признава за данъчни цели и с нея се преобразува счетоводния финансов резултат. 
 Посочените преференции стимулират въвеждане на иновационни технологии в 
икономиката и повишаване качеството на човешкия капитал. 
  Друга преференция, съгласно чл. 178 от Закона за корпоративното подоходно 
облагане, за преотстъпване на корпоративен данък е свързана с наемане на хора с 
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увреждания. Юридическите лица – специализирани предприятия или кооперации по 
смисъла на Закона на хората с увреждания могат да ползват това облекчение, ако към 31 
на съответната година наличния персонал отговаря на следните условия: 

➢ двадесет на сто от общия брой на персонала са незрящи или слабо виждащи хора; 
➢ тридесет на сто от общия брой на персонала са хора с увреден слух; 
➢ петдесет на сто от общия брой на персонала са хора с други увреждания. 

 Сумата на преотстъпения данък на юридическите лица се разходва изцяло за 
интеграция на хората с увреждания или за поддържане и разкриване на нови работни 
места в следващите две години.  
 Освобождават се от корпоративен данък в размер на 50 на сто и социалните и 
здравноосигурителните фондове. 
 Преотстъпва се корпоративен данък на юридически лица, извършващи 
производствена дейност в общини с по-висока от средната за страната безработица (над 
25 на сто), ако са изпълнени следните условия: 

✓ през данъчния период работните места да са най–малко 10 на сто, като половината 
от заетите пряко извършват производствена дейност; 

✓ най – малко 30 на сто от персонала са лица с постоянен адрес в общината. 
 Посочените преференции имат за цел подобряване на социалния статус на 
определени групи от хора, намиращи се в неравностойно положение спрямо останалите. 
 Освобождават се от корпоративен данък и земеделските производители в 
зависимост от техния статут, т.е. дали ще се облагат като физическо или юридическо 
лице. Ако доходът на земеделските производители се облага като физически лица съгл. 
Закона за данъците върху доходите на физическите лица имат право да приспаднат 60 на 
сто нормативно-признати разходи за доходи от дейност, като тотюнопроизводство и 
производство на непреработени продукти от селското стопанство или 40 на сто за доходи 
от производството на декоративна растителност. 
 При избор да се облагат по чл. 28 от Закона за данъците върху доходите на 
физическите лица се прилагат клаузите на Закона за корпоративното подоходно облагане 
при формиране на данъчната печалба, като този ред на облагане е за срок най-малко пет 
години. 
  В определени случаи на едноличните търговци, регистрирани като земеделски 
стопани за производството на непреработена растителна и животинска продукция по 
Закона за корпоративното подоходно облагане, може да се преотстъпи данък в размер на 
60 на сто от облагаемата годишна данъчна основа под формата на данъчно облекчение, 
представляващо държавна помощ за земеделски стопани. 
 Юридическите лица земеделски стопани, които се облагат с корпоративен данък, 
също имат право на това облекчение (съгласно чл. 189б от Закона за корпоративното 
подоходно облагане). Както при едноличните търговци, така и при юридическите лица, 
регистрирани като земеделски стопани за производството на непреработена растителна 
и животинска продукция, не се прилага това облекчение, ако: 

➢ лицето (ЮЛ), което е предприятие е в затруднено положение; 
➢ лицето (ЮЛ), представляващо големи предприятия; 
➢ физическо лице, извършващо стопанска дейност по чл. 29 от Закон за данъците 

върху доходите на физическите лица; 
➢ лица (данъчно задължени лица), които не са изпълнили решение на Европейската 

комисия за възстановяване на получена неправомерна и несъвместима държавна 
помощ и не са възстановили изцяло помоща; 

➢ ФЛ и ЮЛ, направили инвестиции в напояване. 
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 Сумата от преотстъпения данък както на едноличните търговци, така и на 
юридическите лица земеделски стопани, задължително трябва да се инвестира в нови 
сгради и нова замеделска техника, необходими за извършване на дейността по 
производство на непреработена растителна и животинска продукция, като се спазят 
следните условия: посочените активи да са придобити при пазарни условия; периода на 
придобиването им да е до края на годината, следваща годината, за която се ползва 
преотстъпения данък; преотстъпеният данък не трябва да надвишава 50 на сто от 
настоящата стойност на активите. 
 Трябва да подчертаем, че едноличните търговци и юридическите лица земеделски 
стопани не са поставени при еднакви условия на облагане, а от там и на ползване на това 
облекчение. Разликата се получава в резултат на различния данъчен размер, с които се 
облагат доходите. Едноличните търговци се облагат с 15 на сто, а юридическите лица с 
10 на сто. 
 Чрез тази група данъчни облекчения се подпомага най-вече дребния и среден 
бизнес. 
 Вторият тип данъчните облекчения, които ще разгледаме, са тези по Закона за 
данъка върху добавена стойност. Те се явяват механизми, с които се цели да се създадат 
възможности за дългосрочно прогнозиране и планиране на бизнеса, стимулиране на 
инвестиционния климат и подържане конкурентоспособността на фирмите. 
 Един от тези механизми е специалният ред за начисляване на данък добавена 
стойност при внос, регламентиран в чл. 57 от Закона за данък добавена стойност. Този 
нов режим дава право на вносителя сам да начислява данъка по вноса и в рамките на 
същия данъчен период да отрази сумата на начисления данък като данъчен кредит, ако 
отговаря на определени условия посочени в чл. 167а от Закона за данък добавена 
стойност. По такъв начин ще се спази и  чл. 211, Параграф 2 на Деректива 2006/112/ЕО, 
според която държавите-членки в случай на внос на стоки от данъчнозадължени лица 
или определени категории такива, или лица платци на данък добавена стойност, могат 
да си начислят дължимия данък в Справка декларация по данък добавена стойност, като 
не са задължени да внесат данъка ефективно в съответното митническо учреждение.  
 С въвеждането на това облекчение  в организацията на Закона за данъка върху 
добавена стойност, от една страна, няма да се блокират средствата на фирмите - 

вносители, а от друга страна, няма да накърнят интересите на държавата, тъй като 
промяната не води до намаляване на бюджетните приходи.  
  Друг механизъм, даващ облекчение на фирмите-вносителки, е специалният ред за 
начисляване на данък добавена стойност при внос на стоки и услуги, свързани с 
реализирането на инвестиционен проект. По своята същност тази данъчна преференция 
е схема за минимална помощ по смисъл на Регламент ЕС № 1407, конкретизирана в чл. 
57 и чл. 164. С тази преференция се стимулират фирмите, които инвестират в страната 
чрез ускореното възстановяване на платения данък добавена стойност в рамките на 30-

дневен срок. 
 Друга преференция е намалената данъчна ставка в размер на 9 на сто за хотели и 
подобни заведения за доставка на услуги по настаняване, включително предоставяне на 
ваканционно настаняване и отдаване под наем на площадки за къмпинг или каравани. 
 Чрез въвеждането на тази преференция в данъчната практика на страната се цели 
стимулиране развитието на туризма като структурообразуващ отрасъл на българската 
икономика. 
 Друг механизъм за данъчни облекчения на фирмите е свързан с Закона за акцизите 
и данъчните складове. Данъчните преференции по този закон са под формата на 
освобождаване от облагане с акциз и намалени акцизни ставки. Към тях се отнасят: 
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➢ възстановяване на платен акциз върху алкохол и алкохолни напитки при 
употребата им за медицински цели; 

 Нейното прилагане се регламентира в чл. 22, ал. 4 от Закона за акцизите и 
данъчните складове и включва пробите за анализ, необходимите изпитания в 
производствения процес, при условие че крайният продукт не съдържа алкохол, опити 
за научни цели и изследвания. Чрез въвеждането на тази данъчна преференция се 
подпомагат лечебните заведения, лаборатории, аптеки и институти за научни 
изследвания, което е предпоставка за  подобряване качеството на услугите, предлагани 
от здравната система. 

➢ нулева акцизна ставка върху електрическата енергия за битови цели; 
 Физическите и юридически лица, които продават електрическа енергия за битови 
или стопански потребности по смисъла на Закона за енергетиката, подлежат на 
задължителна регистрация  по чл. 57а, ал. 1, т. 2 от Закона за акцизите и данъчните 
складове, за да могат да ползват тази преференция, имаща социална насоченост, 
регламентирана в чл. 34а, ал. 2 от същия закон. 

➢ нулева акцизна ставка върху въглищата и кокса при продажбата на физически 
лица; 

 Независимо че едноличните търговци съгласно Закона за данъците върху 
доходите на физическите лица се включват в групата на физическите лица, те не могат 
да се възползват от нея. Съгл чл. 20, ал. 2, т. 15 от Закона за акцизите и данъчните 
складове преференцията се ползва само от физически лица - предимно социално слаби. 

➢ намалена акцизна ставка за природен газ, използван като моторно гориво; 
 Тази преференция се отнася за природен газ, използван като моторно гориво, с 
кодове по КН 2711 11 00 и 2711 21 00 и намалената ставка е 0,85 лв. за 1 гигаджаул за 
период от 6 години, и е утвърдена от Европейската комисия. При условие че има 
нарушения, т.е. използването на природния газ не е по предназначение и Европейската 
комисия постанови  акт, се прилага разпоредбата на чл. 32, ал. 12 от Закона акцизите и 
данъчните складове в резултат, на което акцизната ставка се увеличава на 5,10 лв. 
гигаджаул от датата на постановяването на акта. 
 Целта на прилагането на данъчната преференция е да се ограничи използването 
на другите горива, които замърсяват околната среда.  

➢ намалена акцизна ставка за етилов алкохол (ракия), произведен в специализиран 
малък обект за дестилиране в размер на 550 лв. за 1 хектолитър чист алкохол; 

 Намалената акцизна ставка се прилага само за Специализиран малък обект за 
дестилиране, който съгласно чл. 4 от Закона акцизите и данъчните складове е с обща 
вместимост на съдовете до 1 000 литра включително, в които се произвежда етилов 
алкохол (ракия). Произведената ракия трябва да е грозде или плодове собствено 
производство на физическите лица за лично потребление до 30 литра етилов алкохол 
(ракия) годишно на семейството. 

➢ намалена акцизна ставка за бира, произведена от независими малки пивоварни. 
 Намалената акцизна ставка е регламентирана в чл. 31, т. 7 от Закона акцизите и 
данъчните складове и е в размер на 0,75 лв.  за 1 хектолитър на градус плато алкохол за 
бира, произведена от независимите  малки пивоварни, които имат издаден лиценз за 
управление на данъчен склад и удостоверение за регистрация. 
 Чрез последните две данъчни преференции се цели да се ограничи незаконното 
производство на алкохол и  да се стимулира развитието на законно работещите малки и 
средни фирми. 
 През 2020 г. се въведоха нови преференции, имащи за цел подпомагане на 
фирмите в условията на настъпилата пандемична обстановка. От 01.07.2020 г. се 
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намалява данъчната ставка  за данък добавена стойност от 20 на 9 на сто за следните 
доставки: 

➢ за настаняване, предоставено в хотели и подобни заведения, включително 
предоставянето на ваканционно настаняване и отдаване под наем на места за 
площадки за къмпинг или каравани; 

➢ доставка на книги на физически носители или по електронен път, включително 
учебници, познавателни книжки, учебни комплекти, детски книжки с илюстрации 
за рисуване или оцветяване, печатни или ръкописни нотни издания, както и 
различни публикации, предназначени за реклама или съставени от 
видеосъдържание или аудиомузикално съдържание. 

 От 01.08.2020 г. намалената ставка от 9 на сто се отнася и за ресторантъорски и 
кетърингови услуги, свързани с доставката на приготвена или неприготвена храна, вклю-
чително състояща се в доставката на храна за вкъщи, без спиртни напитки, като с 
допълнителна разпоредба се уточнява, че не се отнася за доставките за „бира“ и „вино“. 
 Прие се приложение ПМС № 4, с което намалената данъчна ставка за данък 
добавена стойност от 9 на сто се  прилага и за храни, подходящи за бебета или малки 
деца, бебешки пелени и подобни бебешки хигенни артикули. 
  В глава шестнадесет на Закона за данък върху добавената стойност се 
регламентира специалния ред на облагане на туристическите услуги, като се определя 
данъчното третиране на „общата туристическа услуга“, по която доставчик е 
туроператор  – доставката на обща туристическа услуга в случаите по чл. 136, както и 
екскурзиите, организирани от туристическите агенти със случаен автобусен превоз на 
пътници също се облагат с намалена данъчна ставка от 9 на сто. За да се използва 
намалената ставка, мястото на изпълнение на туристическата услуга трябва да е на 
територията на страната или на друга страна членка на Европейския съюз. 
 Въведените промени в облагането на туристическите услуги в обстановка на 
COVID-19 среда стимулират най-вече българските граждани да почиват в българските 
курорти, което ще насочи определен паричен поток към туристическия отрасъл и ще 
позволи запазването на бизнеса и работните места на заетите в него. 
 Промените, които настъпиха в чл. 66 и по-точно ал. 7 от 01.08.2020 г., дадоха 
право с намалена данъчна ставка 9 на сто да се облагат фитнесите и спортните 
съоръжения, сред които са басейни, игрища, зали за тренировки и други. 
 От 2022 г. с въвеждането на по-ниската данъчна ставка, включително и нулева за 
някои стоки, аргументите на законодателя са, че предлаганите стоки и услуги са свързани 
както с укрепването на икономическото състояние в страната, така и с подобряване на 
здравето на населението. По-доброто здраве на българските граждани има благоприятни 
последици за икономиката: по-малко болни - повече часове отработен труд и повече 
парични постъпления в бюджета на държавата. 
 Посочените данъчни преференции са въведени за определен период от време за 
срок и чрез тях се цели подпомагане и справяне с негативните последствия от епидемията 
(COVID-19) и икономическата криза на най–силно засегнатите отрасли на икономиката.  
 С писмо ПМС № 50 на Мининистерския съвет от 30.03.2020 г. беше въведена 
мярката 60/40 за подпомагане на бизнеса в условията на пандемична обстановка. Чрез 
тази мярка бяха дадени компенсации за фирмите, временно намалили или прекратили 
дейноста си, т.е. суми за трудови възнаграждения за запазване на заетостта на 
работниците и служителите за периода, за който се изплащат тези компенсации. 
  Тази преференция беше приета добре от бизнеса, макар и с определени 
затруднения, които част от фирмите срещнаха при нейното въвеждане, което е основен 
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аргумент за нейното удължаване и след първоначално обявеното извънредното 
положение и  епидемична обстановка. 
 Удължаването на мярката 60/40 за периода от 13.03.2020 г. до 31.05.2021 г. с 
Постановление № 55 и 151 на Министерския съвет обхвана най-вече  фирмите, които 
бяха преустановили работа или въвели непълно работно време, в резултат на което 
отчетоха намаляване на приходите от продажби с не по-малко от 20 на сто спрямо 
предходен период.  
 С ново писмо ПМС № 213 на Министерския съвет се удължи мярката 60/40 до 
01.07.2021, като тенденцията при влошаване на епидимичната обстановка да бъде 
продължена. 

 Запазването на мярката и след периода на ограниченията в дейността на фирмите 

представлява вече субсидирана заетост с поемане на част от разходите на персонала, 
който не е в отпуска, а полага труд и има за цел запазване на заетостта на работниците и 
служителите в период на бавното възстановяване на дейността на фирмите и 
реализирането на недостатъчни приходи. 
 Размерът на отпуснатите парични средства на фирмите за запазване заетостта на 
работниците и служителите се определя в зависимост от процента на спад на приходите. 
Фирмите се класифицират в две групи: 

✓ първа група – спад на приходите от 30 до 39 на сто; 
✓ втора група – спад на приходите от 40 до 50 на сто. 

 База за изчисляване на отпуснатите паричните средства на фирмите - 

работодатели е осигурителният доход, т.е. за първа група -  50 на сто от дължимите 
осигурителни вноски за месец април 2021 г. за сметка на работодателя на всеки работник 
или служител при декларирано намаление от тях най-малко от 30 на сто.  
 Втората група – 60 на сто от размера на осигурителния доход за месец април 2021 
г. и по-точно от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя за всеки 
работник или служител при декларирано от работодателя намаление на приходите от 
продажбите с не по-малко от 40 на сто.  
 Паричните средства, които ще получат фирмите, отговарящи на условията за 
мярката 60/40 за един работник или служител - трета категория, ако е осигурен на 
минимална работна заплата ще е около 330 лв., ако е осигурен на максималния месечен 
осигурителен доход от 3 000 лв. е около 1 450 лв. 
 В заключение могат да се направят следните изводи: 

Първо: Преференциите, въведени в резултат на възникналата пандемична 
обстановка, ще подпомогнат оцеляването на по-голяма част от фирмите в най-

засегнатите отрасли на българската икономика. Затова при наличието на четвърта 
СOVID-19 вълна, те трябва да се запазят, както и да се въведат нови такива. 
Второ: Преференцията 60/40 и нейното запазване и след периода на 
ограниченията на дейността на засегнатите фирми ще спомогне за справяне с 
неблагоприятното въздействие върху българската икономика (темпа на намаление) 
чрез постепенното възстановяване на тяхната активност. 
Трето: Мярката 60/40 ще има важна роля за ограничаване на съкращенията и 
запазване на заетоста на работната сила и през 2021/2022 г. за фирмите с намалени 
приходи при наличието на влошаване на епидемичната обстановка и 
икономическата криза в страната.  
Четвърто: Прилаганите  данъчни преференции трябва да бъдат съобразени, от 
една страна, с икономическото развитие на страната, както и с подпомагане на 
фирмите  при наличие на фосмажорни причини (пример епидемична обстановка, 
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международна криза, изменения в климата и т.н.), а от друга страна,  тяхното 
въздействие трябва да бъде насочено към населението – стимулиране на 
раждаемостта, осигуряване на парични средства на хора в неравностойно 
положение, подпомагане на хора с ниски доходи и т.н. 

