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Abstract: The rapid development of science and technology has led to the emergence of a crisis in society. Science "pushes" religion, but 
does not offer a new moral code in its place. The definitions of "security" are almost as many and as controversial as postmodernism. For the 
purposes of this study, however, it will be sufficient to define security as "the functional state of a system that provides for the neutralization 
and counteraction of external and internal factors affecting or potentially damaging the system." This scientific article presents a study, 
which seeks to answer the question why the paradigm "security" is so important in the postmodern society, what are the roots of its influence 
and meaning, and to seek conclusions and guidelines for its increase. The main features of the postmodern society, some prerequisites and 
their implications, as well as their impact on the security of all its levels are examined. The subject of the study is the postmodern society 
with its specific features, and the subject - the security as an indissoluble element of the social relations in the contemporary world. 

Keywords: SECURITY POSTMODERN SOCIETY, GLOBALIZATION. 

1. Въведение
Приема се, че модерната епоха започва с буржоазните

революции във Франция и Англия (XVI век) и завършва след 
края на Втората световна война (средата на ХХ век). Основните 
процеси протичащи в тази епоха се явяват и нейни 
характеристики, които коренно я отличават от предходните. 
По-съществени от тях са: 

 Великите географски открития, които разширяват
изключително много кръгозора на съвременния човек, освен 
това, те потвърждават някой основни тези на тогавашната 
наука, а именно идеята, че земята не е плоска и че тя не е 
центъра на вселената и др. 

 Излизането на преден план на икономическите
взаимоотношения и интереси, които на практика с 
напредването на епохата изместват изцяло предходните 
социални такива изградени на база аристокрация. 

 Развитието на науката, което от своя страна довежда
до усъвършенстване и разработване на нови технологии за 
производство. 

 Постепенното намаляване влиянието на религиите и в
частност на християнството, върху общественото съзнание. 

Изброените характеристики са взаимно свързани 
посредством положителна обратна връзка – развитието на 
науката създава нови технологии, които от своя страна 
променят икономическата среда и обществените отношения и 
изместват религиозните вярвания. От друга страна по-добрите 
и прецизни технологии, както и общественото доверие в 
науката създават среда за още по-бързото й развитие. Това 
води и до крайности, като например т. нар. „призрак на 
Лаплас“ според който ако познаваме законите на вселената и 
нейното начално състояние можем да предскажем поведението 
й за произволен период от време, или състоянието й в който и 
да е момент. 

Бурното развитие на науката и технологиите довежда до 
възникването на криза в обществото. Науката „избутва“ 
религията, но не предлага нов морален кодекс на нейно място. 
Дори напротив, широкото прилагане на съвременни 
технологии през време на двете световни войни и то най-вече 
за създаване на оръжия за масово унищожение, показва че 
прилагането на научните резултати без морални ограничения 
води до ужасяващи последствия. Липсата на „цели“ и 
„ориентири“ в моралните основи на общественото съзнание 

създава предпоставки за загуба на ценностна система на 
практика в няколко поколения. Този процес за съжаление не е 
приключил и днес. Вероятно именно на това се дължи 
реставрацията на радикалния ислямизъм. През годините след 
Втората световна война възникват редица движения и 
философии, които се опитват да запълнят този вакуум в 
обществените отношения. Типични примери за това са 
движението на хипитата в САЩ, „Сърдитите млади хора“ в 
Англия и редица други. Те обаче не успяват да създадат ясна и 
приемлива обществена платформа, поради което изчезват и 
оставят след себе си само размита следа. 

Всичко това е важно, защото то създава предпоставките на 
които се гради съвременното общество. 

Понятието „постмодернизъм“ означава това което идва 
след модернизма. Както казват някои изследователи 
приставката „пост“ е много удобна защото показва, че 
постмодернизма произтича директно от модернизма и 
преходът между двете има по-скоро еволюционен, а не 
революционен характер. За първи път терминът 
„постмодернизъм“ [1] се използва още през 1917 година в 
работите на Рудолф Павниц, немски писател и философ-есеист. 
По-късно терминът се използва от редица автори с различни 
значения, но най-вече за представяне на съвременни 
експериментални течения в изкуството, които не следват 
идеите на „модернизма“  най-вече на абстрактното изкуство. 
Всъщност зад термина „постмодернизъм“ в изкуството май-
често се разбира завръщане към реализма и създаване на 
творби (художествени, литературни и др.) достъпни за 
разбиране от широките маси или с други думи – отричане на 
модернизма. Истинска популярност терминът придобива с 
издаването на книгата „Езикът на постмодерната архитектура“ 
от американският архитект Чарлз Дженкс през 1977 г. В 
последствие смисълът на понятието „постмодернизъм“ се 
разширява и обхваща философията, социологията и на 
практика всички сфери на съвременната наука и изкуство. Това 
се случва при появата на течение във фреската философия 
(Алтюсер, Дерида, Лиотар и др.). Всъщност, към момента 
съществуват голям брой дефиниции на „постмодернизма“ 
използвани и създадени от различни школи в науката и 
изкуството, като голяма част от тях са напълно 
взаимоизключващи се. Ето няколко примера: 