 Трябва да подчертаем, че данъчните преференциите не трябва да се въвеждат в 
резултат на политическа конюнктура, а да  се отчита реалната необходимост от тях както 
за икономиката, така и за населението. В противен случай се нарушават принципите 
„равенство пред данъка“ и „равенство чрез данъка“, което е предпоставка да  се укриват 
и да не се плащат данъчните задължения. 
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Abstract: The work is focused on specific aspects of the economic development of the rural 
areas in the District of Veliko Tarnovo. The current definition of a rural area applies to seven 
municipalities in the District of Veliko Tarnovo – these are Lyaskovets, Pavlikeni, Polski 
Trambesh, Zlataritsa, Elena, Suhindol and Strazhitsa. The analysis is based on three percentage 
indicators: Urbanized territory, Transport territory and Agricultural territory. The information 
used is available for the public from the National Statistics Institute. Based on these data, albeit 
conditionally, the rural areas are divided into separate groups according to the respective 
indicators. Conclusions and generalizations are made for the separate indicators. It should be 
noted that based on the comparison of all three indicators, the leading place in terms of 
economic development is assigned to the municipality of Lyaskovets. 
 

Keywords: economic development, urbanisation, rural areas 

 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Проблемите свързани със социално – икономическото развитие на селските 
региони  е обект на дискусия не само в теоретичните разработки, а и на отделни 
институционални равнища – Европейски съюз, държавни ведомства, отделни комисии, 
общински съвети, представители на бизнеса и др. Селското стопанство е било, е и ще 
бъде сред основните политики на страните от ЕС, поради неговото значение за 
продоволствената сигурност и устойчивост на селските райони [1].  Реформите през 
последните десетилетия на ниво ЕС са видими в редица сектори на икономиката. Пример 
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за това е започналата преди две десетилетия реформа за либерализация на 
електроенергийните пазари в ЕС с цел въвеждането на конкуренция при производството 
и крайната доставка на стоката електроенергия [2]. 

На тази основа, темата свързана с икономическото развитие на селските райони в 
област Велико Търново е особено актуална. Настоящата разработка има за обект 
развитието на селските райони в област Велико Търново, а за предмет – икономическото 
им позициониране в рамките на областта. Целта е да се изследват селските райони по 
определени показатели, които разкриват техния икономически потенциал. За постигане 
на така формулираната цел е необходимо да бъдат решени следните задачи: 

- изследване на селските райони чрез показателите в процент – „Урбанизирана 
територия”, „Територия на транспорта” и „Земеделска територия”; 

- осъществяване на съответните анализи и изводи. 
 

2. АНАЛИЗ  НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПО 
ИНДИКАТОРИ В ПРОЦЕНТ – „УРБАНИЗИРАНА ТЕРИТОРИЯ”, „ТЕРИТОРИЯ 
НА ТРАНСПОРТА” И „ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕРИТОРИЯ”  

По проблемите свързани с икономическото развитие на селските райони в 
България са налице редица изследвания. Те се фокусират върху различни аспекти на 
социално-икономическото развитие. От съществено значение е „да се очертае обхватът 
на финансиране на социалните услуги чрез набраните средства” [6]. Устойчивостта на 
една пазарна система зависи от здравословна конкуренция и постоянно разширяване на 
пазарите, като и двете са благоприятни за насърчаване на специализацията и за сложни 
разделения на труда. Това в комбинация с икономии от мащаба продължава да намалява 
производствените разходи, като в същото време прави продуктите и услугите по-
достъпни [3]. Икономическото развитие на селските райони е пряко свързано с 
ефективността на управление, като последното „е сложен процес, включващ методи, 
критерии, показатели, техники за поставяне на оценка на количествените и качествените 
характеристики на резултатите от дейността им” [7]. 

Диляна Митова анализира определени процеси, свързани с доходите и заетостта 
на населението в селските райони и очертава основните проблеми в тази насока [5]. 

Други автори разглеждат общата селскостопанска политика в контекста на 
развитието на селските райони в България. Основната цел на тяхното проучване е да се 
анализира влиянието ПРСР за подобряване на икономическото и социално състояние на 
селските райони [9]. 

Повечето автори разглеждат урбанизацията „като процес на развитие (нарастване 
или увеличаване в км²) на градската среда в следствие на нарастване броят на 
населението в нейните административни граници и тяхното разрастване” [4].  
В тази връзка степента на урбанизация е основа за икономическото развитие на 
отделните региони и има важна роля за разкриване на техния социално – икономически 
потенциал (вж. Табл. 1). Степента на урбанизация се установява чрез показателя – 
„Урбанизирана територия”. 

 

Таблица 1. Степен на урбанизация в процент на изследваните общини за 2021 г. 
 

Лясковец 6,97% 

Полски Тръмбеш  5,69% 

Стражица  5,47% 

Павликени  4,69% 
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Златарица  3,64% 

Сухиндол  2,77% 

Елена  1,65% 

Велико Търново - 
област 5,09% 

Велико Търново - град 5,90% 

Северен централен 
район 5,19% 

Общо за страната  4,62% 

                                       Източник: https://www.nsi.bg/bg 

Северен централен район е с по-висока степен на урбанизация в сравнение със 
средното за страната. Област Велико Търново също се характеризира с по-висока 
урбанизираност спрямо средната за България, но с по-ниска степен спрямо Северен 
централен и Велико Търново – град.  

От анализираните общини безспорен лидер е Лясковец. Като основна причина 
може да се посочи близостта до областния център. Отбелязва се прираст на 
урбанизираната територия спрямо 2011 г. (5,1% е урбанизираната територия) в размер на 
(+1,87%). За общините – Полски Тръмбеш и Стражица може да се каже, че се 
характеризират с приблизително еднаква степен на урбанизация. И за община Стражица 
е налице лек прираст на урбанизираната територия от +0,27% спрямо 2011 г. На база 
представените данни, макар и с условен характер могат да се обособят две групи общини 
по степен на урбанизация: 

- Първата група общини са с по-висока степен на урбанизирана територия –
Лясковец, Полски Тръмбеш и Стражица. Средната стойност на 
урбанизираност на територията на трите общини е 6,04%. Надхвърля 
значително средните стойности за страната, за Северен централен район, 
за Велико Търново – област и съвсем леко за Велико Търново - град; 

- Втората група общини са с по-ниска степен на урбанизирана територия – 
Павликени, Златарица, Сухиндол и Елена. Средната стойност на 
урбанизираност на територията на тази група общини е 3,19%. Показателят 
е под средните стойности за страната, за Северен централен район, за 
Велико Търново – област и за Велико Търново – град.  

Транспортната инфраструктура има важно значение за развитието на отделните 
отрасли и подотрасли на икономиката. Ползите са и на макроикономическо, и на 
микроикономическо равнище [8]. Същевременно, транспортът е „елемент на социалната 
инфраструктура” [10]. На тази основа е важно да се анализира индикатора „Територия на 
транспорта” за визираните общини (вж. Табл. 2). 

 

Таблица 2.  Територия на транспорта в процент на анализираните общини към 
2021 г. 

 

Лясковец 4,05 

Павликени 3,25 

Сухиндол 3,02 

Полски Тръмбеш 3,01 

Стражица 2,69 

Златарица 2,56 

https://www.nsi.bg/bg
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Елена 2,23 

Велико Търново - 
област 3,09 

Велико Търново - град 3,32 

Северен централен 
район 3,05 

Общо за страната  2,68 

                                  Източник: https://www.nsi.bg/bg 

И тук също по подобие на предходния индикатор, макар и с условен характер може 
да се обособят общините в отделни групи по отношение на показателя „Територия на 
транспорта”, респ. степен на развитие на транспорта: 

- Първата група общини са с висока степен на развитие на транспортната 
инфраструктура – Лясковец и Павликени. И за двете общини стойностите 
на „Територия на транспорта” в процент надхвърлят значително средната 
стойност за страната, за Северен централен район, за Велико Търново – 
област и за Велико Търново - град; 

- Втората група общини са с умерена степен на развитие на транспортната 
инфраструктура, като се включват следните общини – Сухиндол, Полски 
Тръмбеш и Стражица. Техните стойности на показателя „Територия на 
транспорта” в процент леко надвишават средната стойност за страната. 
Показателя „Територия на транспорта” на общините от втора група е по-
нисък в сравнение със стойностите на Северен централен район, Велико 
Търново – област и Велико Търново – град; 

- Трета група общини – Златарица и Елена. Те са с ниска степен на развитие 
на транспортната инфраструктура. Техните стойности на индикатора 
„Територия на транспорта” е под средната стойност за страната, на Северен 
централен район, Велико Търново – област и Велико Търново – град. 

Важен фактор за развитието на селското стопанство, респ. и за икономическото 
развитие е наличието на земеделска площ. Изследваните общини се оценяват на база 
показателя „Земеделска територия” в процент (вж. Табл. 3). 

 

Таблица 3. Земеделска територия в процент на анализираните общини към 2021г. 
Полски Тръмбеш 80,51 

Павликени 79,19 

Лясковец 73,94 

Стражица 64,32 

Сухиндол 60,54 

Златарица 48,78 

Елена 39,34 

Велико Търново - 
област 65,54 

Велико Търново - град 60,10 

Северен централен 
район 66,36 

Общо за страната  54,60 

Източник: https://www.nsi.bg/bg 

Стойностите на показателя „Земеделска територия” в процент дава основание да 

https://www.nsi.bg/bg
https://www.nsi.bg/bg
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се обособят следните групи общини: 
- Първа група, към която се числят: Полски Тръмбеш, Павликени и 

Лясковец. Техните стойности надвишават значително средното за страната, 
за Северен централен район, за Велико Търново – област и за Велико 
Търново – град; 

- Втора група – Стражица и Сухиндол. Стойностите на показателя 
„Земеделска територия” в процент надвишава средното за страната и за 
Велико Търново – град, но е по-нисък в сравнение със стойностите на 
Северен централен район и Велико Търново – област; 

- Трета група общини – Златарица и Елена. Техните стойности на 
индикатора „Земеделска територия” в процент е под средната стойност за 
страната, на Северен централен район, Велико Търново – област и Велико 
Търново – град. 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
В заключение могат да бъдат осъществени следните изводи: 
1) Урбанизацията на общините – Лясковец, Полски Тръмбеш и Стражица, 

измерена чрез индикатора „Урбанизирана територия” в процент е с по-високи 
стойности от средните за страната, за Велико Търново – област и за Велико 
Търново – град. Безспорен лидер в това отношение е община Лясковец. В 
социално-икономически план от теоретична гледна точка е необходимо да се 
позиционират най-добре тези общини, при равни други условия; 

2)  Развитието на транспортната инфраструктура, оценена чрез показателя 
„Територия на транспорта” в процент води до обособяването на три групи 
общини. Водещо място заемат Лясковец и Павликени; 

3) Развитието на земеделските площи, оценени на база стойностите на 
показателя „Земеделска територия” в процент, определя първостепенно 
значение на общините - Полски Тръмбеш, Павликени и Лясковец; 

4) На основание данните и изчисленията на трите индикатора в процент – 

„Урбанизирана територия”, Територия на транспорта” и „Земеделска 
територия”, може да се обобщи, че с първостепенно значение е община 
Лясковец. 
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Abstract: The work studies the impact of the Covid pandemic on tourism, and on the tourist 
travels in particular. For that purpose, an analysis is made of the visits of foreign tourists in 
Bulgaria and the travels of Bulgarian citizens abroad for holidays and excursions in the period 
2018 – 2020, as well as the expenses made by the Bulgarian population for the purpose of 
tourism. Conclusions are drawn on the grounds of the analysis. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Ковид – 19 въздейства неблагоприятно върху всички сфери на човешката дейност 
– икономическа, културна, социална, екологическа и др. В икономическо отношение 
пандемията рефлектира върху всички икономически равнища – микро, макро, мезо и 
мега нива. ЕС беше силно засегнат от Ковид-19 и все още не може да се възстанови от 
предизвиканите турболенции във веригата на доставки. Селското стопанство е било, е и 
ще бъде сред основните политики на страните от ЕС, поради неговото значение за 
продоволствената сигурност и устойчивост на селските райони [2]. 

Към настоящия момент ЕС се бори с най-сериозната енргийна криза от 3 
десетилетия, влияеща изключително негативно върху развитието на туризма. Пример за 
това е започналата преди две десетилетия реформа за  либерализация на 
електроенергийните пазари в ЕС с цел въвеждането на конкуренция при производството 
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и крайната доставка на стоката електроенергия [3]. 
В България кризата се отразява върху отделните сектори с различен интензитет. 

Много силно е въздействието върху туристическия отрасъл. Именно това определя 
актуалността на разработката. Настоящата разработка има за обект въздействието на 
Ковид пандемията върху туризма в България, а за предмет влиянието върху 
туристическите пътувания. Целта е да се изследват пътуванията и разходите на 
населението с цел туризъм. За постигането на така формулираната цел е необходимо да 
се решат следните задачи: 

– анализиране посещенията на чужденци в България с цел почивка и екскурзия; 
– проучване пътуванията на български граждани в чужбина с цел почивка и 

екскурзия; 
– изследване разходите за туристически пътувания в страната и чужбина. 
 

2. АНАЛИЗ НА ПОСЕЩЕНИЯТА НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ И 
ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ЧУЖБИНА С ЦЕЛ ПОЧИВКА И 
ЕКСКУРЗИЯ ЗА ПЕРИОДА 2018 – 2020 г. 

Ковид пандемията се отразява неблагоприятно на глобалната икономика, в т. ч. не 
прави изключение и България. Първите ограничителни мерки в България се въведоха 
през март 2020 г. и продължиха до май същата година. В зависимост от нивото на 
заболеваемостта, Правителството отменя част от мерките или въвежда нови. Въведените 
ограничения продължават и към настоящия момент в по-малка или по-голяма степен. 
Това означава, че икономическите загуби към настоящия момент не са калкулирани 
напълно. Не могат да бъдат изчислени, защото пандемията не е преминала. Що се касае 
за данъчната политика, туристическия налог се числи към местните данъци и за 
макроикономиката на страната е от „второстепенно значение и приходите, набрани чрез 
тях, постъпват в местните бюджети” [7]. 

По въпросите, свързани с влиянието на ковид пандемията са налице редица 
български и чуждестранни изследвания. Детайлен анализ в теоретичен и емпиричен план 
с представя от М. Божинова, Л. Илиева, Л. Тодорова и П. Иванов [1]. Авторите защитават 
тезата, че „възстановяването на българския туризъм в условията на COVID-19 е 
възможно единствено посредством предприемането на конкретни мерки, основаващи се 
на задълбочен анализ на състоянието, в което се намира туристическият бизнес, и 
отчитане на потребителските нагласи за потребление на туристически услуги в условията 
на COVID-19”. 

Задълбочено проучване по проблемите на туризма в резултат на пандемията се 
осъществява от Ив. Кабаков, В. Маринов, М. Асенова, В. Николова, Ел. Петкова, Р. 
Митова, Н. Стоева, М. Станева, Пл. Петров и Г. Димитрова [5]. Авторите препоръчват и 
различни мерки в отделните сектори на туризма. 

В доклад на Института по икономика и политики също се обръща сериозно 
внимание на влиянието на пандемията върху туризма и възможните реакции [4]. 

М. Некова подробно изследва влиянието на пространствената структура на 
настанителната база на туризма в Централна Северна България [6]. 

Разбира се, представените дотук разработки съвсем не изчерпват анализите, 
препоръките и докладите на експертите в туристическия бранш. Многообразието  
изследванията  в теоретичен и практико-приложен план още веднъж потвърждават 
значимостта на туризма като отрасъл за българската икономика. 

Видно е, че той е един от секторите, който търпи сериозни загуби. Ясна представа 
за рефлексията на Ковид-19 върху бранша предоставят показателите: посещения на 
чужденци в България с цел почивка и екскурзия и пътувания на български граждани в 
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чужбина с цел  почивка и екскурзия (вж. Табл.1). Периодът на анализ не е случаен – от 
януари 2018  до декември 2020 г. От една страна, фокусът е насочен след м. март 2020 
(въвеждането на ограничения в България), а от друга страна, за да се реализира адекватен 
анализ е необходимо да се сравнят данните с поне две предходни години. 

 

Таблица 1. Посещения на чужденци в България и пътувания на български 
граждани в чужбина с цел почивка и екскурзия за периода 2018 – 2020 г. (представяне 

по месеци) 
 

Време 

ва 
разбивк

а по 
години 

и 
месеци 

Посеще 

ния на 
чужденц
и в Бълга 

рия с цел 
почивка 
и екскур 

зия 

Пътува 

ния на 
българ 

ски 
гражда 

ни в 
чужбина 

с цел 
почивка 
и екскур 

зия 

Време 

ва 
разбивк

а по 
години 

и 
месеци 

Посеще 

ния на 
чужден 

ци в 
Бълга 

рия с цел 
почивка 
и екскур 

зия 

Пътувани
я на 

български 
граждани 
в чужбина 

с цел 
почивка и 
екскурзия 

Времева 
разбивк
а по 
години 
и 
месеци 

Посещени
я на 

чужденци 
в България 

с цел 
почивка и 
екскурзия 

Пътувани
я на 

български 
граждани 

в чужбина 
с цел 

почивка и 
екскурзия 

2018 I 236077 97157 2019 I 239218 103494 2020 I 259133 114810 

2018 II 193123 86126 2019 II 201918 90905 2020 II 215259 92226 

2018 III 205767 117241 2019 III 215738 121575 2020 III 84726 42660 

2018 IV 276368 169774 2019 IV 285614 176246 2020 IV 586  н.д. 
2018 V 366505 249862 2019 V 363284 255197 2020 V 873  н.д. 
2018 VI 789371 240560 2019 VI 769662 255046 2020 VI 41240  н.д. 
2018 VII 1232647 289935 2019 VII 1156828 309871 2020 VII 166766  н.д. 

2018 
VIII 1226323 319766 

2019 
VIII 1319684 345198 

2020 
VIII 242468  н.д. 

2018 IX 617884 221016 2019 IX 598857 233933 2020 IX 196003  н.д. 
2018 X 257973 119366 2019 X 274464 129051 2020 X 88571  н.д. 
2018 XI 183467 109350 2019 XI 200217 117577 2020 XI 42491  н.д. 
2018 XII 219071 131928 2019 XII 234963 150877 2020 XII 26572  н.д. 

Източник:  https://www.nsi.bg/ 
Важна особеност по отношение на данните, съгласно НСИ, е че за периода април 

- декември 2020г., във връзка с епидемичната обстановка временно се преустановява 
провеждането на изследването на граничните пунктове. Налице са данни за посещения 
на чужденци в България за периода април - декември 2020 г., но те са предоставени от 
Министерство на вътрешните работи. На практика, няма данни за пътуванията на 
български граждани в чужбина по цел на посещението – в т. ч. и пътувания на български 
граждани в чужбина с цел почивка и екскурзия, като е налице информация само за общия 
брой пътувания на българите и справките също са предоставени от Министерство на 
вътрешните работи.  

Индикаторът брой пътувания на български граждани в чужбина с цел почивка и 
екскурзия, за януари и февруари 2020 г. е по-висок в сравнение със същите месеци на 
2019 и 2018 г. Влиянието на пандемията е силно изразено за м. март 2020 г., и спрямо 
март 2019 г. намалението е с 64,91%.  

Поради липсата на информация за април-декември 2020 г., авторите считат за  
удачно да се разгледат данните с  общ брой пътувания в чужбина. Информацията е с по-
общ характер, но също формира представа за въздействието на пандемията върху 

https://www.nsi.bg/
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икономиката и в частност туристическия отрасъл (вж. Фиг. 1). 

 
 

Фигура 1. Общ брой пътувания на български граждани в чужбина по месеци за 
периода 2018 – 2020 г. 

В абсолютно отношение броя пътувания в чужбина 2020 спрямо 2019 г. за м. март 
намаляват с 247589, a в относителен аспект е 51,77%. Най-ниска стойност показателя 
регистрира за м. април 2020 г. – 75 288, а за 2019 и 2018 г. броя пътувания е съответно 
620842 и 606357.  

Въпреки ограничената информация за пътуванията на български граждани в 
чужбина с цел почивка и екскурзия за 2020 г., за периода през който се въвеждат мерките 
срещу пандемията се отчита значително намаление (м. март). Отрицателната тенденция 
се забелязва и като се разгледа по-общия показател – общ брой пътувания на български 
граждани в чужбина.  

През м. април 2020 г. е налице драстично намаление на показателя брой 
посещения на чужденци в България с цел почивка и екскурзия. Спрямо същия месец за 
2019 г. в относителен аспект намалението е с  99,72%. За м. май ситуацията е подобна, 
регистрира се намаление от 99,76% спрямо май 2019 г. При сравнение на 2019 г. спрямо 
2018 г. за месеците април и май се отчита съответно изменение от +3,35% и -0,88%. 
Средният брой посещения за 2020 г. е 113724, за 2019 г. – 488371, а за 2018 г. възлиза на 
483715. Негативната тенденция на показателя брой посещения на чужденци в България, 
продължава до края на анализирания период. 

Интересен момент е, ако се разгледат разходите на населението за осъществяване 
на туристически пътувания. Съгласно методологията на НСИ,  разходите (и в страната, и 
в чужбина) се формират от: 

- разходи за лични пътувания; 
- разходи за лични пътувания с включени туристически пакети; 
- осъществени разходи за професионални пътувания. 

Конкретните данни не са детайлизирани в такава степен, но дават ясна представа 
за въздействието на Ковид – 19 върху туристическия сектор (вж. Табл. 2).1 

 

Таблица 2. Разходи за туристически пътувания в страната и чужбина 
(включително туристически пакет) за периода 2018 - 2020 г. в хил. лв. 

 
1 Забележка: обхваща население на 15 и повече години в Република България. Наблюдението се 
провежда върху извадка на домакинствата в страната. 
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Реализирани 
разходи 2018 2019 2020 

Разходи  в 
страната 1170909 1172486 974892 

Разходи  в 
чужбина 671631 917508 182041 

Общо разходи 1842540 2089994 1156933 

               Източник:  https://www.nsi.bg/ 
Разходите за туристически пътувания за 2020 г. намаляват спрямо предходните 

периоди. Темпът на изменение за 2020 г. спрямо 2019 и 2018 г. е съответно (-44,64%) и (-
37,21%). В структурно отношение е налице по-висок дял на разходите на туристически 
пътувания в страната. За 2020 г. е значителен – 84,27%. Основна причина са мерките, 
които се въвеждат, както в България, така и от страните, където се намират съответните 
туристически дестинации. Създава се несигурност, поради което населението 
осъществява туристически пътувания в рамките на страната, за сметка на 
чуждестранните почивки. Това е ясно изразено, ако се анализират разходите за 
туристически пътувания в чужбина.  Темпът на изменение за 2019 спрямо 2018 г. е с 
положителна стойност от 36,61%, а 2020 спрямо 2019 г. се регистрира намаление (-
80,16%).  Динамиката на разходите за туристически пътувания в страната не следва точно 
тенденцията на разходите в чужбина. И тук е налице положителен темп на изменение 
2019 спрямо  2018 г., но е едва  0,13%, а 2020 спрямо 2019 г. темпа е също отрицателен, 
но не е с такава висока стойност (- 16,85%). Казано с други думи, разходите за 
туристически пътувания в чужбина и страната намаляват. По-силно изразено е 
намалението на  разходите за туристически пътувания в чужбина, но това е за сметка 
нарастване делът на  разходите за туристически пътувания в страната. 
 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение може да се обобщи, че въздействието на пандемията върху 
туристическия сектор е значително. С въвеждането на ковид мерките в България през 
м.март 2020 рязко се ограничава пътуванията на български граждани в чужбина с цел 
почивка и екскурзия. Въпреки липсата на данни за туристически пътувания в чужбина 
от български граждани с цел почивка и екскурзия за месеците април-декември 2020 г., 
показателя общ брой пътувания също формира добра представа за влиянието на 
пандемията върху туристическия отрасъл. Намалението и при него е значително.  

Индикаторът посещения на чужденци в България с цел почивка и екскурзия 
бележи рекордни ниски нива. Подобни са тенденциите и при осъществените разходи за 
туристически пътувания в страната и чужбина. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

През последните десетилетия светът става свидетел на увеличаваща се 
урбанизация, която тенденция не може да бъде спряна. В момента се преживява най-
голямата вълна на градски растеж в историята и както се коментира на Световния 
икономически форум се очаква близо 70% от населението на планетата да живее в 
градовете до 2050 г., спрямо настоящите 56%. Увеличението на градското население 
неминуемо изважда на преден план една изключително важна и неотложна задача, а 
именно за създаването на по-зелени и безопасни градове. 

„Градска екология“ и опазването на околната среда или как да се постигне 
устойчиво развитие на всяка урбанизирана територия е един от най-важните въпроси, на 
който се търси отговор. Всяко едно управление е мотивирано да се справи с опазването 
на околната среда, но това ще бъде възможно, ако бъдат въвлечени повече отговорни 
граждани в различни дейности по опазване на околната среда, като акции по 
рециклиране, кампании за почистване, образователни кампании на различни нива и 
организации. Дали „симбиозата“ между едно управление и гражданите може да бъде 
постигната или това си остава мисия „невъзможна“ само времето ще покаже. 

Европа си постави много амбициозни цели в областта на околната среда и 
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изменението на климата, а именно - от въглеродна неутралност до кръгова икономика, от 
по-чист въздух до по-чист транспорт. Градовете, в които живее по-голямата част от 
европейското население се очаква да играят решаваща роля за постигането на целите на 
Европа за устойчивост. Въпросът е как могат да станат устойчиви? 

Всеки един голям град се отличава с определени характеристики, но по отношение 
на екологията те са сравнително еднозначни и повтарящи се. Най-важните 
характеристики са големият брой население, което води до свръх потребление и 
генериране на огромни количества отпадъци, засилен трафик, високи нива на 
замърсеност на въздуха, не добре поддържана зелена система, ниско ниво на 
осведоменост и култура по отношение опазването на околната среда.  

Всичко това се отразява неблагоприятно върху екологията на градската среда - 
нейната визия, приветливост, замърсеност и ниво на хигиеничност, а това съответно е 
път към по-нездравословен начин на живот. Природосъобразният начин на живот за 
повечето хора е непознат или неприемлив. 

Провокирането на гражданите да се замислят по-дълбоко за значението и ефекта 
от извършването на дейности по опазване на околната среда засега не дава особено добър 
резултат според автора. 

2. СЪСТОЯНИЕ, ОСОБЕНОСТИ И ПРОБЛЕМИ НА ГРАДСКАТА СРЕДА 

 Градовете се характеризират с географско местоположение, климат и морфология, 
както и с брой население, социална структура и икономически дейности. Градската 
структура и ползването на земята са други важни фактори, които оказват влияние на 
градската околна среда и на въздействието на населеното място върху региона и в 
глобален мащаб. Трудно е да се определи взаимодействието между градските системи и 
околната среда поради сложните взаимовръзки на нейните физически, социални и 
икономически компоненти [1]. 

Всяка една урбанизирана територия може да се разглежда като отделна екосистема 
със своя структура, функция и метаболизъм. Промените в качеството на градската околна 
среда са резултат от структурата на градските дейности. Гъстотата на населението, 
мобилността и начинът на живот директно водят до търсене на ново пространство и 
движение на ресурси. Категорично има осезаема разлика в качеството на въздуха 
например между градове с широко използван автомобилен транспорт, с добре развит 
обществен  транспорт или застъпен екологичен такъв. Заслужено внимание получават и 
други фактори влияещи върху чистотата на въздуха, като концентрацията на хора и 
дейности в ограниченото градско пространство, които от своя страна въздействат 
изключително много на местните природни местообитания [2]. Почти три четвърти от 
населението на Европа живее в градски зони и предградия, които представляват около 10 
процента от общата земна площ на ЕС. С високата концентрация на хора и дейности 
градовете допринасят в най-голяма степен за световните екологични проблеми. От друга 
страна съществуват уникални възможности за икономии на енергия и материали и за 
опазване на природните ресурси, така че много от екологичните проблеми могат да бъдат 
ефективно решени в градовете. 

Състоянието на градската околна среда зависи от:  
➢ градските структури - брой жители, гъстота на населението, изоставени 
територии, обновени градски територии и градска мобилност; 
➢ градските потоци - консумация на вода, енергия, материали и продукти, и 
образуване на отпадъци; 
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➢ качеството на градската околна среда - качество на въздуха и водите, 
безопасност на уличното движение, качество на жилищата, достъп до зелени 
площи и качество на дивата природа в градовете. 
Развитието на инфраструктурата и транспорта оказва влияние върху природните 

местности навсякъде в Европа и води до постоянен процес на фрагментация. България 
разбира се не прави изключение от европейската и световната тенденции и както вече бе 
споменато градските зони на континента и у нас непрекъснато се увеличават. По - 
ниските цени на качествената земеделска земя в сравнение с тези на земята в градските 
зони е сред главните фактори, които влияят върху това разрастване на градските райони. 

С увеличаването на градските зони се увеличава и интензивността на употребата 
на земи и води от околните райони. Това увеличение оказва влияние върху някои основни 
„услуги“, за които сме свикнали да смятаме, че получаваме безплатно от природата, като 
например естественото филтриране на подземните води във водоносни пластове за 
питейна вода, опазването на влажните зони и на генетичното разнообразие, което се 
наблюдава в области, в които се осъществява маломащабно екстензивно земеделие. 
Унищожаването на гористите местности може коренно да измени оттичането на 
дъждовните води, с което да предизвика образуването на кални свлачища и други 
проблеми и същевременно да доведе до увеличаване на застрашените от наводнения 
райони[3]. Тези процеси са много опасни и оказват негативно въздействие върху 
сигурността на гражданите и от там върху сигурността на страната. През последната 
седмица отделни райони на страната ни попаднаха в клопката именни на такива събития.  

Посочените проблеми, съчетани със слабо ниво на култура по отношение на 
разделно събиране и предаване на отпадъците за рециклиране, предприемане на действие 
по различни теми от градската екология като екологично строителство, прахова и шумова 
замърсеност на средата, употреба на неподходящи препарати от битовата химия и т. н. 
водят до все по-замърсена и нездравословна околна среда. 

Други елементи с неблагоприятно въздействие са високото ниво на шум, лъчения 
и прахови частици във въздуха и заедно със слабата информираност, дори често 
нехайство на гражданите за влиянието на тези явления върху здравето им, води до липса 
на адекватни превантивни действия от тяхна страна. 

През последните години, предвид сериозното замърсяване на въздуха се наложи 
практиката да се монтират станции за измерване параметрите на въздуха и да отчитат 
стойностите дори в момента с достъпност за гражданите. Европейският индекс за 
качество на въздуха и инструментът за визуализиране на качеството на въздуха в 
европейските градове, показват, че не всички граждани дишат един и същ въздух и това 
разбира се има своите различни причини и последствия.  

Извършват се различни проучвания,  които да покажат в каква степен ще окажат 
влияние върху населението различните фактори като изменението на климата, 
опасността от недостиг на вода за отделни региони, рискове от наводнения и пожари. 

Проучванията имат за цел да установят до каква степен отделни региони и 
общности са по-уязвими от други, което да помогне за начертаване на правилните мерки 
за опазване на околната среда и предприемане на адекватни действия с цел намаляване 
на рисковете и уязвимостта върху различните общностни групи от населението.  

Замърсяването с прах е проблем за всички страни на ЕС. Дължи се на 
използването на твърди горива с високо пепелно съдържание, което в някои случаи 
надвишава 50 %. Най- голямо количество прах се изхвърля при производството на 
електро и топлоенергия. Други източници на прах са промишлеността и битовият сектор, 
както и наличието на много неконтролирани източници, като лошото поддържане на 
пътищата, градските сметища, открити кариери и др. Това замърсяване от своя страна 
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предизвиква различни проблеми, като повишен риск за човешкото здраве, разрушаване 
на строителните материали, повреждане на историческите паметници, негативно 
въздействие върху растенията и животните. 

Във всички европейски градове могат да се наблюдават смог и трайно повишаване 
на концентрациите на такива опасни замърсители на въздуха, като: олово, бензол, 
прахови частици, бензопирен и др. 

Твърде често общественото внимание е насочено преди всичко към чистотата на 
въздуха на открито, докато качеството на въздуха в закрити помещения е подценявано 
или забравяно. Днес учените твърдят, че понякога въздухът на закрито може да се окаже 
далеч по-замърсен от този навън, дори и в индустриализираните градове. Пандемията от 
КОВИД-19 показа, че средата на закрито може да бъде не по-малко опасна от тази на 
открито. Хората прекарват все повече време на закрито. Особено важна е чистотата на 
въздуха за децата. Обемът на вдишвания от децата въздух е по-голям спрямо тяхното 
тегло в сравнение с възрастните. Ето защо рискът от натрупване на вредни вещества в 
организма е по-голям при децата, отколкото при възрастните [4]. 

Устойчивото развитие може да се разглежда като крайна цел за всеки един град, 
но в същото време, пътят към устойчивост ще трябва да бъде адаптиран към уникалния 
набор от характеристики и предизвикателства за всеки един от тях. [5] 

Европейската агенция по околна среда среща заинтересованите страни с цел 
разработването на обща концептуална рамка, която да е в основата на предстоящите 
действия. Целта на рамката е да помогне на градската управа и авторите на политики да 
разработят свой преход към устойчивост, като разгледат устойчивостта на градовете през 
шест различни гледни точки: кръгов град, устойчив град, град с ниски въглеродни 
емисии, зелен град, приобщаващ град и здрав град. 

Има много неща, които градовете могат да направят в прехода към градска 
устойчивост, от създаването на зелени и сини зони в градските центрове до 
интегрирането на градския транспорт с активни системи за мобилност, например 
колоездене и ходене, или разработването на по-ефективни системи за рециклиране. 
Процесът може да бъде ускорен от по-широкото използване на технологичните развития, 
например електрически превозни средства или дистанционна работа. От европейските 
зелени столици става ясно също, че дългосрочната и последователна визия, подкрепена 
от съответните управленски структури, знания и данни, може наистина да преобрази 
един град само за няколко десетилетия [6].  

3. ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТТА НА УСТОЙЧИВА ГРАДСКА СРЕДА 

За първи път масово понятието „устойчиво развитие” се появи на конференцията 
в Рио де Жанейро през 1992 г. Под „устойчиво развитие” следва да се разбира такова 
общество, което в отговор на изменение на вътрешните и външните условия е способно 
да установи ново, съответстващо на тези изменения равновесие както вътре в себе си, 
така и в цялата среда на своето съществуване. Устойчивото развитие е концепция, която 
се изгражда върху основата на устойчиви форми на развитие, осигуряващи по-висока 
степен на функциониране на системата. Този процес не се откъсва от динамиката на 
разумното потребление. Устойчивото развитие е обективна необходимост на бъдещето, 
но от това следва да се предприемат ефективни действия за неговото осъществяване. Тази 
концепция може да бъде приложена към всички структури и дейности.  