 Юрген Хабермас, Даниел Бел и Зигмунт
Бауман определят постмодернизма като резултат от 
политиката и идеологията на неоконсерватизма, за 
който са характерни естетически еклектизъм, 
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фетишизация на предметите за потребление и други 
специфични черти на постиндустриалното общество; 

 Умберто Еко трактува постмодернизма в 
широк смисъл, като механизъм за смяна на една 
културна епоха с друга; 

 Хасан, Уелч, Лиотар считат, че 
постмодернизма е общ културен знаменател на 
втората половина на ХХ-ти век, уникален период в 
който света се разглежда като хаос; 

 Според Летен и Сулеймен постмодернизъм 
не съществува, той може да се разглежда като 
преосмисляне на културните постулати на 
модернизма, но самостоятелната постмодерна реакция 
е мит; 

 Кюнг и Тарнас – постмодернизмът е епоха 
която идва да смени европейското „Ново време“. 
Последното се характеризира с безгранична вяра в 
силата на разума и прогреса. Разбиването на 
ценностната система се е случили по време на 
Първата световна война. В резултат на това, 
евроцентричната парадигма се заменя с глобален 
полицентризъм, а безрезервната вяра в разума 
отстъпва място на „тълкувателното мислене“. 

Естествено съществуват и редица критики към тезата на 
постмодерното общество. Повечето от тях са насочени към 
твърденето че постмодернизъм не съществува и това е по-
скоро късен модернизъм (Чомски, Денет, Солженицин и др.) 

Очевидно е, че съвременния свят не е същият както през 
първата половина на ХХ-ти век. Обществени, социални и 
икономически отношения претърпяват изменения, 
трансформират се в нови и различни неща, които в повечето 
случай са непознати от историята на човешкото общество. Това 
показва че наистина сме в нов период. Дали ще го наречем 
постмодернизъм или нещо друго в случая не е съществен 
проблем. По-важно е да познаваме характеристиките му и да 
сме подготвени за идващите промени. Всички автори 
развиващи тезата за постмодернизма и обществото в този 
период се обединяват около една идея. Хаосът в обществените, 
социалните политическите и икономическите отношения, 
разрушаването на старите ценностни системи и липсата на 
нови които да ги заместят са характеристики показващи че 
всъщност това е преходен период, преходен процес при 
преминаване на обществото (като система) от едно състояние в 
друго. За съжаление новото състояние и новите отношения все 
още не са очертани и на практика не могат да бъдат 
дефинирани и посочени ясно. Историческите справки показват, 
че подобни преходни периода се характеризират с голяма 
продължителност и много често с бурни обществени събития, 
войни и кръвопролития. 

Съвсем логично, като продължение на горните разсъждения 
идва и понятието „сигурност“. И тук, почти всички автори 
разглеждащи постмодернизма, са единодушни, че сигурността 
е една от водещите парадигми на съвременното общество. 
Нейното значение нараства, бих казал експоненциално, през 
последните години и то преди всичко разглеждано в 
практически, а не толкова в теоретичен аспект. 

Дефинициите на понятието „сигурност“ са почти толкова 
много и така противоречиви, както тези за постмодернизма. За 
нуждите на това изследване обаче ще бъде достатъчно да 
дефинираме сигурността като „функционалното състояние на 
дадена система, което осигурява неутрализирането и 
противодействието й на външни и вътрешни фактори оказващи 
влияние или можещи да въздействат деструктивно на 
системата“ [2]. 

Целта на настоящото изследване е да се потърси отговор на 
въпроса защо парадигмата „сигурност“ е толкова важна в 

постмодерното общество, какви са корените на нейното 
влияние и значение и съответно да се потърсят изводи и насоки 
за нейното повишаване. Ще бъдат разгледани основните 
характеристики на постмодерното общество, някой 
предпоставки и следствия от тях, както и тяхното влияние 
върху сигурността на всичките й нива. 

Предмет на изследването е постмодерното общество с 
неговите специфични особености, а обект – сигурността, като 
неразривен елемент на обществените отношения в съвременния 
свят. 

2. Постмодерното общество 

Дефинирането на понятието „постмодерно общество“ е 
твърде разнопосочно и противоречиво според различните 
изследователи. Поради тази причина няма да се спираме на 
конкретни дефиниции, а ще съсредоточим своето внимание 
върху неговите характеристики. Подобно на краткото описание 
на модерното общество, всъщност базовите процеси 
протичащи през съответната епоха се явяват и нейни основни 
характеристики. На тази база основните процеси, които 
определят разликата на постмодернизма от предходните епохи 
могат да се систематизират в следните групи: глобализация; 
загуба на легитимност на „държавата“; технологични 
революции; крахът на големите идеологии; Краят на 
индивидуалните „ролеви“ модели; краят или трансформацията 
на „общностите“; новите поколения (Y, Z, α). 