Основните измерения на устойчивото развитие са три взаимно свързани елемента: 
икономически, социален и екологически. Устойчивото развитие не трябва да се 
разглежда като застинал процес, константна на производство и потребление. Напротив, 
то е динамично, като прогресивните новости в икономическо, екологично и социално 
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отношение, намират широко поле за приложение. Проблемът е световен и 
безпрецедентен по своите мащаби и форми на проявление. Той обаче е нерешим без 
регионални и национални цели и стратегии за неговото осъществяване. Това ни дава 
основание да обобщим, че устойчивото развитие е една прагматична потребност на 
бъдещето развитие на човечеството, императив, който няма политически алтернативи. 

При изясняването на устойчивото развитие следва да се предвидят някои основни 
моменти в неговото съдържание: 

1. Удовлетворяване на разумните потребности на хората, като се изхожда не само 
от настоящето, но и от бъдещето. Задоволяването на разумните потребности на хората е 
предпоставка за без кризисно развитие. 

2. Демографското развитие да е в синхрон с изменящия се продуктивен потенциал 
на екосистемата. 

3. Цялостното развитие трябва да бъде в предварително зададени граници 
(икономически, екологически и социални). 

4. Земеделието трябва да се развива на прилично равнище. Земята да не се 
изтощава над определеното ниво. 

5. Провеждане на оздравителни мероприятия по околната среда. Важно е да се 
определят точно разходите във връзка с екологията във времето. 

6. Търсене на нови решения в енергодобива и в строителството. 
7. Усъвършенстване на разпределителната система, като основната цел е да се 

решат проблемите на бедността. 
Проектирането на устойчива градска среда е изключително важен процес, ето 

защо пренебрегването на естествените процеси в града винаги ще останат скъпо и опасно 
явление. Много градове са пострадали от неотчитането на природните процеси. Цената 
на игнориране на природата се простира и върху качеството на живот. Свидетели сме на 
този факт с безпрецедентно разрастване на градовете по целия свят. Според нова оценка 
на ООН глобалната урбанизация ще има значителни последици за биологичното 
разнообразие и екосистемите и ако сегашните тенденции продължат, това ще има 
вторичен ефект за човешкото здраве и развитие. Последиците са и върху другите 
компоненти на околната среда – въздух, води и почви [7].  

Въпреки че промените в климата, устойчивата архитектура и зелените технологии 
стават все по-актуални, въпроси, свързани с холистичния подход към устойчива градска 
среда [8], все още остават по-слабо развити. Специалисти от различни сфери, обединени 
от новата парадигма в градското планиране – екоурбанизъм, изразяват мнение, че спешно 
е необходим екологичен подход като начин на мислене и практически методи за справяне 
с проблемите както на съществуващите, така и на новите градове. Бъдещето на нашите 
общества не е просто чисто технически въпрос на намиране на по-екологични енергийни 
решения, то е въпрос на цялостна екологична и социална устойчивост и определяне на 
принципи за здрави общности в градската среда.  

Вероятно „Град с нулеви отпадъци“ [9]. В е все още само в сферата на мечтите, но 
това не означава, че не може да се прилагат системи за устойчиво управление на 
отпадъците, преминаване към затворен цикъл и превръщане на отпадъците в ресурс. 

Всички градове трябва да приемат система за управление на отпадъците си, която 
ги приближава до природните модели. Нулеви отпадъци за градското планиране включва 
превенция, рециклиране, повторна употреба, компостиране и обработка за производство 
на енергия. За целта всички строителни материали, както и други стоки трябва да бъдат 
напълно рециклируеми. Предотвратяването на образуване на отпадъци винаги е по-добър 
подход от тяхното третиране или депониране. Други системи, които трябва да бъдат 
въведени, са за повторно производство на метали, стъкло, пластмаси и хартия в нови 
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продукти. За остатъчни материали се използват технологии за добив на енергия. 
Необходимо е ефективно управление и високо качество на водите при използването им. 

В бюлетина на Европейската агенция по околна среда се посочва, че транспортът 
е отговорен за над 20% от емисиите на парникови газове в градовете, като този дял може 
силно да варира в различните градове, а градската еко-мобилност е добра възможност за 
намаляване на зависимостта от изкопаеми горива и съкращаване на въглеродните емисии, 
но е необходимо хората да променят начина си на живот. Добър достъп до основните 
транспортни услуги е от решаващо значение, тъй като може да стимулира хората да 
слязат от колите и да използват обществен транспорт, като така спомага за намаляване на 
зависимостта от автомобили. Трябва да се развият и възможностите за интегриране на 
немоторизиран транспорт, като каране на велосипед или придвижване пеша. За целта се 
развиват безопасни велосипедни пътища, пешеходни зони, схеми за велосипеди под наем 
и приятни обществени пространства. Това означава да се определи оптималният 
транспортен микс за мобилност в града чрез интегриране на частни и обществени 
транспортни системи. Някои идеи тук включват концепции за еко-мобилност и 
интелигентни инфраструктури (електрически превозни средства и станции за тяхното 
зареждане) и интегрирани транспортни системи (автобуси, метро, велосипеди). 
Бъдещето е в екологично ориентираното транспортно развитие на градовете, което е 
свързано със създаване на средна плътност на застрояване на жилищните зони и 
осигуряване на различни транспортни решения за постигане на баланс в мобилността 
между жилищните, работните и обществените места.  

Както вече не еднократно се спомена, главен проблем за хората в цяла Европа са 
емисиите на серен двуокис и прах от различни горивни процеси, а борбата за намаляване 
на този тип замърсяване може да се води чрез: 

➢ подменяне на твърди с течни или газообразни горива; 
➢ използване на горива с по-ниско пепелно и сярно съдържание; 
➢ закриване на морално остарели и физически износени енергийни 
мощности, чиято екологизация е практически невъзможна; 
➢ промени в структурата на енергийната база; 
➢ преминаване към използване на възстановими и нетрадиционни  ресурси 
за източници на енергия; 
➢ централно топлоснабдяване на жилищата, както и въвеждането на 
прахоулавящи съоръжения на енергийни и промишлени източници на прах. 
Устойчивото развитие следва да се изгражда въз основа на система от принципи, 

които са непосредствено свързани с цялостната система на управление. Практическото 
осъществяване на концепцията за устойчивото развитие, което се споделя от учени и от 
практици е обединяване около следните принципи: взаимна обвързаност между 
икономика, екология и социална политика. Необходимо е разясняване на политиката за 
„устойчиво развитие” пред широките маси с цел мотивиране тяхното участие при 
решаването на съответните въпроси във връзка с неизбежната промяна от консуматорски 
начин на живот към природосъобразен. 

Днес е необходимо устойчиво икономическо, екологично и социално развитие не 
само на отделни градове, региони и държави, но и на цялата планета, като един 
организъм. Човечеството е длъжно да поеме отговорността за решаването на тази 
мащабна задача.  

От конференцията в Рио са предприети редица мерки с цел осигуряване на 
устойчиво развитие на планетата и гарантиране и осигуряване на нейното бъдеще, но за 
съжаление не всички добри идеи и думи намират своята реализация. 



  

 

337 

 

Разгледаните екологични програми и инициативи в контекста на устойчивото 
развитие, без да се пропуска влиянието и на останалите компоненти на околната среда 
може да се каже, че в съвкупността си от елементи биха изградили една по-устойчива и 
екологична политика, без която е невъзможно бъдещето ни развитие. 

Постигането на устойчиво развитие е процес, който не може да бъде разглеждан 
без възможностите на човешкия фактор, от гледна точка на неговата важност като 
елемент от процеса.  

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Постигането на устойчива градска среда и сигурност за градовете и населението 
на Европа е въпрос на мобилизация от всички участници в процеса - държави, общини, 
инвеститори и граждани. Устойчивото градско развитие не може да се разглежда като 
самостоятелен елемент, то е комплекс от икономическо, екологично и социално развитие 
в които важна роля е отредена на човешкия фактор. В отговор на предизвикателството за 
намаляване на негативното въздействие върху околната среда и изменението на климата 
и в изпълнение на поставените цели в „Зелената сделка“ са предприети редица мерки, 
спазването на които ще доведе до очаквания резултат. 

Въвеждане на дигитализация в икономиките на страните и преминаване към 
кръгова икономика са само част от възможните приложими мерки за постигане на 
начертаните цели. Само така може да се постигне амбициозната цел, която ЕС си постави 
- Европа за въглеродна неутралност до 2050 г., където основната роля е отредена на 
европейските градове.  

 

БИБЛИОГРАФИЯ 

 

1. Колев, В., Национална сигурност и устойчивост във вътрешноградския 
транспорт, списание „Национална сигурност“, София, „Виктори ИЗДАТ“ ЕООД, 
бр. 13/2022 г., стр. 07-09, ISSN: 2682-941X & ISSN: 2682-9983 (8) 

2. Колев, В., „Умни градове“, автобусен транспорт и национална сигурност, 
списание „Национална сигурност“, София, „Виктори ИЗДАТ“ ЕООД, бр.14/2022 
г., стр. 03-05, ISSN: 2682-941X & ISSN: 2682-9983 (9) 

3. Fioretti, C., Pertoldi, M., Busti, M. и Van Heerden, S. (редактори), Наръчник за 
стратегии за устойчиво градско развитие (Handbook of Sustainable Urban 

Development Strategies), EUR 29990 BG, Служба за публикации на Европейския 
съюз, Люксембург, 2020 г., ISBN 978-92-76-24533-9, doi:10.2760/979005, 

JRC118841. https://urban.jrc.ec.europa.eu/urbanstrategies/,  видяно 02.09.2022 (2) 
4. Документ за Размисъл към устойчива Европа до 2030 г., Европейска комисия, 

2019, https://ec.europa.eu/, видяно 03.09.2022 (5) 
5. Европейска агенция за околна среда, Уводна статия, публикувана в бюлетина на 

ЕАОС, юни 2021 г. http://www.eea.europa.eu/bg,  видяно 03.09.2022 

6. Политики в областта на околната среда, http://old.europe.bg/htmls/print_page, 

видяно 02.09.2022 (1, 3, 4 ) 
7. Проектиране на устойчива градска среда, ИНФРАБИЛД, година XII, брой 4, 

2018, статия, елмедиа, https://stroiteli.elmedia.net,  видяно 03.09.2022 (7) 
8. Устойчиви градове-преобразяване на градската среда в Европа, 2021 

https://www.eea.europa.eu/,  видяно 03.09.2022 (6) 

https://urban.jrc.ec.europa.eu/urbanstrategies/
http://www.eea.europa.eu/bg
http://old.europe.bg/htmls/print_page
https://stroiteli.elmedia.net/
https://www.eea.europa.eu/


 

ГОДИШНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА  
ВИСШЕ ВОЕННОВЪЗДУШНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ 

07 ОКТОМВРИ 2022 г. 
ГР. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ 

 

 

 

338 

 

 

 

НИСКОТАРИФНИТЕ АВИАЦИОННИ ПРЕВОЗВАЧИ – 
ФЕНОМЕН В АВИАЦИОННАТА ИНДУСТРИЯ 

 
Полковник доцент д-р Росен Дончев Димитров 

 

rokidok@abv.bg, Военна академия „Г. С. Раковски“, катедра „Военновъздушни 
сили и противовъздушна отбрана“, София, България 

 

THE LOW COST AIR CARRIERS – A PHENOMENON IN THE 
AVIATION INDUSTRY  

 

 

Colonel, ass. Professor, PhD Rosen Donchev Dimitrov 

 

rokidok@abv.bg, Rakovsky NDC, Air Force and Air Defense Department, Sofia, Bulgaria  
 

 

Abstract:  The paper examines the economic characteristics of air transport, as an economic 
activity of the transport sector, studied with the emergence and development of the concept of 
low-cost air carriers and their rise in recent decades. 
 

Keywords: aviation, economic characteristics of air transport, low-cost air carriers 

 

Въздушният транспорт е важна част от световната икономика. В условията на 
глобализация неговото значение все повече нараства. Чрез въздушния транспорт се 
осъществяват икономическите връзки на регионално и международно равнище. Също 
така той е важен фактор за развитието на нови туристически пазари. Всичко това налага 
високи изисквания към качеството на продукта на въздушния транспорт и дейността на 
авиокомпаниите. 

Бързото развитие на въздушния транспорт в световен мащаб през последните 
четири-пет десетилетия се определя основно от същественото му предимство, свързано 
с високата техническа и търговска скорост. Той няма конкуренция по бързина на 
превозите, което го прави предпочитан транспорт, особено при превози на дълги 
разстояния. Транспортните връзки се осъществяват по най-късия път, което значително 
съкращава разстоянията между страните и регионите, а удобствата на съвременните 
самолети осигуряват висока култура на обслужване по време на полетите.  

Международният въздушен транспорт е широка и бързо разрастваща се 
индустрия. Тя спомага за икономическия растеж, развитието на световната търговия, 
международните инвестиции и туризма и следователно е в основата на глобализацията, 
обхващаща останалите индустрии. Днес без самолетите е трудно да си представим 
динамичния живот на съвременното човечество. Неблагоприятно върху ефективността 
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на превозната дейност на въздушния транспорт обаче се отразяват големите разходи, 
както и зависимостта на полетите от метеорологичните условия. 

Пазарът на въздухоплавателната услуга е понятие, чрез което се изразява 
взаимодействието между ползвателите (купувачите) и авиационните оператори 
(продавачите на услугата), в резултат на което се установяват цените и количествата и се 
осъществяват сделките по размяната (продадени билети за даден полетите).  

Пазарът е съвкупност от икономически отношения в сферата на обращението, 
посредством които се реализира услугата въздушен транспорт. Съвкупността от всички 
купувачи на тази услуга формира търсенето й. Следователно основа на търсенето са 
постоянно нарастващите потребности на пътниците, но за да бъдат те задоволени, 
същите трябва да платят определена цена. Способността им да купуват 
въздухоплавателната услуги (билет за дадена дестинация) се нарича платежоспособно 
търсене на въздухоплавателната услуга. 

От друга страна съвкупността на всички авиационни оператори на даден пазар 
формират предлагането на въздухоплавателната услуга. Следователно предлагането се 
стреми непрекъснато да задоволява нарастващите потребности на потребителите, което 
е свързано и с промяна на цената на услугата.  

Там където се установи равновесната цена се задоволяват потребностите, както на 
купувачите (пътниците), така и на продавачите (авиационните оператори).  

Основните характеристики на съвременния въздушен транспорт могат да се 
групират по следния начин:   

• Изключително висок растеж. След 70те г. на миналия век до 2020 г. 
Средният годишен темп на икономически растеж на въздушния транспорт е около 6%. 
Той е географски концентриран в индустриалните региони и страните с атрактивните 
туристически дестинации;  

• Интензивна конкуренция.  Световната политика на дерегулация 
трансформира пазара, създавайки конкуренция между превозвачите. Това развитие се 
доказва като ползотворно за потребителите и води до преструктуриране на авиолиниите. 

• Уязвимост. Според статистическите данни на Международната 
организация за гражданска авиация (ИКАО/IСАО – International Civil Aviation 
Organization) непрекъснатият темп на нарастване на въздухоплавателните услуги има 
резки спадания в периоди на кризи (военни; политически, икономически, финансови, 
здравни и др).  

• Функционално обособяване. Съществува тенденция в развитието на 
въздушния транспорт, водеща до непрекъснатото му ориентиране към превоз на пътници. 
Причините за това следва да се търсят преди всичко в неговите технико-икономически и 
експлоатационни особености.  

Основните предимства на въздушния транспорт биха могли да се конкретизират 
в следните направления:  

• Висока техническа и експлоатационна скорост при осъществяване на 
превози на дълги разстояния.  

• Възможност в кратък срок да бъдат достигнати почти всички точки от 
земната повърхност.  

• Възможност за гъвкава организация на пътническите превози и 
въздушното движение като цяло.  

• Висока пропускателна способност на въздушните трасета и превозна 
способност на самолетите.  

• Висока степен на комфорт и качество на обслужване при осъществяване 
на пътническите превози.  



  

 

340 

 

• Сравнително ниски разходи на време и финансови средства за 
изграждане на наземна транспортна инфраструктура.  

• Висока степен на сигурност на превозите. От дългогодишни наблюдения 
е установено, че пътнотранспортните злополуки на 1 млн. пътник/км е най-малък при 
този вид транспорт в сравнение с останалите.  

Наред с всички предимства, основните недостатъци на въздушния транспорт 
могат да се групират като: 

• Силна зависимост на превозната дейност от климатичните и 
метеорологичните условия. 

• Необходимост от използване на допълнителни превозни средства 
до началния и от крайния пункт на полета. 

• Висока себестойност на превозите и респективно по-високата 
превозна цена в сравнение с останалите видове транспорт и други. 
Както всяка отраслова икономика, така и от гледна точка на икономиката на въздушния 
транспорт, трябва да се даде отговор на въпросите: Какво да се произвежда?; Как да се 
произвежда? и За кого да се произвежда?. 

НА ПЪРВИЯТ ВЪПРОС КАКВО ДА СЕ ПРОИЗВЕЖДА?, ОТГОВОРЪТ ИДВА ОТ САМО СЕБЕ 
СИ, Т.Е. НЕОБХОДИМО Е ДА СЕ ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА УСЛУГА ОТ 
АВИАЦИОННИТЕ ОПЕРАТОРИ. 

НА ТРЕТИЯТ ВЪПРОС ЗА КОГО ДА СЕ ПРОИЗВЕЖДА?, ОТГОВОРЪТ ОТНОВО НЕ Е 
ТОЛКОВА СЛОЖЕН, Т.Е. ТРЯБВА ДА ПРЕДОСТАВЯМЕ ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНАТА УСЛУГА НА 
ЖЕЛАЕЩИТЕ И МОЖЕЩИ ДА СИ Я ПОЗВОЛЯТ (ДА ЗАПЛАТЯТ ЗА НЕЯ). ОКАЗВА СЕ ОБАЧЕ, ЧЕ 
ВИСОКАТА СЕБЕСТОЙНОСТ НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНАТА УСЛУГА (ВИСОКАТА ЦЕНА) Я 
ПРАВИ ДОСТЪПНА ДО ОГРАНИЧЕН БРОЙ ПОТРЕБИТЕЛИ И ЗАТОВА АВИАЦИОННИТЕ 
ОПЕРАТОРИ УСИЛЕНО РАБОТЯТ ПО ВТОРИЯ ВЪПРОС КАК ДА СЕ ПРОИЗВЕЖДА? С ОСНОВЕН 
АКЦЕНТ – ДА НАМАЛИМ ЦЕНАТА, ТАКА, ЧЕ СЪЩАТА ДА БЪДЕ ДОСТЪПНА ЗА ПО-ГОЛЯМ БРОЙ 
ПОТРЕБИТЕЛИ. ВСИЧКО ТОВА ВОДИ ДО СЪЗДАВАНЕТО НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА 
НИСКОТАРИФНИТЕ АВИОКОМПАНИИ И  ВСЕ ПО ШИРОКОТО ИМ НАВЛИЗАНЕ В 
СЪВРЕМЕННИЯ ВЪЗДУШЕН ТРАФИК. 

Развитие на нискотарифните авиокомпании 

Над 100 години след първия търговски полет авиационната индустрия продължава 
да бъде най-иновативния транспортен сектор в отрасъла транспорт, където появата на 
нискотарифните превозвачи е нов етап от неговото развитие. В съответствие с теорията 
за индустриалните пазари, навлизането на пазара е важно за развитието на 
конкуренцията. Проникването на нови фирми неминуемо се отразява както на пазарния 
дял на вече функциониращите фирми, така и на равнището на пазарната цена2. Освен 
това, навлизането на нови фирми ограничава пазарната мощ, увеличава общата 
продукция (съвкупното производство) и намалява равновесните цени. Всичко това може 
да бъде придружено и от появата на нови технологии и иновации. Подобно иновативно 
навлизане се извършва, когато входяща компания намира нови начини да задоволи 
потребителското търсене или да произвежда определени продукти, използвайки по-

малко ресурси.  
Основите на концепцията за нискотарифните авиационни превозвачи се полагат от 

двамата американски предприемачи, Ролин Кинг и Хърб Келехър, който през 1971 г. 
основават авиационната компания „Southwest Airlines“. Същите навлизат на пазара на 
въздушен транспорт с подхода, че пътниците могат да летят, където поискат и когато 
поискат на ниски цени и винаги ще предпочитат авиокомпанията им, ако са останали 

 
2Събина Ракарова, Анета Еленкова,Индустриална икономика,Нов български университет,2012 
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доволни по време на пътуването. Компанията ускорява растежа си в резултат на 

дерегулацията (премахване на ограниченията) и либерализацията, приложени в САЩ 
през 1978 г. като по този начин формираната на концепцията за „нискотарифен 
превозвач“, по-късно се превръща във феномен. Актът за дерегулация на 

въздухоплаването от 1978 г. напълно либерализира пазара на САЩ.3 Чрез него, частично 
се прехвърля контрола върху въздушния транспорт от правителството към частния 
сектор. Това води и до закриването на някога всемогъщия Съвет за гражданска 
аеронавтика (CAB) през 1984 г. Преди това той контролира ценообразуването на 
авиокомпаниите, споразуменията между превозвачите и сливанията в бранша. 
Авиокомпаниите са били в състояние да се конкурират само по осезаеми фактори като 
храна, качество на обслужването и кабинен екипаж. Те са били ограничени относно най-

важното съображение за повечето потребители - цената на билета. 
В началото на 80 те съществуват опити за създаване на нискотарифни 

авиокомпании, но те не постигнат успех поради държавни бариери, тъй като 
нискотарифните авиокомпании са частни авиокомпании, а държавите провеждат 
протекционистична политика по отношение на своите вътрешни авиокомпании, в които 
притежава акции, а също и поради държавни ограничения върху правата за полети до 
определени страни.  

Дерегулацията на пазарите, появата на второстепенни летища и готовността на 
инфраструктурата да работи с нискотарифни авиокомпании, както и разбирането на 
елементите на този бизнес модел, включително как те печелят пари, са ключовите 
фактори, които позволяват създаването на устойчив бюджетен бизнес модел. По 
отношение на първия фактор, Томас Лоутън твърди, че „Процесът на глобална 
икономическа либерализация в края на 90-те години е неразривно свързан с появата на 
нискотарифните авиокомпании в много страни“4. 

Либерализацията на авиоиндустрията дава впечатляващи резултати. Броят на 
самолетите за търговски въздушни превози в САЩ нараства от 205 милиона през 1975 г. 
до рекордните 927 милиона до 2019 г. Средната цена на вътрешния двупосочен билет в 
САЩ спада от 566,10 долара през 1990 г. до 367,34 долара през 2019 г. Спад от около 
35%, но спадът най-вече се е случва между 1990 и 2005 г. Авиокомпаниите също 
преминават от запълване на около 54% от местата през 1975 г. до използване на 85% от 
капацитета си през 2019 г.5 

Научната общност говори за въздействието на дискаунтърните авиокомпании 
върху пазара почти веднага след началото на процеса на либерализация на въздушните 
пътувания в Съединените щати. Греъм, Каплан и Сибли отбелязват, че нискотарифните 
авиокомпании имат голям потенциал за растеж и в резултат на тяхната поява има 
тенденция за намаляване на разходите в индустрията. Уинстън и Колинс установяват, че 
навлизането на пазара на нискотарифни авиолинии води до средно намаление на цените 
от 34% на 15 маршрута между 1984 и 1985 г. Друга тенденция, която се появявя с 
дерегулацията и либерализацията в САЩ, Канада и Европа, е изчезването на по-слаби 
авиокомпании поради фалити или сливания, но в същото време и “раждането“ на нови 
конкуренти. Добре установени марки като PanAm, Eastern Airlines, TWA и Canadian 
Airlines International изчезват, докато нискобюджетни превозвачи като Southwest и 
няколко нови бранда (например JetBlue, Westjet, Ryanair, EasyJet) се появяват на пазара 
и процъфтяват. 

 
3 Въздушен транспорт: Пазарни правила, https://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/bg/FTU_3.4.6.pdf,2020 
4  
5 Elvis Picardo, An Economic Analysis of the Low-Cost Airline Industry , 2020г. 

https://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/bg/FTU_3.4.6.pdf
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Bзимайки под внимание, активния растеж на нискотарифните авиокомпании, през 
1993 г., Министерството на транспорта на САЩ въвежда концепцията за „ефектът 
Southwest“, който характеризира влиянието на влизането на нискотарифни превозвачи 
върху цената и поведението на конкурентите. Оттогава тази концепция е утвърдена в 
научната литература и се използва активно в рамките на множество изследвания. Сред 
учените Бенет и Кроун са едни от първите, които използват този термин. По-специално, 
икономистите показват, че с появата на Southwest, по маршрута Окланд - Онтарио 
средната цена намалява с 60%, докато пътническият трафик се увеличава с 300%. По-

късно, Franke (2004) предполага, че Европа има подобен „ефект на Ryanair“. 
Важен принос за изследването на ефекта от навлизането на нискотарифния 

въздушен транспорт допринася работата и на Найда (Najda). Ученият доказа, че 
наличието на нискотарифни авиокомпании е свързано с високо ниво на пазарна 
конкуренция6. Икономистът стига до заключение, че наличието на дискаунтъри на 
пазара води до намаляване на средната цена във всички ценови сегменти, а също така 
осигурява съществена промяна в разпределението на цените (включително и на силно 
концентрирани пазари). Нискотарифните авиокомпании демонстрират стабилен растеж, 
непрекъснато разширявайки флота си, увеличавайки обема на превозените пътници, 
приходите и често печалбите. Съществуват уникални случаи като на канадската 
нискотарифна компания WestJet, която дори 17 години след появата си нараства с 
темпове на растеж 30-40% годишно, но това до голяма степен се дължи на фалита на 
основния канадски въздушен превозвач Air Canada. Според Journal of Air Transport 
Management (Thretheway, 2004), делът на НТА по отношение на броя на превозените 
пътници се очаква да бъде 50% в Европа и САЩ до 2030 г.7  

 

Характеристики на нискотарифните авиокомпании 

Нискотарифните авиокомпании (НТА, „евтина авиокомпания“, нискобюджетна 
авиокомпания или Low-cost carriers/LCC) се появяват в края на ХХ век и коренно 
променят консервативния дотогава пазар на пътническия въздушен транспорт. Тяхната 
основна стратегия е да минимизират всички възможни разходи, за да предложат 
същинската си услуга (превоз на пътници) на най-ниската възможна цена. За целта 
използват множество инструменти като обикновено предлагат по-евтини самолетни 
билети от традиционните превозвачи и са концентрирани само върху най-основната 
транспортна функция, която формира основния продукт. Известни са още като no-frills 
превозвачи или low-cost авиолинии. Създателите на този модел изследват начина на 
работа на традиционните авиопревозвачи и осъзнават, че има много начини, по които 
могат да се намалят разходите. Ниските цени се постигат именно с намаляване на 
разходите – при евтините полети не се сервират безплатна храна и напитки на борда 
(начисляват се допълнително), така че е необходим по-малък екипаж и цената на храната 
се спестява или от нея се генерира допълнителен приход. По-голямата част от този тип 
авиокомпани таксуват пътниците на брой регистриран багаж, а някои дори прилагат 
строги правила за допустимото тегло на багажа. Пътуването е само в икономична класа 
и много други услуги са срещу допълнително заплащане. Освен това, самолетите 
престояват по-малко време по летищата, а предвид факта, че престоят се заплаща, по този 
начин машините могат да обслужват повече полети на ден и се използват по-ефективно. 
Накратко, подходът на нискотарифните авиокомпании към ценообразуването може да 
бъде описан по следния начин: „ние ви даваме само възможност да летите, вие плащате 
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за останалото“.  
Нискотарифните авиокомпании се определят от Karasu като авиокомпании, които 

предоставят услуги за полети от точка до точка, плащат заплати под средното за сектора 
за своите служители и предлагат ограничено хранене по време на полета. Şengür, от друга 
страна, ги определя като авиокомпании, които намаляват разходите си, като се отказват 
от някои услуги, приети от традиционните превозвачи и съответно предлагат услуги на 
по-ниски цени. Общите характеристики на нискотарифните авиокомпании могат да 
бъдат изброени, както следва: 

• Директни продажби на билети и използване на електронни билети; 
• Ограничени услуги по време на полет; 
• По-ефективна експлоатация на самолети (висока честота на полети); 
• Еднокласна кабина с висока плътност; 
• Използване на вторични летища; 
• Фокусиране върху кратки разстояния и летене от точка до точка; 
• Един тип самолети (унифициран флот); 
• Високо ниво на аутсорсинг; 
• Наемане на персонала на оптимално ниво и ефективно използване на 

персонала.8 
Характеристиките на нискотарифните авиокомпании могат да бъдат описани 

както от летателна, така и от оперативна гледна точка.9 Нискобюджетните авиационни 
оператори, от гледна точка на въздухоплаването, предлагат еднокласова конфигурация 
с висока плътност (голям брой места за сядане) и храна или напитки, платими на борда. 
Същите не предлагат специални услуги за чекиране или програми за лоялни клиенти. От 
оперативна гледна точка, нискотарифните компании работят с един тип самолет, което 
намалява поддръжката и обучението на летателен състав. Затова, за да се избегнат 
разходите за ремонт и поддръжка, както и на голям персонал от авиационни техници, 
нискотарифните авиокомпании се опитват да летят само с нови самолети и само с един 
модел. След като самолетите се експлоатират 5-6 години, те се продават на други 
авиокомпании. Например, средната възраст на самолетите на британската нискотарифна 
авиокомпания ЕasyJet е малко под 5 години, а средната възраст на самолетите на 
националния превозвач British Airways е около 13 години. Основно преимущество на 
нискотарифните авиационни превозвачи е високата честота на полетите (плътност на 
натоварване), което увеличава коефициента на използване на самолетите. Обикновено 
работят на по-малки или вторични летища, което позволява по-ниски летищни такси. 
Нискотарифните авиопревозвачи са фокусирани върху по-кратки маршрути, за да 
увеличат максимално броя на пътуванията в двете посоки. Те продават билети директно 
на клиентите и не предлагат свързващи полети, нито по собствените си маршрути, нито 
съвместно с други авиокомпании. Друг очевиден начин за генериране на приходи е, чрез 
увеличаване броя на седалките в самолета. Всички гореспоменати аспекти са фокусирани 
върху намаляване на разходите, като по този начин се предлагат по-ниски цени на 
билетите, т.е. оптимизират отговора на въпроса Как да произвеждаме услугата - 
въздушен транспорт? 

Масовото навлизане на нискотарифните въздушни превозвачи се случва през 90-
те години на миналия век, когато „феноменът“ се разпространява по целия свят. Ryanair 
е една от първите авиокомпании в Европа, която през 1992 г. приема нискотарифния 
модел,  основният и конкурент Easyjet, е основан през 1995 г.  
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Неписаното правило, че първите винаги печелят важи в пълна сила, а именно 
Southwest  в САЩ и Ryanair и Easyjet в Европa са най-успешните авиокомпании, които 
изглежда успяват да запазят лидерството си на пазара в краткосрочен и средносрочен 
план. През 2017 г. трите превозвача генерират почти 5,5 милиарда щатски долара нетна 
печалба oбщо (увеличение с 29,9% в сравнение с 2016 г.) и са превозили над 368 милиона 
пътници срещу 345 милиона пътници през 2016 г.10 

През 2016 г. най-голямата европейска авиокомпания по отношение на броя 
превозени пътници, за първи път става именно ирландският въздушен превозвач Ryanair, 
който измества Lufthansa Group. Ако групата Lufthansa, която включва превозвачи като 
Austrian Airlines, Swiss и нискотарифната авиокомпания Eurowings, увеличава 
пътникопотока с 1,8% спрямо 2015 г. до 109,7 милиона пътници, показателите на Ryanair 
са се увеличили с 15% до 117 милиона пътници. Броят на превозените пътници от всички 
нискотарифни авиокомпании през 2016 г. нараства с 10,6% и възлиза на 1,22 милиарда 
души, или 33,0% от световния пътнически трафик. 

В същото време, обемът на нискотарифния въздушен трафик за 2003-2016 г. се е 
увеличил с повече от 6 пъти: от 197 млн. на 1,220 млн. пътници, значително 
надминавайки динамиката на световния пътнически трафик (от 1,7 милиарда през 2003 
г. на 3,7 милиарда пътници през 2016 г.) Брутните приходи на 50-те най-големи 
нискотарифни авиокомпании през 2016 г. са се увеличили с 4 млрд. долара (4,2%) и 
възлизат на 96 млрд. долара. По отношение на брутния доход през 2016 г. първото и 
второто място в световната класация сред нискотарифните авиопревозвачи са заети от 
американската авиокомпания Southwest Airlines с 20,4 млрд. долара приходи и 
ирландската авиокомпания Ryanair с показател 7,4 млрд. долара. Третото място 
принадлежи съответно на JetBlue Airways с приходи от  6,6 милиарда долара. Общата 
нетна печалба на 40-те най-големи световни нискотарифни авиокомпании се е увеличила 
с 19,8% през същата година, достигайки 8,6 милиарда долара. По отношение на нетната 
печалба през 2016 г. най-голямата европейска нискотарифна авиокомпания Ranair 
значително изпреварва транснационалната авиокомпания Air France - KLM (1 316 млн. 
eвро срещу 792 млн. eвро) 

Нискотарифните авиокомпании, създавайки финансова заплаха за традиционните 
авиокомпании, ги притискат да сформират бюджетни подразделения или да преминат 
към хибриден бизнес модел. През 2002-2017 г. трите най-големи авиационни холдинга в 
Европа - Air France-KLM, IAG и Lufthansa Group създават свои собствени нискобюджетни 
подразделения. Нискотарифната авиокомпания Germanwings започва да работи през 2002 
г., която се явява член на Star Alliance като дъщерно дружество на Lufthansa. През 2012 г. 
холдингът IAG създава своя собствена нискотарифна авиокомпания - Iberia Express, в 
последствие Vueling, за да осигурява полети на къси и средни разстояния и да свързва 
пътническия трафик с маршрутната мрежа от полети на дълги разстояния на Iberia 
Airlines. През 2013 г. Air France-KLM обявява стартирането на дъщерна нискотарифна 
авиокомпания Hop!, основана от сливането на три регионални авиокомпании, оперираща 
във Франция; в Нидерландия Transavia. През 2017 г. започва да лети и нова нискотарифна 
авиокомпания Level, създадена като част от авиационната група IAG. 

Създаването на нискотарифни подразделения от опериращи авиокомпании се 
случва поради две причини. Първата е за защита на вътрешния пазар, полетите на къси и 
средни разстояния (short-haul и middle-haul) от нискобюджетни конкуренти. Съгласно 
„защитния модел“ се създава бюджетно подразделение, което да е конкурентно на 
гореизброения клас полети, докато компанията майка фокусира дейността си главно 
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върху полети на дълги разстояния и свързващи полети. Втората причина е липсата на 
конкурентоспособност по маршрутите със средни разстояния, поради високото ниво на 
разходите. Полетите на дълги разстояния са основният източник на печалба за 
традиционните въздушни превозвачи, докато полетите със средни разстояния 
обикновено носят минимална доходност или са нерентабилни. Създаването на 
нискотарифно подразделение, работещо в едномаршрутна мрежа с авиокомпанията 
майка, позволява решаването на този проблем. 