Възможно е да се изведат и редица други процеси и 
характеристики на постмодерното общество, но авторът счита, 
че изброените по-горе са по-съществени и повечето от 
останалите могат да се разглеждат като подсистеми или 
елементи. Като пример ще посоча „смъртта на бога“. Всъщност 
това може да се разглежда като елемент на краха на големите 
идеологии. 

Както бе споменато и по-горе изброените характеристики 
са взаимно обвързани с цяла система прави и обратни връзки, 
което прави изключително сложно цялостното разбиране на 
постмодерното общество и много често създава в 
изследователите чувството, че всичко в съвременния свят е 
хаотично, лишено от каквато и да е логика и порядък. 

Основната част от характеристиките на постмодерното 
общество, споменати по-горе са взети от Н. Слатински [3], З. 
Бауман [4] и други източници, като тази компилация, както и 
добавянето на последния елемент са предложения на автора на 
това изследване. По никакъв начин не може да се претендира за 
изчерпателност и пълнообхватност на всички характеристики 
на постмодерното общество, още повече, че на практика всеки 
изследовател разработван собствена система от характеристики 
и критерии за тяхното изучаване и сечението между тези 
множества е почти празно. 

Нека разгледаме съвсем на кратко всяка от изброените 
характеристики на постмодерното общество и някои основни 
връзки между тях. 

3. Глобализация 
„Глобализацията е процесът на нарастване на 

икономическите, социални, технически, политически и 
културни взаимовръзки и отношения между отделните страни, 
организации и хора. Той е свързан с глобално разпространение 
и взаимопроникване на идеи, капитали, технологии и елементи 
на културата. 

Макар контакти между сравнително отдалечени региони да 
съществуват още от Античността, те придобиват наистина 
глобален обхват едва след Великите географски открития през 
XIV-ти – XVI-ти век. Бързото развитие на транспортната и 
комуникационна техника през ХХ-ти век водят до бързо 
интензифициране на процеса на глобализация с разрастване на 
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международната търговия и трансфер на капитали и създаване 
на първите политически институции от глобален мащаб. 

Глобализацията е процес със спорен ефект. Налице са 
различни гледни точки и позиции за ползите и вредите от нея, 
които в много случаи са повлияни от по-общи идеологически 
възгледи. Докато поддръжниците на глобализацията я 
разглеждат като фактор за стопанското развитие в световен 
мащаб, нейните противници смятат, че тя е причина за 
икономически и екологични вреди” [5]. 

Тъй като настоящото изследване е концентрирано върху 
сигурността, ще съсредоточим вниманието си върху 
негативните ефекти от този процес. Както казва Зигмунт 
Бауман в интервю за ВВС - най-голямата неприятност е, че 
глобализацията, с която си имаме работа днес, е от стриктно 
негативно естество. Тя се базира на разрушаването на бариери, 
разрешавайки глобализацията на капитала, движението на 
стоки, информация, престъпления и тероризъм, но не и на 
политическите и правни институции, чиято основа е 
националната независимост. Средствата, с които разполагаме 
сега, за да защитим закона и гражданите от посегателства, са 
очевидно недостатъчни за овладяване на глобалните сили, 
които по същество са извън-териториални. Събитията от 11 
септември и бомбените атаки в Мадрид и Лондон показаха, че 
тези средства са, грубо казано, безполезни. [4].Това накратко 
може да се обясни така – националната държава, колкото и 
голяма и мощна да е тя, не разполага със сили и средства да се 
противопоставя на глобални процеси обхващащи целия свят, а 
глобални средства за борба с негативните ефекти на процеса 
все още не съществуват. Всъщност, последното е връзката 
между този процес и загубата на легитимност от държавата.  

Свободата на придвижване на капиталите позволява 
преместване на производствата в зони на света, където 
икономическите условия са по-изгодни за съответните 
компании. Това от своя страна рязко повишава риска от 
безработица и дългосрочна липса на заетост на хората. Този 
процес подпомага и процесите на разпространение на 
престъпността, която както винаги е изключително гъвкава и 
способна да се възползва и от най-малките пропуски на 
системите за сигурност. 