Европейските въздушни превозвачи, изправени пред проблема с ниските печалби 
на фона на падащите цени на самолетните билети, стават все по-изобретателни по 
отношение на генерирането на допълнителни доходи. Така групата Air France - KLM във 
всичките си авиокомпании: Air France, KLM, HOP! и Transavia предлага широка гама от 
допълнителни опции, включващи избор на места в икономична класа, повишаване на 
качеството на обслужване, увеличаване на допустимия размер на багажа, достъп до VIP 
зала, продажба на напитки и храна на борда, доставка на багаж, застраховка, градски 
трансфери и др. Така приходите от платените опции и услуги, закупени от пътниците 
заедно с билетите, през 2016 г. са се увеличили с 12% до 515 милиона евро. На фона на 
ценовите войни и ниските маржове генерирането на допълнителни приходи от 
продажбата на платени услуги се превръща в ключов аспект за генерирането на приходи 
за авиокомпаниите. За сравнение: в края на 2016 г. приходите от допълнителни услуги на 
най-голямата европейска нискотарифна авиокомпания Ryanair представляват 24% от 
общите приходи. През следващите няколко години превозвачът планира да увеличи този 
дял до 30%. 

Общият брой пътници превозвани от Топ 10 на нискотарифните авиокомпании 
през 2016 г. се е увеличил със 7,8% от 531,9 на 573,5 милиона души. При 9 от 10 посочени 
нискотарифни авиокомпании процентът на заетост на пътническите места надвишава 
средното за индустрията (80,5% в края на 2016 г.) 

 

Заключение       
    Обобщавайки, трябва да се признае, че развитието на нискотарифните авиокомпании 
се превръща във важен фактор за ускоряването на динамиката на глобалния пътнически 
трафик. Затова спомага оптимизираната структура на оперативните разходи и 
разширяването на дейностите поради нарастващото търсене на достъпни въздушни 
пътувания. Днес лидерите на нискотарифния сегмент успешно се конкурират с 
традиционните авиокомпании, предлагащи пълен набор от услуги, по отношение на 
пътникопотока, размер на флота и ключови финансови и специфични за авиоиндустрията 
показатели. Доказателство за това са бързите темпове на възстановяване на този тип 
компании след сериозния спад в авиационния сектор по време на COVID 19 
ограниченията. 
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1. ТРАНСПОРТЕН СЕКТОР И ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ: 

Транспортният сектор, който представлява важна част от човешкото развитие 
поради своите функции включва използване на автомобили, задвижвани най- често от 
двигатели с вътрешно горене, използващи конвенционални източници на енергия. 
Тенденцията свързана, на първо място, с климатичните промени представлява 
преминаване от този вид енергия към двигатели, използващи неконвенционални 
източници на енергия. Тази тенденция се засилва все повече и представлява част от 
бъдещето и на Република България. В тази насока много от държавите по света 
предприемат мерки за постигането на тази амбициозна цел, която е постигането на 
нулеви вредни емисии. Това е обстоятелство, което представлява основно значение за 
бъдещето на екологичното положение в света.  

Както с всички нови технологии и тук стоят въпроси, които са много трудни за 
отговор. Транспортният сектор и моторните превозни средства, които са средството за 
изпълнение на неговите функции, са от съществено значение за пренасянето и смяна на 
локация на хора и стоки. Нужно е  да се използва голямо по обем количество енергия. До 
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сега са използвани дизелови или бензинови двигатели. Интересен факт, който е 
необходимо да се посочи, е че много от нововъведенията във връзка с такъв тип двигатели 
навлизат и в автобусния транспорт, който представлява подраздел на транспортния 
сектор. Като, разбира, се това е много важен момент както за фирмите опериращи 
транспортни услуги, така и за гражданите, ползващи услугата. Голяма част от тези 
компании, притежават автопаркове с автобуси, които да покриват съответните нужди във 
връзка с работния процес. Те променят своите автопаркове към такива с автобуси, 
задвижвани от двигатели с електроенергия. По принцип това е много скъп процес, който 
изисква много финансови средства и това прави трудно подобно преминаване към зелена 
енергия. За сега тенденцията в цял свят е свързана с прекалено малко на брой количество 
на такъв вид автомобили. 

 Освен сухоземният транспорт се наблюдават и иновативни технологии, които 
осъществяват и такава промяна при водния транспорт - например кораби, които са 
задвижвани от електрически двигатели. Този сектор, който е от особена важност, тепърва 
предстои да се развива в тази насока. В момента, за съжаление, се работи най- вече върху 
проекти с фериботи, използващи подобни източници на енергия, поради извършваните 
по- кратки курсове. Подобна проблематика съществува и при камионите и 
тежкотоварните автомобили. Много от стоките и придвижването на хора се осъществяват 
чрез тях. Затруднение съществува и при тежкотоварните автомобили поради фактът, че е 
необходимо изминаване на голямо разстояние, което е свързано с трудности за 
изработване на електрически батерии с необходимия заряд. Има и технология, в тази 
връзка, която е не просто с електро двигатели, а такива от тролейбусен тип, за което са 
нужни контактни електрически мрежи за задвижването им. 

 

 
2. ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ И МОДЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ: 

Специалистите, които се занимават в сферата на транспорта, а както и гражданите 
се нуждаят от качествен градски транспорт, който да е на високо ниво. Спорен момент 
представлява дали обществото ще приеме по- ефективни и функционални транспортни 
мрежи за масов градски транспорт или пътища за автомобили, които са за индивидуално 
ползване. Една от идеите е, че такъв масов градски транспорт ще бъде приет от хората 
единствено, ако той навлезе в експлоатация с индивидуалния транспорт. Голям брой 
експерти в транспортния сектор изграждат различни модели за ограничаване на 
автомобилите в градовете, като служат за намаляване на задръстванията. Няма консенсус 
по тези въпроси. Това е необходимо да се случи с помощта на държавна политика и такава 
на местно ниво. На държавно ниво вътрешноградският транспорт винаги е бил важна 
част от политиката на повечето държави по света. 

Необходимо е да се отбележи, че новите екологични стандарти представляват много 
голямо предизвикателство и по този начин и възможности, отварящи се за този вид 
индустрия. Необходима е и държавна намеса поради високите цени на такъв вид услуги. 
Необходимо е от друга страна и намаляване разхода на гориво, понижаване на разходите 
за поддръжка на автобусите. В много държави са налични автобуси, които се задвижват 
на природен газ, които също са част от възобновяемите източници на енергия. Подобни 
практики имат потенциала чувствително да намалят емисиите гориво и разхода на гориво 
за вътрешноградски автобуси.  

Концепцията за електрически двигатели на автобусите се разглежда като 
еволюционен подход в електрониката и технологиите, като създава възможност за 
революционни иновации. Разработват се технологии с влакове и автобуси, които да са с 
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електрически двигатели, които предлагат различен диапазон от конски сили, скоростен 
контрол и издръжливост на батерията. Също така в различен климатичен диапазон във 
връзка с различните локации по цял свят представлява предизвикателство от гледна точка 
на температурния диапазон, който варира поради географското положение. Когато 
температурата е ниска или пък висока това се отразява по един много сериозен начин. 
Влаковете, които се задвижват на ток, също използват подобни технологии. Ключови 
фактори във връзка с всички тези проекти и подход определят индустрията и решенията, 
които се взимат по повод успешното осъществяване на всички тези системи.  

Всички организации на пазара - в смисъл фирми, които произвеждат такива 
автобуси, двигатели, електрически мотори, е необходимо да се включат в този преходен 
период, за да осъществят реални резултати. Няколко са ключовите фактори, които са 
много важни в тази насока във връзка със зелената енергия и  понижаване нивата на 
вредни емисии. Двигателите задвижвани с енергия от възобновяеми източници 
представляват работен режим по различен начин. Например: безшумна работа на 
електрическия двигател, компактни размери и олекотено шаси на моторните превозни 
средства. Необходимо е да се използва  пълният капацитет при автобусния превоз във 
връзка с използването на зелена енергия. Потреблението на енергия се е увеличило 
многократно заради нуждата от повече енергия и осъществяването на повече функции от 
гражданите в целия свят, включително и в Република България.  

 

 
3. ВЪТРЕШНОГРАДСКИ ТРАНСПОРТ- СПЕЦИФИКАЦИИ: 

 

Разработването на различни по вид системи във връзка с вътрешноградския 
транспорт също така е от изключителна важност и е много сериозно. Като то води до 
значителни обстоятелства, които са много съществени, а именно до прехода към зелена 
енергия. Системният модел в тази връзка е много развит и ключов за  избирането на 
дизайн, конфигурация и компютърни системи във връзка с определени компоненти. 
Компютърните програми, които може да са собственост на всяка една фирма, занимаваща 
се с анализ, който може да бъде развит, а и да е основна система за  оптимизацията, 
анализирането и моделирането на различни обстоятелства чрез база данни, които се 
обработват. Примерно такъв вид система може да се свърже и да заработи. Бъдещето на 
такива системи, които са свързани с икономия на гориво или анализ на това колко какви 
на брой и колко пъти се сменят резервни части на автобусите. Един такъв анализ би бил 
от крайно голямо значение за автобусите и  с всички машини системи, всякакви такива 
функции, които се осъществяват.  

Има много модели автобуси, които употребяват голямо количество енергия и в тази 
връзка изпитват проблеми с  големия разход на енергия. Има различни видове 
компоненти, които са ефикасни и са включени в компютърни модели, които се 
разработват за повишаване на ефективността. Подобни системи използват циркулацията 
на карането във връзка с направленията с вътрешноградските автобуси и техните 
спецификации. След учение в тази насока може да се направи, че има много голям 
потенциал да се възвърне енергия, като се ограничат всички тези като се минимализират.           

Всъщност всички тези фактори, необходими за разработване на ефективни 
технически системи използвани за автобуси от ново поколение, задвижвани от 
възобновяеми източници на енергия. Пиковата мощност във връзка със изискуемите 
параметри и  целия цикъл на използване; очакваната икономия на гориво от хибридните 
автобуси в сравнение с днешните автобуси, задвижвани от възобновяема енергия е нужно 
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да бъдат анализирани. Необходимо е да се използва напреднала енергийна технология 
във връзка с вътрешноградския масов транспорт. Това обстоятелство ще спомогне за  
икономия на горивата и сериозно намаляване на вредните емисии. Уникален аспект на 
моторно превозните средства са техният дизайн и формата им и по- голямата 
ергономичност необходима за подобряване на ефикасността за изразходване на гориво.  

Във връзка с постоянно поставения въпрос за климатичните промени по целия свят, 
много от страните си поставят сериозни предизвикателства и цели в тази насока за 
намаляването на енергията по целия свят като бизнесите и индустрията предупреждават 
за катастрофални икономически ефекти в противен случай. Бъдещо развитие и с 
глобалните тенденции и зелена енергия ще получат резултатно отражение от най- малко 
развитите страни. Развитието на модерните технологии за задвижване се определя от 
ниската цена на енергията от невъзобновяеми  източници. Поставените далечни цели са 
свързани с енергетиката и баланса. Всичко това трябва да се организира и според цената 
и други фактори, необходими за професионалното решаване на проблемите в 
транспортния сектор и чрез промяна и използване на различни методи е възможно да се 
намерят други начини да се изгради устойчива среда с нулеви емисии. 

Моделите, относно бързото развитие в тази насока са много напреднали, като 
параметри и системи, като те съдържат в себе си много на брой опции, които са 
необходими за развитие на тези идеи. Необходимо е да се изграждат ефективни системи 
за контрол във вътрешноградския масов транспорт, които да помогнат и улеснят 
използването на градския транспорт. 

Компютърното програмиране също така би могло да бъде голямо 
предизвикателство и да бъде от голямо значение за осъществяване на подобен вид 
транспортна дейност като идеята е да се решат проблемите на държавно ниво от ключово 
значение за националната сигурност. Нужно е и да се вземе предвид данъчният контрол 
[2] за комуникации, енергетика, устойчивост в контекста на транспорта. Обществените 
отношения, свързани с този вид услуги в Република България и осигуряване на 
специфични дейности, представляващи  широк спектър от въпроси за решаване. Подобен 
вид специалисти не винаги могат да се намерят в различните държави. Дори в много по 
- големи по размер държави, осъществяващи такава дейност, привличането на подобни 
специалисти е предизвикателство за проблематиката, свързана с транспортната дейност. 
От гледна точка на постоянно променящата се обществена картина последно изменящите 
се технологии, които до преди две години са били водещи за световния пазар, може да се 
окаже в момента, че са много по назад. Всяко едно правителството само по себе си не 
може да осъществи изцяло подобни промени чрез държавната власт.  

Всяка една от тези дейности е с опцията да помогне за разрешаването на 
проблемите, които са доста комплексни в транспортния сектор. Много организации както 
частни, така и на държавно ниво, се занимават и осъществяват контрол върху тези 
дейности, като например- контрол на транспортния трафик и изграждане на специфични 
системи необходими за намаляване на енергийното потребление. 

Изисква се  енергийна мощност за различните транспортни задачи: нови 
мултидисциплинарни информационни услуги; иновационни системи, за да се постигне 
качествен резултат, който да е реалистичен и достатъчен. Трябва да се работи съвместно 
на световно ниво във връзка с иновации, нови комуникации, осъществяване на нов 
дизайн, инсталации, поддръжка и обучение, което да е позитив за гражданите. Много от 
обществата, които се изграждат, трябва да са и технически ориентирани във връзка с 
националната сигурност [1]. Допълнителните програми за обучение са важен момент в 
развитието на тези обстоятелства. Необходимо е да се реализира допълнително обучение 
във връзка с  иновативните технологии, защото както е известно в професионално 
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естество след като един автобус бъде закупен, без значение дали той е задвижван от 
възобновяеми или невъзобновяеми източници, има поддръжка, която е сериозен разход. 
Необходимо е да съществуват хора, които да минават обучителни курсове. Необходима е 
обща политика  за постигането на общи цели, например в Европейския съюз съществуват 
много програми, които обединяват хората от държавите членки да осъществяват 
дейности, които  на национално ниво са много важни за държавите членки.  

Всичко това трябва да се определя чрез достигане на нов мироглед, научни и 
технологически практики, всеобхватно чрез правилна политика и производителност. 
Всички маршрутни разписания, по които се движат автобусите от вътрешноградския 
масов транспорт е необходимо да съответстват на цялата автобусна транспортна мрежа 
на различните градове. Като това означава система, която е ефективна за транспорта и 
опазването на околната среда в контекста на „Екологичната сигурност“ за по-чист въздух 
в градовете [4]. От екологична перспектива е необходимо ограничаване на емисиите във 
връзка с атмосферния въздух.  

Енергията от невъзобновяеми източници се ограничава в световен мащаб. Този вид 
ресурси и тяхното потребление е редуцирано. Всяка година международната организация 
за устойчиво развитие Global Footprint Network определя настъпването на деня на 
изчерпване на ресурсите, т.е. датата, до която човечеството е успяло да изразходва 
толкова природни ресурси, колкото всички екологични системи на планетата могат да се 
възстановят за цяла една година. С всяка изминала година тази дата настъпва все по-рано 
в годишния календар [5]. Като част от него просто се изразходва и трябва да се намерят 
алтернативи, които са нужни за прогреса и технологиите, но има много неясноти в целия 
този път. В транспортния сектор се използва много енергия за задвижване на подвижните 
състави, която ще се използва и в бъдеще. За всяка държава е важно количеството 
енергия, необходимо за нейното развитие. Колкото повече всяка държава осъществява 
своята икономика, без да зависи енергийно от други държави, толкова е по- независима 
и от гледна точка на сигурността. Трябва да се търси енергийна сигурност във връзка с 
тези зависимости и да се поемат рискове, но както и други дейности и индустрии, трябва 
бързо да се развиват. Новите технологии също така крият и рискове за финансовата 
сигурност [3] Много администрации по света не са адекватни с бързоразвиващите се 
темпове и така не могат да се достигнат бързи резултати.  

Всички опции, свързани с масовия градски транспорт или с реализацията на 
допълнителен градски транспорт спомагат за оформянето на всеки един град. За много 
хора масовият градски транспорт е единственият начин да отидат до работните си места 
или до учебните заведения. Публичният масов градски транспорт е изключително важен 
относно трафика на автомобили и качеството на атмосферния въздух и енергийната 
зависимост. Много пъти всичко това не е насърчавано от различните правителства в 
различните държави. Може би не се осъзнава спецификата и необходимостта от всички 
тези действия.  

Общественият градски транспорт заема важна роля и във връзка с правата на хората 
за придвижване. Достъпът до такъв транспорт е много важен. Ако гражданите не 
разполагат с достатъчно ефективен достъп до масовия вътрешноградски транспорт, ще 
им бъде много трудно да осъществяват своите ежедневни задължения. Това засяга 
сферата на образованието, достъпът до работни позиции, здравни организации и 
болници. Важен момент представлява обединяване на всички споменати елементи, 
засягащи тези обстоятелства във вътрешноградския масов транспорт.  
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Abstract: The socio-economic influence of the factors determining the environmental policy of 
the country has a direct relation to the standard of living of the people. Our country, as a 
member of the European Union, agrees with the "European Green Pact in the field of 
environment and climate. . The purpose of this work is to investigate the socio-economic impact 
of Climate Change and the needs for energy and gas in particular. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Екологичната политика на нашата страната  е тясно свързана с тази на 
Европейския съюз и е съпричастна с „европейският зелен пакет.” И от нейното успешно 
реализиране сега и в годините напред ще зависи социалното  и икономическо развитие 
на България, защото околната среда и климата са важни въпроси за икономиката на 
страната и качаството на живот на всеки човек! 

В тази връзка в областта на околната среда и климата се поставят шест 
приоритетни цели [2]: 

• постигане на целта за намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г. и на 
неутралност по отношение на климата до 2050 г.; 

• подобряване на капацитета за адаптиране, повишаване на устойчивостта и 
намаляване на уязвимостта към изменението на климата; 
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• реализиране на напредък към модел на растеж с възстановяване, отделяне на 
икономическия растеж от използването на ресурси и влошаването на състоянието 
на околната среда и ускоряване на прехода към кръгова икономика; 

• преследване на амбицията за нулево замърсяване, включително за въздуха, водата 
и почвата, както и за защита на здравето и благосъстоянието на европейските 
граждани; 

• защита, опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и увеличаване 
на природния капитал (по-специално въздуха, водата, почвите и горите, прясната 
вода, влажните зони и морските екосистеми); 

• намаляване на натиска върху околната среда и климата, свързан с 
производството и потреблението (по-специално в областта на енергетиката, 
промишленото развитие, сградите и инфраструктурата, мобилността и 
продоволствената система). 
  За нас основните причини за възникване на екологичната политика у нас са 
обусловени от обективни фактори, по-важните от които са: промените в климата, 
изчерпването на ресурсите на фона на повишаващите се глобални нужди от 
енергия, динамиката на ценовите равнища, проблемите и екологичните вреди от 
развитието на класическите технологии, отличаващи се с висока ресурсна и 
технологична зависимост от Русия и възпрепятстващи енергийната сигурност на 
страната ни. 

 Целта на този труд е да изследва социално-икономическото влияние на два 
основни  фактори определящи екологичната полика. Основната ни  задача е  
насочена към теоретично изследване  в социален и икономически аспект на 
следните въпроси: 

• Климатичните изменения. 
• Потребности от енергия и в частност от газ към настоящия момент във 

България. 
Наред с очертаните проблеми ще направим и извод, свързан с ролята на държавата в 
социално-икономически аспект за разрешаване на тези глобални и регионални въпроси. 

 

2. КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ 

Промяната в климата, „не е в резултат от естественото развитие на Земята, а е 
следствие от насилствената и неблагоразумна намеса на човека в естествената околна 
среда”.[1] Учените са почти единодушни, че „глобалното затопляне е резултат от 
емисиите въглероден двуокис и други газове – виновници за парниковия ефект. Те са 
причинени от човешката дейност – индустриален бум, увеличеното ползване на 
изкопаеми горива като въглища и петрол, изсичането на големи горски 
масиви”.[3]„Тенденциите в глобалната температура са важен индикатор за мащаба на 
изменението на климата и неговите възможни въздействия. Глобалната годишна 
температура в близост до повърхността се покачва стабилно от края на ХIХ век. 
Скоростта на нарастване е особено висока от 1970 г. насам с около 0,2°C на десетилетие. 
През този период глобалната температура се е повишила по-бързо, отколкото през всеки 
друг 50-годишен период за поне 2000 години, като последните седем години (2015–2021) 
са най-топлите в историята. Всички набори от температурни данни, използвани тук, 
поставят 2021 г. като една от шестте най-топли години в историята, като аномалиите 
варират между 1,09°C и 1,16°C над прединдустриалните нива.”[3] Тенденцията на това 
измение е показана на фигура 1. 
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Фигура.1 Темперетурни изменения по години 

Източник: https://www.eea.europa.eu/ims/global-and-european-temperatures 

  

Не само глобалното затопляне влияе негативно, но има и още  и  много заплахи в 
различни области [4]: 

• за природата -  увеличение на средната глобална температура, суши и горски 
пожари, влошаване на качеството на водата, наводнения, повишаване на морското 
равнище, влошаване на ерозията на почвата; 

• социални заплахи - за здравето на хората, уязвимост на населението, 
образованието; 

• икономически заплахи - инфраструктурата и сградите, енергетика, застраховане, 
туризъм. 
За да се елеминират тези заплахи Европейската агенция по околна среда и 

Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда разработиха 
стратегия и цели за изпълнение до 2030 година, които са валидни и за България. 

 

3. ЕНЕРГИЙНИ ПОТРЕБНОСТИ НА СТРАНАТА НИ 

 

Нуждите от енергия за човечеството непрекъснато се увеличават и тази тенденция 
е характерна както за Европа, така и за Бълтария. Тенденцията е потребностите  да се 
увеличяват, а  ограничените ресурси да намаляват и това води до търсенето и 
въвеждането на нови алтернативни източници, като възобновяемите енергийни 
източници. Актуален е и въпросът за „eнергийна ефективност в строителството, 
транспорта и индустрията, които ще бъдат ключов елемент, паралелно с увеличаването 
на енергийните нужди, изпълнени чрез електрическа енергия от възобновяеми 
източници, доставена по интелигентни мрежи.”[8]По отношение на доставката на 
електроенергия – този процес е непрекъснат. Той започва с влагането на първични 
енергийни ресурси и завършва с консумацията на продукта. Потокът на електроенергия 
е представен на схема 1. 

 

 

 

https://www.eea.europa.eu/ims/global-and-european-temperatures
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Схема 1.  Поток на превръщане на енергийните ресурси в електроенергия. 

Източник: Дисертационен труд (2011) П. Комитска . „Електроенергийният сектор на 
РБългария в условия на либерализация” 

 

Разглеждайки моделът на доставката, всеки един проблем с него е рисков и дори 
критечен в социално-икономически аспект, тъй-като се отразява пряко върху 
икономиката и косвено върху стандарта на живот на хората!  

В момента в нашата страна има проблеми в доставките на газ от Русия, породени 
от сложни политически, икономически и логистични трудности. Все по-често в 
социално-икономическото пространство у нас се задават въпросите -„Ще има ли газ в 
България през зимата”?, „Каква ще бъде цената на електрическия ток и парното?” и това 
поражда несигурност и стрес! 

 За миналата година „общото предлагане на електроенергия в ЕС за 2021 година 
се е увеличило с 4,2 % в сравнение с 2020 г., като предварителните данни 
показват завръщане на изкопаемите горива като водещ източник, след като през 2020 г. 
категорията на възобновяемите източници надмина изкопаемите горива за производство 
на електроенергия.”[4] Този темп е икономически обезпокоителен, защото води до 
изчерпване на класическите енергоизточници в резултат от   потреблението им. У нас 
най-голям потребител е индустирията, което е видно и от таблица №1. 

 

Таблица 1. Крайно енергийно потребление по сектори 

Сектори 2016 2017 2018 2019 2020 

Индустрия 2655,5 2757,5 2736,1 2678,8 2646,4 

Транспорт 3268,1 3324,9 3372,2 3409,5 3215,3 

Домакинства 2252,1 2318,7 2229,7 2162,3 2382,2 

Крайно 

потребление
е 

Енергия за 
захранване на 
производството 

Внос 

Износ 

Загуби от 
пренос и 
разпределение 

Енергия за 
производство на 
топлинна енергия 

Общо 

произво
дддство 

Собствена 
употреба 

Нетно 

произво
дство 

Течни и 
твърди 
горива 

Водна и 
геотерма
лна 
енергия 

Атомна 

енергия 

Слънчева 
енергия 

Морска 
енергия 

Други 
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Селско 
стопанство 185,3 177,6 185,9 188,3 188,9 

Услуги 1157,0 1167,2 1231,2 1267,9 1079,9 

Източник: НСИ 

От таблицата е видно, че секторите - „Индустрия” и „Транспорт” са най-големи 
потребители, но също те са и най-големи замърсители на околната среда и за тази цел ЕС 
разработва допълнителни законодателни актове за намаляване на емисиите във въздуха, 
като Директивата относно националните тавани за емисии и Директивата относно 
емисиите от промишлеността. Що се отнася до пазарните цени на енергоизточниците, то 
те зависят изцяло от стойността на големите европейски индекси. Статистическите данни 
сочат, че динамика на ценовите равнища непрекъснато нарастват. Това води след себе си 
и повишаване на цените във всички икономически сектори и дейности. Тези фактори в 
съчетание с ширеща се инфлация, политическа криза и война в съседство-поражда нова  
икономическа криза със социални последствия за българските граждани - намаляване на 
спестяванията и покупателната способност, водещи до намаление на жизнения стандарт  
и предпоставка за нова вълна на  икономическа емиграция. 

Наред с това електроенергията за битовите потребители  от 1 юли тази година се 
повишава средно с 3,4 процента по данни на Комисията за енергийно и водно регулиране 
(КЕВР) и е необходимо нашата страна да защити най - рисковите и социално слаби слоеве 
на обществото ни - възрастните хора в пенсионна възраст и безработните лица. 
Пенсионерите  по статистичски  данни за 2021 година общо са около  2 039 376, а 
безработните хора са 153 000 .[5 ]  Социалните дейности за защита на тази категория хора 
се поема от Агенцията за социално подпомагане към Министерство на труда и 
социалната политика. Една от тези дейности е предоставянето на еднократна финансова 
подкрепа за отопление. Според техни данни 288 350 семейства са получили целева 
помощ и еднократна финансова подкрепа за отопление през 2021 година. Най-много са 
отпуснатите целеви помощи за отопление с твърдо гориво (дърва и въглища) - 225 389, 
като 2 250 от тях са в натура. На 30 006 лица и семейства помощта е отпусната за 
отопление с електроенергия, на 5 166 за парно и на 440 за природен газ. Най-голям брой 
са получилите целева помощ за отопление в областите Пловдив - 20 772, Благоевград - 
20 739 и Враца - 12 669.[6] 

Разбира се тези мерки са кризисни и те са временни. Отговорността за енергийна 
обезпеченост на потребностите би следвало да се поеме от правителството на страната, 
от мениджърите на предприятията и от всяко домакинство - и всички те да помислят как 
да бъдат енергийно независими. Една от алтернативите е добив на енергия от 
възобновяемите източници за бизнеса и домакинствата. Положителен пример в това 
отношение са заводите на ЗММ в Сливен и Нова Загора, дружествата от групата на 
"Стара планина холд",  "Делта текстил - България", "Трейс Ипома", МЕТРО, "Загорка", 
"Технополис", Mr.Bricolage, "Елхим Искра", "Интерпласт",  които имат на покривите си 
соларни панели и намаляват нуждата от купуване на ток от мрежата. Друга алтернатива 
за България би могла да бъде  инвестицията в добив на собствен газ от Черно море. 
Според бившия премиер на Турция Бинали Йълдъръм - "Запасите в Черно море на 
природен газ сега се оценяват на 540 милиарда кубически метра. Черно море е в 
състояние да покрие световните нужди от газ за 45 години". Тази теза се споделя и от 
редица наши изтъкнати специалисти и учени, но реализирането на такъв огромен проект 
би бил възможен с участието на всички черноморски страни! 

 

4.ЗАКЛЮЧЕНИЕ И БЛАГОДАРНОСТИ 

За така очертаните проблеми от социално-икономическо естество са необходими 

https://ec.europa.eu/environment/air/reduction/index.htm
https://ec.europa.eu/environment/air/reduction/index.htm
https://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/ied/legislation.htm
https://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/ied/legislation.htm
https://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/ied/legislation.htm
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решителни действия от страна на държавата за да защити интереса на бизнесът и  
гражданите в сектор „Енергетика”, чиито основни обекти са част и от критичната 
инфраструктура на страната ни. Енергийното обезпечаване на икономическите сектори, 
гарантиране на сигурност в потреблението на енергия от страна на българските граждани 
на нормална цена е държавна отговорност! 

Приоритетно трябва да се работи за всяко едно домакинство, стопанска структура 
и отрасъл, за обезпечаване на енергийните  потребности. Алтернатива в това отношение 
са въвеждането на възобновяемите енергийни източници  за домакинствата и 
предприятията. Ролята на държавата е да подпомага този процес, чрез ясна и 
непроменяща се политическа стратегия по отношение на екологичната и енергийната  
политика, от което ползите за бизнеса и гражданите ще се изразява в стопанска сигурност 
и увеличен жизнен стандарт! 
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Abstract: Thirty-two years after the fall of the Berlin wall Bulgaria is still struggling with the full 
application of the rule of law. It is the most corrupt country in the EU, ranked at the 112th place in the 
world for journalists’ freedom in 2021. After a decade of stealing EU funds through corruption schemes, 
blackmailing businesses and no prosecution of those involved, the previous year citizens protested for 
more than a hundred days. They demanded the resignation of Prime Minister Boyko Borisov’s 
government and the Chief Prosecutor Ivan Geshev. These protests were associated with a disillusion 
with the political system and the inability of the EU to apply pressure for internal reforms. The latter 
has resulted in social divisions over the value of EU membership. This democratic system’s crisis cannot 
be resolved without having a more comprehensive understanding of the processes of democratisation 
and the development of civil society after the end of socialism. As dissidence in Bulgaria was the basis 
for the promotion of civil society, it is important to explore its role during the transition to democracy. 
The present paper is based on a proposal for a post-doctoral research project, studying the fate of 
‘dissident’ males and females and their ideas between November 1989 and the end of 1992. It will 
analyse the clash between the Washington Consensus’ version of democracy and the left ideas for change 
between 1989-1992 and its impact on the democratic transition in Bulgaria. 
 
Keywords: transition, democracy, civil society, dissidents, left ideas, Washington consensus  
 

The period between November 1989 and the end of 1992 is a very significant part of the most 
recent Bulgarian history as it laid the foundations for the transition from state socialism to neo-
liberal capitalist democracy. It was a very dynamic time during which both the political and the 
economic systems needed to change. There are four aspects which shaped these early days of 
the transition: the role of external factors (changes in other Eastern bloc countries, western 
diplomats, international financial institutions, and the European Economic community), the role 
of internal factors such as the economic crisis from 1989, the internal dynamics of the forming 
opposition and the dynamics within the communist party. The latter faced the difficult task of 
surviving the mounting pressure coming from the process of dismantling the socialist system 
and its international institutions, the Western pressure for democratisation reforms, the 
economic crises, protests, and the rising proto political opposition from the former ‘dissident’ 
organisations. The party was aware of the fact that Bulgaria could not fulfil its transition to 
democracy without western financial assistance, which immediately linked this assistance with 
democratisation reforms and the transition to an open market economy as a condition. This 
meant no socialist solutions for economic reforms would be favoured but support for 

mailto:gyakova@af-acad.bg
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strengthening the private sector and private property [20, p.21].  
Another consequence was that the more radical part of the communist party saw the need 

for cooperation with the forming opposition (the United Democratic Forces, a formation of 
different ‘dissident’ organisations and re-established political parties) due its popularity and its 
western backing as a condition for receiving western financial aid. Yet, the more conservative 
members of the party wanted to delay the general elections and were in favour of having the 
discussion about changes in the constitutional changes during a normal National Assembly, not 
a Great National Assembly (it requires a wider representation). The UDF refused to participate 
in a coalition pre-election government of ‘national consent’ when the de-facto governing entity 
would be the communist party and its structures. It was pushing the European Economic 
Community to link the financing for the repayment of Bulgaria's foreign debt with the 
democratic reforms in the country. Nonetheless, the Union for Democratic Forces was far from 
a homogenous organisation since its members had varying political affiliations – from 
communist/Marxist to liberal ones. Respectively, their attitude towards cooperation with the 
communist party varied from conditional to none at all. The liberal young supported the 
economic postulates of the Washington consensus and the concepts of the neoliberal democracy. 
Here the principles of the Washington consensus clashed with the ideas of the left when it came 
to the tempo and manner of transition. The liberals in the UDF wanted to follow the Polish 
example for a ‘shock therapy’ transition to democracy with quick economic reforms in order to 
dismantle the socialist system quicker and not to give the communists more time in power, 
though it potentially meant higher social costs. On the other hand, the communist party was in 
favour of a slower, smoother transition with social participation in the privatisation process, and 
lower social costs. Although the slow approach would have met the approval of the population 
because they would not have to suffer from both the economic crisis and further from the 
liberalisation of prices, the rising inflation, and the shrinking of their savings, it also hid the 
risks of not eradicating quick enough the state-supported losing factories. 

It is important to note that, unlike other Eastern European countries like Czechoslovakia, 
Hungary, Poland, and East Germany, in Bulgaria, the ‘dissident’ informal organisations (that 
were part of the UDF) did not become a “…powerful people’s movement and an influential 
political power” that was capable to destroy the “totalitarian regime” or to negotiate with the 
socialist establishment of a “peaceful transfer of power through coalition governments, not 
dominated by the communist party”. Instead, what marked the beginning of the transition to 
democracy in Bulgaria after 1989, were “gradual changes of the…system from above', as well 
as the manifestation of “controlled liberalisation” by the governing communist party which 
maintained “full monopoly over [political] power” [17,p.11;4]. Thus, the first years of transition 
to democracy were a precarious period of change between the dismantling of the socialist 
system and the establishment of the neo-liberal capitalist model of governance through the 
conditionality of the Washington consensus, linked with the economic and technical assistance 
from the IMF, the World Bank and the European Economic Community(EEC). This period was 
associated with the “de-capitalisation” of the state, the delay of the privatisation and reforms in 
the political system. Consequently, these developments created conditions for the regulated and 
non-transparent hidden privatisation of state enterprises and properties, the ‘transformation of 
the new and old political elite into capitalist class and oligarchy”; the concentration of power 
in the parliament and the majority’s ability to abuse the state in favour of its own elite; the use 
of the state as “a main source of power, wealth and privileges”. In turn, these conditions became 
a breeding ground for organised crime, corruption, and the creation of a grey economy where 
criminal links between politicians, state officials and “oligarchic” and “power structures” 
started to form [20, pp. pp.875-76;879-81;884-85; 17, p.106]. Specifically, the time between 
1990 till the end of 1992 was indicative of the transformation of the political system, the 
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transition from the governance of BKP/BSP (Bulgarian Communist Party/Bulgarian Socialist 
Party), and the winning of the elections and governance by the Union of Democratic 
Forces(UDF), with Prime Minister Philip Dimitrov [13]. According to Vasil Prodanov, the 
transition from the old to the new system caused a “more pronounced” post-socialist ideological 
identity crisis in Bulgaria than the USSR due to its shorter socialist experience and the “lack of 
accumulation of dissident behavior to allow a vision for the future“. He argues that these 
circumstances resulted in the “accelerated changes of collective and individual identities and 
the reading of the individual biography through the prism of new discourses, explaining in a 
different way the collective past” [22, p.505]. 
Considering the complexity, conflicting ideologies and the dynamic of shifting identities, 
research of the fate of ‘dissidents’ and their ideas in Bulgaria in the period 18th November 1989 
to 1992 is inseparable from the process of transition to democracy and the various factors that 
affected it. As such, there are numerous studies and memoirs/memories/interviews that mention 
prominent ‘dissident’ figures or analyse the developmental transformation of the informal 
organisations and their participation in the political and social life of the country after 1989 
[1;2;3;5;6;7;8;9;10;11;12;14;15;16;19;21;22;23;24;25;26]. The fate of the diverse ‘dissident’ 
organisations, their members, and ideas have been studied to varying degrees. The most well-
researched is the environmental organisation Ekoglasnost – from its dissident roots in 1988 to 
its participation in politics, fragmentation of political and environmental organisations and its 
legacy after the membership of Bulgaria in the EU [1;2;14;15;21;25;]. 