Свободата на разпространение на информацията, освен 
всички положителни ефекти, позволява лесна комуникация на 
престъпни и терористични групировки по целия свят. Освен 
това невъзможността за управляващите да манипулират 
информационните потоци спомага за загуба на ефективност на 
идеологически действия и обработки. През последните години 
обаче, се наблюдава и точно обратния процес – а именно 
подмяна на информацията, създаване на фалшиви новини 
които могат да насочват общественото мнение на целия свят в 
определени посоки за постигане на търсените резултати. Все 
пак този процес трудно засяга интелигентните и критични 
хора, склонни да проверяват информационните източници и да 
разглеждат ситуациите от всички страни. Още един аспект на 
глобалното разпространяване на информацията е тероризма. 
Всеизвестна истина е, че силата на терористичните актове идва 
не от броя на жертвите, пострадалите и щетите, а от заливането 
на света с информация за тях и разпръскването на чувството за 
страх сред хората в засегнатите и застрашените държави. 

4. Загуба на легитимност на „държавата“ 
Съгласно [6] легитимността е концепция за основите на 

политическия режим и неговите представители, които карат 
гражданите да приемат действията и заповедите им като 
законни и истинни. Легитимността произтича не от 
официалните закони и актове, а от общественото одобрение и 
приемливост, които държавното управление поражда в 
управляваните. Тя е резултат от нерегламентирани норми или 
ценности, които подлежат на съгласието и одобрението на 
повечето граждани. 

 Както бе споменато в предходната точка, една от 
основните причини за загуба на легитимност на властта е 
неспособността на националната държава да се бори с 
глобалните процеси и заплахи. Събитията от последните 
години, най-вече активността на тероризма в световен мащаб, 
показаха, че дори и съюз от няколко държави (Европейския 
съюз) няма достатъчно сили да се бори с тези заплахи. 

Това обаче не е най-важния елемент в разглеждания процес. 
В [4] Бауман казва „вместо да изпълняват задълженията си за 
защита на гражданите срещу несигурността и страха, който 
произтича от нея, правителствата призовават към повече 
гъвкавост на трудовия пазар и всички други области, 
регулирани от пазарните сили. А това означава още повече 
несигурност. Това, към което те ни призовават, е не 
намаляване, а увеличаване на риска. Едно от следствията от 
оттеглянето на държавата е кризата на легитимността на 
държавната власт. Тази власт изискваше подчинение, 
дисциплина и уважение към закона, обещавайки на гражданите 
сигурност и достоен живот. Но тези обещания биват 
изоставяни едно след друго, включително свободното 
образование, основната медицинска помощ, пенсионното 
осигуряване и основните помощи за безработни. Държавата е с 
вързани ръце; самата тя е оставена в ръцете на пазарни сили. 
Ако се осмели да се противопостави на пазарните сили, 
капиталът ще изтече към място, където може да расте лесно и 
удобно. А тогава нацията ще се сблъска с напастите на 
безработицата и бедността“. Изхождайки от дефиницията 
представена в началото на тази точка, описаното поведение на 
държавата предизвиква недоволството на своите граждани, а от 
там и загубата на легитимност базирана на общественото 
одобрение. 

5. Технологични революции 
Съгласно [7] понятието „революция“ се определя, като 

радикално, дълбоко, коренно, качествено изменение в 
развитието на обществото, природата или познанието, свързано 
с рязко прекъсване на връзките с предходното състояние на 
съответния обект. Не случайно наименованието на точката е в 
множествено число.  

В исторически аспект, технологичните революции започват 
още в края на XIX-ти и началото на XX-ти век с развитието на 
парната машина. Значението на това откритие според нас има 
два много важни аспекта: 

 за първи път в своята история човечеството 
започва да използва източник на енергия който на 
практика е извън природните сили; 
 развитието на парната машина създава една 

нова научна област – теория на автоматичното 
управление, която по-късно става основа за развитие 
на техническите системи и в частност на компютрите. 

От този момент нататък, почти едно след друго започват 
открития и технологични разработки, които променят 
съществено не само научния и технологичния свят, но и 
икономическите процеси, а от там и обществените отношения.  
Както казва З. Бауман в [8] „новостта на нашето време се 
състои в това, че периодите между компресираните и ускорени 
промени, наречени „революции“, вече не са периоди на рутина. 
Самите промени вече не са кратки периоди разделени от 
продължителни ери на стабилен начин на живот, които правят 
възможно дългосрочно планиране,  прогнози и изграждане на 
„жизнени проекти“. Днес ние живеем в състояние на 
перманентна революция. Революцията стана форма на живот 
на съвременното общество“. 

Защо технологичните революции са толкова важни, че са 
изведени като една от основните характеристики на 
постмодерното общество? На първо място, те създадоха 
средата (ефира) в които е възможен процеса на глобализация, 
чрез развитието на транспорта и комуникациите. Не по-малко 
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важно е и повишаването на производителността на труда, което 
от своя страна позволи светът постепенно да преминава към 
така нареченото „постиндустриално общество“, въпреки, че 
към момента този процес е в зародиш и държавите отговарящи 
на дефиницията за постиндустриални такива по-скоро са 
изнесли производствените си мощности в трети страни. На 
следващо място, достигането на технологичните новости до 
всеки отделен човек, създадоха среда за промяна в начина на 
мислене на хората, което ще разгледаме по подробно в раздела 
за новите поколения.  

Обобщено може да се каже, че технологиите бурно 
навлязоха във всички сфери на живот както на отделния 
индивид, така и на обществото като цяло. Определено 
общественото и индивидуалното съзнание не са подготвени за 
тези процеси и това поражда редица конфликти в морален, 
образователен и чисто житейски аспект. 

Крахът на големите идеологии 
В [4] Н. Слатински подчертава, че в модерното общество 

„държавата е Идеология, но нещо повече, то бе общество на 
идеологиите“. Той използва термина „метанаративи“, което 
означава големи разкази, големи сценарии, големи 
обяснителни схеми. Пак там те са систематизирани като: 
идеология (Марксизъм, Либерализъм, Фашизъм, Анархизъм и 
др.); религия (Християнство, Ислям, Будизъм и др.); история; 
наука; изкуство; демокрация; сигурност; свобода и дори 
Общество. 

Френския философ и изследовател на постмодернизма 
Лиотар казва „Ако опростим нещата до крайност, можем да 
приемем, че „постмодерното“ е недоверие в метанаративите“ 
[9]. И пак в [4] „Според тази теза постмодернизмът е недоверие 
към, разочарование от и критика, криза и ерозия на 
метанаративите“. Основна причина за тези процеси са крахът 
на големите идеологии на ХХ-ти век (Фашизъм, Комунизъм и 
т.н.). Дори Демокрацията все по-често е подлагана на критики 
и предизвиква разочарование, както в отделните хора, така и в 
по-големи обществени групи. Това от своя страна води до 
опити за реставрация на стари закони и порядки в отделни 
държави по света. 

Големите разкази се изместват от малки такива, като 
последните „не претендират за универсалност, истинност, 
разумност, сигурност и винаги са ситуационни, временни, 
спонтанни, обхващат локални събития, а не широкомащабни 
глобални концепции“ [4].  

Като едно от следствията на тези процеси, както и на 
трансформацията на общностите, която ще бъде разгледана по-
долу, е загубата на представителност на политическите обекти 
в обществото. Ролята на партиите винаги е била да 
представлява и защитава интересите на определена обществена 
прослойка. Липсата на идеологическа основа, както и 
размиването на прослойките лиши тези обекти от тяхното ядро 
и разкъса връзките на политическия елит с обикновените хора, 
техните основни проблеми и притеснения. Партии и 
политически обекти възникващи през последните години се 
кръщават много често „народни“, т.е. представляващи интереса 
на едва ли не цялата националност, или носят имена 
неангажирани с определени слоеве и елементи на обществото 
(ГЕРБ, ДПС и др.). Характерно е също смесване на леви и 
десни идеи в политическите платформи на съвременните 
партии, което ясно показва липсата на целенасоченост и 
обществена представителност на тези обекти. По този начин 
съвременните избори се превръщат от демократичен процес 
насочен към умовете и сърцата на хората в състезание на 
медийни изяви, популистки лозунги и неизпълними обещания. 

Краят на индивидуалните „ролеви“ модели 

„Ролевите“ модели са характерни преди всичко за 
домодерното общество. Всъщност по понятието „ролеви 

модел“ ще разбираме ролята и мястото на отделния индивид в 
обществото.  

Не чак толкова отдавна ролята на човек в обществото се е 
определяла не от неговите способности и възможности, а от 
мястото и средата в която се е родил. Синът на земеделеца е 
ставал земеделец, синът на ковача – ковач, сина на кръчмаря – 
кръчмар. Тази предопределеност се е приемала за нормално 
статукво. Всъщност, смяната на ролята не е била напълно 
невъзможна, но социалната цена която е трябвало да се плати 
за такава промяна е била огромна и непосилна за основната 
маса хора. При жените ситуацията е била малко по-различна, 
но като цяло, социално ролевия модел е бил в сила и за тях. 
Дъщерята на земеделеца се омъжвала за земеделец и т.н. 
Ролята присвоена по рождение на човек го е съпровождала 
през целият му живот и се е предавала на децата му. 

Ролята на модерното общество в този модел е, че в този 
период са възникнали редица нови професии (миньори, 
индустриални работници, техници и др.), което е дало шанс на 
много хора да се опитат да избягат от присвоените им по 
рождение роли. Това обаче не разрушава модела като цяло. 
Синът на работникът не е имал шанс да стане инженер поради 
изключително скъпото образование и множество други 
фактори. Моделът остава да действа с пълна сила, като просто 
има малка промяна в ролите. 