The other prominent organisation, the Club for the Support of the Glasnost and 
Perestroika, has been studied from its inception in 1988 to its leading role for the union of all 
informal organisations and revived old political parties into the first opposition party (the Union 
of the Democratic Forces), its subsequent disintegration into other parties or organisations, 
generational differences, and transformation of ideas [3;8;11;13;17;18;19;20;23]. Despite 
covering well the development and the transitions of these organisations, as well as the 
cleavages within and between them (both before and after 1989), these studies do not provide 
enough information about the fate of ‘dissidents’ with leftist ideas and what happened to those 
who wanted to maintain the non-political nature of the Club. The latter is important because the 
majority of the Bulgarian population had revisionists rather than anti-communist, anti-system 
positions before the end of 1989. Additionally, there is not enough or no information at all about 
the fate of the other informal organisations and their members.  

Since the transition from state socialism to democracy was a tremendous change for 
society, some studies discuss the role of ‘dissident’ intellectuals as drivers or recipients of 
change. Nataliya Hristova examines the role of the intellectual during the transition years, based 
on the comparative analyses of memory and the significance of “intellectual talking” following 
the end of socialism. In view of the degree of dissent and conformism in the behaviour of 
intellectuals vis-à-vis the regime, Hristova identifies four “masks” (behavioural roles): the 
“communist-idealist”, the “contra-adaptive”, the “friendly ‘courtier’ ” and the “loyal party 
functionary”. Respectively, these were the communist intellectuals who were seen as 
‘dissidents’ by the regime for defending their creative freedom and civic positions; those who 
isolated themselves and avoided participation in party activities; the conformists who took 
advantage of the privileges they received; the obedient conformists who demonstrated their 
public servitude towards the “party-state”. Among the first two categories are prominent 
intellectuals, some of whom members of informal organisations. Hristova’s paper depicts a 
familiar story of the unity of the two first category groups of intellectuals and their moral 
leadership towards change before the end of 1989. In the polarisation of the social identities 
due to the dismissal of the past and everything connected to it, the legitimation of new 
intellectual elites took place by discrediting former communist intellectuals. Consequently, 
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these two group categories became estranged, while the intellectuals’ traditional role as a moral 
corrective and authority ceased to exist as the change in culture replaced them with 
entertainment showmen. Hristova gives examples about different intellectuals who enter 
politics for a short time and attempt to influence change and how they eventually leave as they 
are not given a chance to accomplish that. Although Hristova mentions the fate of some 
prominent ‘dissident’ intellectuals, her paper lacks a comprehensive analysis of how men and 
women responded to the need for re-identification and how this influenced their ideas and 
political affiliations [10].  

In contrast, Prodanov’s analysis of the transition to democracy makes an assertion that 
the transformation of the discourse about the past, the present and the future direction was 
accomplished primarily by part of the intelligentsia and some “old active fighters”. He 
maintains that as a result of the dissolution processes and the identity crisis, some of them would 
abandon their “perestroika consciousness” and would become “activists of anticommunism”. 
Among those would be children of former active fighters against fascism and representatives 
from the nomenklatura, whose privileged upbringing and misguided belief that they deserved 
more but were neglected, would motivate their dissatisfaction with communist leaders (without 
demands for changing the system) which would subsequently lead some to reject it. Prodanov 
identifies a second group, represented by those who, due to the nature of their work, were more 
inclined to fall under foreign influence. He argues that following the perestroika’s strong effect, 
after 1989, part of them became “directly organised and paid groups of foreign power and 
influence, creating the new neoliberal hegemonic ideological consciousness” [22, pp. 503-504].  

His last point is affirmed in the in-depth study by Dostena Lavergne about the fate of 
social sciences intellectuals who became the ‘new experts’ of the transition by establishing the 
first think-tanks in Bulgaria at the beginning of the 1990s. Based on a triangulation of 
interviews’ and documents’ data, Lavergne’s research gives a valuable insight into the blurring 
of boundaries between ‘left’ and ‘anti-communist’ in the links between these experts with 
people from the old establishment and international donors like Soros’ Open Society and 
USAID who used financial means to promote their own top-down anti-communist agenda of 
change. On the background of the financial crisis in the country and the restructuring of the 
research institutes and the higher education system, many academic professionals lost their jobs 
and that is how the think tanks became a viable source for professional development and 
income. Yet, there were ‘dissident’ intellectuals who deliberately and pragmatically sought 
foreign donors to establish their organisations. In turn, they became the tools for supporting the 
opposition and discrediting any alternative ideas for change, different from those marked by the 
Washington consensus and its representative institutions- the IMF, the World Bank, and the 
European Economic Community [16]. 

Despite the numerous studies on transition, the fate of some of the informal organisations 
and representatives from the art-creative and social sciences intelligentsia, the picture that they 
have created is still fragmented. There is no comprehensive study that encompasses the fate of 
‘dissidents’ and their ideas from all the informal organisations, as well as covering all the 
political affiliations they had. Furthermore, women are almost non-existent in these studies and 
there is a lack of analysis of the shifting political affiliations, post-communities identities over 
time, considering the influence of both internal and external factors. There has not been a study 
that critically examines the conditionality of international organisations and external interests 
in shaping the transition to democracy, nor has there been an application of oral history as a 
method or micro history to look at the individual stories. The present proposal for a project aims 
to fill these gaps in the current research by creating a more comprehensive picture of the past, 
exploring the blurring of boundaries between socialist and post-socialist identities, how the 
experiences of men and women differed and to what extent they were able to create the type of 
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change they envisioned. It also aims to enrich Bulgarian historiography and future textbooks 
that present this topic. 
The research will answer the following questions: 

1. What was the fate of “dissidents” and their ideas in the period 1989-1992? 

2. What factors influenced this process? 

3. What was the experience of women? 

4. How did this impact the development of civil society? 
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Abstract: The Flipped classroom method is a relatively new pedagogical approach that 
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1. Introduction 

 

The 20th and 21st centuries are marked by a rapid development in technology. In 
addition, easily accessible internet connections and affordable digital devices have become 
tools that help people find information, use them as a means of communication, a way to work 
from home or elsewhere, and, last but not least, they have also influenced the educational 
process. The globalization of the world, the wide use of technology and a younger generation 
that is accustomed to using technology have changed the way young people are educated. The 
traditional methods of teaching and learning are already considered to be out-of-date and 
inefficient, so educators have adapted and started using innovative, motivating, interactive and 
more relevant to the young people methods to teach and inspire them. The new educational 
approaches in ELT make use of technology, the classroom is student centred, learning is 
interactive, and students are exposed to authentic tasks. The aim is to prepare “the younger 
generation for the challenges and careers their future will bring”. [1] One of these approaches 
is the flipped classroom method, a relatively new pedagogical approach, gaining popularity 
among both students and educators. 

 

2. The Essence of The Flipped Classroom Method 

 

The idea of the flipped classroom contradicts the traditional classroom, where students 
are passive learners- they have no previous knowledge about the topic and just listen to the 
lecture, taking notes. What follows are exercises assigned as homework.  

The concept of flipping the classroom is part of the constructivist theory of learning. 
Students are active participants and are responsible for their own learning. Students are active 

mailto:VTsvetanova@af-acad.bg


  

 

366 

 

constructors of knowledge rather than passive recipients of external stimuli, and the teacher is 
the facilitator of the instructional process rather than the teacher of knowledge.[2] In the flipped 
classroom students learn in advance via videos made by the teacher, interactive lessons, or listen 
to podcasts- all of these are pre-class tasks. In the classroom, they discuss and apply the learnt 
material through problem-solving in the presence of and with the guidance of the teacher. The 
teacher’s role is important because the facilitator guides the students through the learning 
process, keeping the learning goals in mind throughout the entire process and making clear 
what students should know and be able to do with the particular content being studied. [3] As 
has been said, the teacher is no longer ‘the sage on the stage’ but ‘a guide on the side’. 

In simple terms, flipping the classroom is inverting classroom and homework - students 
learn the classroom material in advance (pre-class tasks) at home or in a lab and do the 
homework in class with the guidance of the teacher. There are different ways to flip in the 
English classroom, and the approach depends on how experienced the teacher is. Some teachers 
may create their own videos, while others may decide to use already created videos, uploaded 
to a Learning Management System (LMS). There are teachers who assign students a reading 
task before coming to class and then ask them to solve the problems at class using pen and 
paper.[6] For younger students, the teacher may choose the faux-flipped classroom method 
where students watch lecture videos in class and the teacher gives individual support. Although 
flipping the classroom is associated with use of the internet, this is not always the case. Teachers 
can assign reading, writing or research tasks to be done for classroom discussions. That 
approach can be applied if there is limited access to the internet or an absence of modern digital 
devices.  

According to Cynthis Brame there are four key elements of the flipped classroom.  The 
first is to provide an opportunity for students to gain first exposure to the subject prior to class. 
The teacher should use a variety of materials, from simple textbook readings to lecture videos, 
podcasts or screencasts. The second key element is to provide incentives for the  students to 
prepare for class. The pre-class tasks can be followed by quizzes, the completion of which can 
influence the final grade. These formative assessments can both motivate students and check 
their understanding of the topic. This leads to the third key element-  providing a mechanism to 
assess students’ understanding. Generally, online quizzes are graded automatically so students 
and teachers can see any problematic areas. Moreover, the activities during class check 
students’ understanding. Importantly, much of the feedback students need is provided in class, 
thereby reducing the need for instructors to provide extensive commentary outside of class. The 
fourth key element is to provide in-class activities that focus on higher level cognitive activities. 
[4] With the flipped classroom method, students develop lower-level cognitive skills while 
working outside and in the classroom they enhance their higher order thinking skills. 

 

3. The Terms “Flipped Classroom” and “Flipped Learning” 

 

One has to distinguish between the terms “flipped classroom” and “flipped learning”. 
These terms are not interchangeable. Flipping a class can, but does not necessarily, lead to 
flipped learning. Many teachers may already flip their classes by having students read text 
outside of class, watch supplemental videos or solve additional problems, but to engage in 
flipped learning, teachers must incorporate the following four pillars into their practice.  

• Flexible environment 
• Learning culture 

• Intentional content; and 

• Professional educator. [5] 
 Flexible environment means teachers rearrange course content to introduce different types of 
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learning. Students choose when and where to study. Learning culture means in-class time is 
used for exploring topics in depth. The students participate in discussions actively- the learner-
centred approach is used. Meanwhile, Intentional content is where student-centred activities are 
adopted and used to enhance students’ critical thinking skills at a higher order thinking level 
according to Bloom’s taxonomy. The fourth pillar, Professional educator, teachers observe and 
assess students’ work, providing them with feedback relevant in the moment. Professional 
educators are reflective in their practice, connect with each other to improve their instruction, 
accept constructive criticism and tolerate controlled chaos in their classrooms. [5] 
 

4. The Advantages of The Flipped Classroom 

 

There are a lot of advantages of using the flipped classroom method. Some of these are:  
● It is a student-centered model that encourages students to actively participate in the pre-
class and in-class activities. This leads to students’ engagement in the educational process, 
motivating them to research the topic in depth. The teacher is a facilitator and students are 
allowed to be more active in the classroom. Students are responsible for their learning. Time in 
the classroom is used for discussions with their peers and teacher. There are many activities that 
enhance the students’ work. 
●  This method allows students to choose when and where to study and to move at their 
own pace. It gives them freedom to decide when to do the assignments. Students are exposed 
to different learning styles, allowing them to use different sources of information and acquire 
knowledge so allowing some flexibility. 
● The use of technology is something the younger generation are used to. Many students 
like it because it is different from the traditional method of teaching and learning. Technology 
plays an important role in people’s lives and the young generation has been raised with 
technology. The implementation of technology in the English classroom makes the educational 
process more interesting and attractive to students. Also, technology helps teachers use different 
teaching approaches and find out faster the problematic areas. The flipped classroom model 
mainly relies on technology.  For example, students watch videos or listen to podcasts at home 
or in a language lab. This is beneficial for them because they can re-watch the video and re-
listen to the podcast as many times as they want. Flipping the classroom is a good opportunity 
for students who miss classes or have difficulties in mastering the material. In the book Flip 
Your Classroom Reach Every Student in Every Class Every Day (2012), Bergmann and Sams 
provide examples of their students who are overprogrammed but still succeed in catching up 
with the other students. [6] 
● Students become more responsible towards the educational process- as it is their 
responsibility to be ready for class. The flipped classroom method promotes active learning. 
Being exposed to different learning styles and activities, students are motivated to acquire new 
knowledge and to explore it in depth. Also, class management is improved because students 
come to class prepared for the lesson and they will be more confident to share their opinions. 
● The method also helps students develop their critical thinking skills. Socratic 
questioning is used in the flipped classroom in the form of discussions, asking and answering 
questions, problem solving and so on. Students can work on their own, in pairs or in groups and 
they have to justify the reasons why they think so, of course, in the presence of the teacher who 
guides the process. The pre-class, in-class and post-class activities can be related to Bloom’s 
taxonomy. This is a classification of cognitive skills used for effective teaching and learning.  
According to Bloom’s taxonomy students use low-level thinking skills (understanding and 
remembering) outside the classroom and higher-level cognitive thinking in the classroom and 
in the post-class activities.  (Figure 1)  
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Figure 1 https://educationaltechnology.net/flipped-classroom/ 
 

● Flipping the classroom improves the interaction between teacher and students as well as 
between the students, thus building a better relationship with teachers and peers. Working in 
groups helps students interact with each other, learning how to work in teams and accept 
different points of view. Moreover, since in-class activities allow the teacher to guide the 
process and the classroom learning is active not passive, there are opportunities for both 
teachers and students to build rapport with each other.  
● The teacher is more able to understand whether students comprehend the material 
because they are active in the classroom. That way, the facilitator can apply different individual 
approaches for each of the students in the class, thus helping them with any problematic areas. 
 

5. Disadvantages of the Flipped classroom 

 

Although most educators believe that the flipped classroom method is beneficial to students, 
there are some disadvantages which also have to be taken into consideration. These include: 
● Students are not motivated enough to do the pre-class tasks and take part in the in-class 
activities. The concept of flipping fails if the teacher cannot motivate their students effectively. 
Flipping the classroom is not only uploading videos and students watching them, it is much 
more than that. The teacher’s role is crucial because without motivation, the whole process will 
be a waste of time. Teachers should find a way to reach each of the students’ personalities and 
develop a good relationship with all of them.  
● Some teachers (especially those of the older generation) refuse to use this method and 
technology in general in their classrooms. They are not inclined to adopt new methods of 
teaching, considering them to be as not as successful. But everything in life changes, including 
education. A good, dedicated teachers should always seek out new engaging method of teaching 
to achieve better results in their classroom. 
● Some teachers believe that flipping the classroom means students watching teachers’ 
uploaded videos. In reality, flipping the classroom means there are engaging activities in the 
classroom that require higher order thinking skills, such as discussions, research, and working 
in pairs or groups. 
● Some teachers neglect the importance of the online materials. Some just upload their 
lectures, while others choose videos that are too long and not appropriate for the students’ level. 
● According to the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD 
2015) report, Students, Computers and Learning Making the Suggestion, overexposure to 
information and communication technologies (ICTs) can lead to information overload, 
difficulties with concentration, lower self-esteem, and the potential for online bullying. [1] Plus, 
students tend to spend more time in front of a screen, which can cause problems with eyesight 
and the time spent outside with friends will be reduced. 
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● Some students have limited access to the internet and digital devices. This is a problem 
for students because they won’t be able to do the pre-class activities, carry out research or be 
ready for the in-class activities. 
● It involves an extra workload on teachers- as they have to search for or create their own 
videos, prepare pre-class and in-class activities, and motivate their students to actively 
participate in the educational process. 
 

6. Conclusion 

 

Despite these disadvantages, the flipped classroom model is a pedagogical approach that has 
gained popularity among both educators and students. Most research shows that students 
improve their results. However, it is only the teacher who decides whether this method can be 
applied in their classroom and if this teaching approach is the best way to educate their students. 
That is why teachers should not flip the classroom just because it is something new and popular- 
they have to take into careful and detailed consideration the pros and cons of flipping the 
classroom.  
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