Икономическите кризи, като феномен на индустриалното 
общество са изиграли особена роля в разглеждания модел, като 
всъщност са смъквали болшинството от хората в по-ниски 
обществени прослойки и сами единици са успявали на база 
спекула или късмет да спечелят и да повишат своя статус. 
Типичен пример за това е Голямата депресия в САЩ през 30-те 
години на ХХ-ти век. 

В постмодерното общество този модел е напълно разрушен. 
Основна причина за това е понижаване на стойността на 
образованието и практическата му достъпност за всеки желаещ 
да учи. По този начин всеки човек придобива свободата да 
избира своята роля в обществото в зависимост от 
способностите и възможностите си. Всъщност смяната на 
обществената роля пак си има цена, но тя е значително по-
ниска и достъпна за много хора особено в развития свят. По-
важното е, че никой не се чувства обвързан с мястото си в 
обществото и във всеки един момент може да го промени, като 
съответно заплати необходимата социална цена. Всъщност това 
е една от положителните характеристики на постмодернизма, 
тъй като дава свобода на хората да открият онази роля която им 
допада най-много и ги прави щастливи.  

Интересен феномен в тази посока е т. нар. „американска 
мечта“. Същата от една страна се превръща в символ на 
консуматорското общество, но от друга е стимул за много хора 
да се опитват да намерят мястото си в обществото, да търсят 
нови идеи и възможности за реализация. 

Като обобщение може да се отбележи, че ключовата дума в 
процеса на разрушаване на ролевият модел е „Свобода“. 

Краят или трансформацията на 
„общностите“ 

Според Зигмунт Бауман [10] за постмодерното общество е 
характерно разпадането на общностите. Всъщност той визира, 
както ги нарича „топли общности“, онези в които човек се 
чувства сигурен, защитен, разбран и най-вече на мястото си в 
света. Тези общности са характерни за домодерния свят и по 
своята същност силно се доближават до определението за 
„комуна“. Всъщност тези общности се явяват умален модел на 
обществото – самозадоволяващи основните си нужда и 
разполагащи с всички основни роли за осигуряването му. Тук 
връзката между разпадането на ролевия модел и изчезването на 
този тип общности е очевидна. Всъщност този процес започва 
още при модерния свят. Възникването на нови роли и 
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миграцията на работната сила от селското стопанство към 
промишлеността разрушава „топлите общности“, като 
нарушава баланса на ролите в тях и изсмуква младата им кръв. 

Идеологията на комунизма се опива да замени този модел с 
т. нар. класов модел, но в последствие социалния експеримент 
„социализъм“ показа, че уравниловката и изкуственото 
групиране на хората по някакви признаци не е сполучлива 
обществена схема. Както казва Джордж Оруел „всички 
животни са равни, но някои са по-равни от другите“. 

Всъщност Бауман разглежда и насилствено създадените 
общности – „общността на гетото“ и дефинира основните им 
различния с „топлите“. 

Постмодерното общество не е лишено от общности. 
Особено през последните години, развитието на технологиите 
и най-вече Интернет позволи общуването на хората от която и 
да е точка на света. Новите общности обаче се различават 
съществено от тези на домодерното общество. Всъщност като 
основен принцип за сформиране на тези, мисля че спокойно 
може да се използва думата „общества“, от нов тип са 
интересите на хората. Друга особеност е, че в по-голямата част 
от случаите комуникацията в тях е виртуална, т.е. се 
осъществява с помощта на технически средства. Това обаче не 
пречи на участващите в тях да се чувства разбрани и на 
мястото си и дори в известна степен защитени. Типични 
примери за такива общности или общества са форумите. В 
България съществуват няколко огромни форума с множество 
членове, които освен виртуалното общуване развиват активна 
социална и благотворителна дейност. Готови са помогнат, 
както на своите членове, така и на всеки нуждаещ се. Такива са 
„БГМама“, „Офроуд“ и др. Подобен ефект имат и получилите 
огромна популярност през последните 10 години ММО (mass 
multiplayer online) компютърни игра. Много често общността 
която се формира в тях е интернационална. Изобщо не е 
изненада да видите в такава игра американец и руснак да се 
сражават рамо до рамо за обща кауза. Този тип игри вече не 
ограничават дейността си само в забавление на хората, но 
участват активно в научни и социални проекти (Eve online). 
Някой създават паралелни светове с напълно действаща 
икономическа система и оперират с реални парични единици 
(Entropia, Second Life). Вече е реална възможността хора да 
изкарват препитанието си чрез работа във виртуалните игрални 
светове. 

 Сравнително нов феномен са и т.нар. социални мрежи 
(Facebook, G+, Twitter и др.). Те създават „приятелства“ между 
хората и им позволяват да споделят новини, мнения, клюки, но 
и знания. 

 Като цяло, виртуалното общуване и общества са нови 
области, които подлежат на сериозни проучвания и анализи.  

Новите поколения (Y, Z, α) 

В [11] австралийският социолог Марк МакКриндъл развива 
тезата за съвременните поколения. Както казва автора, книгата 
е насочена преди всичко към родители и учители с цел да 
опознаят характеристиките на младите поколения за да знаят, 
как да ги възпитават и обучават. На пръв поглед, темата няма 
връзка с постмодернизма и сигурността, но както ще видим по-
долу, съществува съществено различие в начина по който 
мислят и възприемат света различните поколения. Това 
означава, че когато те поемат в свои ръце властта на държавно 
и световно ниво, те ще взимат решения и ще действат именно 
според изградения си мироглед.  

Поколенията представляват групи от хора, които са родени 
и отрасли в един и същи отрязък от време и имат, ако не 
идентични, то поне близки възгледи и светоглед, обща 
културна и ценностна система. Основните фактори формиращи 
всяко поколение са културно – социалната среда в която се 
формират като личности и технологиите които съпътстват 

тяхното израстване. Може да се каже, че технологиите 
започват да играят значителна роля при формиране на новите 
поколения през последния век. 

Известно е, че в периоди на социални катаклизми, на 
ускорено технологично развитие или на масови миграционни 
процеси, различията между поколенията се увеличават рязко и 
засягат техни същностни характеристики - понякога радикално 
променят начина на живот, ценностните доминанти, оценката 
им за миналото и бъдещето. В резултат от това значително се 
скъсяват поколенческите вълни, които следват през 10-15 
години вместо през стандартните 20-25 години. Децата от 
различните поколения, особено в изброените условия, се 
отличават значително помежду си. 

Към момента в света живеят представители на следните 
поколения: така нареченото поколение на строителите – родени 
от 1930 до 1945 година; бейбибумърите – родени след края на 
втората световна война до към 1965 година; X – децата родени 
от 1965 до 1980 година; Y – родените от 1980 до 1995 година; Z 
–децата родени в периода 1995 – 2010 година и поколение 
Алфа на родените от 2010 година насам. 

Естествено, това деление е условно и зависи силно от 
мястото в света където са родени децата, което определя 
социални, културни и технологични различия в рамките на 
едно поколение. Ако все пак приемем представеното от 
МакКриндъл разделение на поколенията, то към момента 
представителите на поколение Y вече са навлезли в социалния 
и обществения живот и дори имат представители във 
властовите структури на регионално и национално ниво. За 
сравнение новоизбраният президент на франция – Еманюел 
Макрон е роден през 1977 г. Поколение Z са на входа на 
висшето образование, а поколение Алфа – на училището. 

Поколението Х посрещна и в голяма степен „осъществи” 
дигиталната революция. Поколението Y израсна в нейния ход, 
а поколението Z на практика е родено в един „нов” дигитален 
свят. 

Съгласно фактора степен на боравене с информационни 
технологии, се открояват следните четири категории хора:  

 Чужди на дигиталното. Това са поколенията на 
Старейшините и Строителите. Характерно за тях 
е, че те са изцяло предшественици на 
технологиите. Интернет, подкаст, онлайн игри, 
социални мрежи са изцяло чужди понятия за тях;  

 Дигитални Имигранти - поколението Бейбибум. 
Достигнали зряла възраст без дигитални 
технологии. Една част от тях сполучливо се 
възползват от  новите технологии, а останалите ги 
приемат с неохота; 

 Адаптиращи се към дигиталното - поколението Х. 
Дигиталните технологии започват да се появяват 
(в масов смисъл) в юношеските им години. Те с 
желание прегръщат новите технологиите;  

 Дигитални туземци - поколения Y, Z и “Алфа”. Те 
живеят изцяло потопени в дигиталните 
технологии. 

На кратко ще се спрем на основните характеристики на 
базовите поколения, които към момента изпълняват по-
съществена роля в обществения живот. 

Поколението „Бейбибумъри“: Родени и отраснали след 
края на Втората световна война, в периода на остра 
конфронтация между двете социални системи съществували 
тогава – Студената война. Все пак периода е сравнително 
мирен и наситен, особено на запад, с движения и борби за 
свобода, равенство и демокрация. Основните медии формирали 
тяхното съзнание са вестниците (писаното слово) и радиото. 
Това е време на мощни идеологически обработки на 
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общественото съзнание. Като цяло бейбибумърите са хора 
отговорни, социално и обществено ангажирани. Към момента 
са в пенсионна и предпенсионна възраст и възможностите им 
да оказват съществено влияние върху обществените процеси са 
сравнително ограничени. Както бе споменато по-горе, те са 
дигитални имигранти, въпреки, че активно са участвали в 
реализирането на информационната революция. Новите 
технологии са им чужди и сравнително малка част от тях 
работят успешно със съвременните технически и 
информационни инструменти. 

Поколението Х:Те са родени и отраснали в 70-80 години 
на ХХ-ти век, период отличаващ се с мирно съвместно 
съществуване, стартиране на процесите по разоръжаване и 
сравнително възобновяване на връзките от двете страни на 
„желязната завеса“. Основна медия, формирала ги като 
личности, е телевизията. Чрез нея, въпреки идеологическите 
обработки и цензура, до тях започва да достига информация от 
цял свят. Сравнително бавно се зараждат процесите на 
глобализация. Известни са като „децата с ключ на врата“ – 
отгледани от заети с работа и социални дейности родители, 
оставени сами да определят ежедневието и приоритетите си. 
Това логично ги формира, като индивидуалисти и хора 
способни да взимат решения и съответно да понасят 
отговорността за тях.  Към момента съставляват основната част 
от работната сила и властовите структури по света. По 
отношение на технологиите, те стоят в основата на всички 
технологични революции реализирани през последните години 
и, както споменахме по-горе, с готовност посрещат новостите и 
се възползват почти пълноценно от техните възможности. 

Поколението Y: Родени и израснали в бума на 
компютрите, които се превръщат в основна тяхна играчка. В 
периода на юношеството им се появи и Интернет, но за тях все 
пак той е нова технология. Социалната среда формирала като 
личности е разцвета на демокрацията – периода на падане на 
Берлинската стената, отварянето на света и много свобода. 
Това предостави пред тях множество избори и една от важните 
им характеристики е, че те приемат правото на избор, като 
неотменна даденост. Може да се каже, че това е първото 
поколение на постмодерното общество. За тях светът е 
наистина едно „голямо село“. 

Децата от поколение Y, са отгледани от късните 
бейбибумъри и ранните Х, родители – прекалено обгрижващи, 
контролиращи и налагащи възгледите си. Това ги формира като 
хора които следват правилата, но зависими от одобрението на 
околните. Като следствие те са силно екипно ориентирани, но 
не в добрия смисъл на този термин. При тях по-скоро е налице 
нерешителност и страх от поемане на еднолична отговорност 
при взимането на каквито и да било решения и затова имат 
нужда от екип, чрез който отговорността да се разпредели. 
Справят се трудно с индивидуални задания, не толкова поради 
липса на знания, колкото именно поради страха от поемане на 
индивидуална отговорност. 

Други характерни особености на това поколение, 
произтичащи предимно от технологичната среда на тяхното 
израстване е бързината и многоканалността за възприемане на 
информация. Способни са едновременно да гледат видео, да 
слушат звукова и да възприемат текстова информация по и от 
различни канали и от различно естество. Съвременните 
телевизии се възползват от тази особеност и най-вече в 
новинарски емисии излъчват множество разнообразна 
информация едновременно. Всъщност Y-ците „сканират“ 
информационните потоци без да вникват в съдържанието. 
Отделят малко по-голямо внимание на онова което привлече 
вниманието им, но като цяло възприемането остава на 
повърхностно ниво. Всичко това води до създаване в тях на 
нелинейно, визуално мислене. 

Те са изключително прагматични, със силна ориентация 
към кариерното израстване. От друга страна, са силно зависими 

от ентъртаймънта (забавленията) и възприемат работата и 
кариерата единствено от гледна точка на това да си осигурят 
средства и възможности за повече и по-качествени забавления. 
Именно от тук идва и факта, че не са склонни да извършват 
каквито и да са дейности извън рамките на преките им 
задължения и на работното време, както и такива които не 
съответстват на личните им цели и амбиции. 

 Една, според мен, от най-важните характеристики на 
това поколение е липсата на авторитети. Както казва 
МакКриндъл, при тях за първи път в историята на човечеството 
се наблюдава процес на преливане на знания от младото 
поколение към по-старите. Тъй като те са значително по-добре 
запознати с новите технологии, не са изключение случаите 
когато им се налага да обучават представители на предходните 
поколения или дори своите родители и учители за работа с тях. 
Това естествено води до липса на уважение към „мъдрите 
старци“. От друга страна техен принцип е „Гугъл знае всичко“, 
което води до неразбиране на изискването да пълнят главите си 
с обемисти, сложни и „непотребни“ знания. Те разчитат на 
непрекъсната „свързаност“ с мрежата и възможността да 
черпят необходимата им информация от там. Това от своя 
страна става причина никой да не може да ги впечатли с 
ерудиция, култура и знания. 

Само след 5-10 години представителите на това поколение 
ще съставляват основната част от работната сила по света. 
Техни представители ще заемат ключовите позиции във всички 
властови структури на всички нива. 

Поколението Z: Както казва МакКриндъл, ако повдигнем 
на квадрат всички особености на поколение Y, ще получим 
бегла представа за характеристиките на поколението Z. Няма 
да се спирам по-подробна на тях, защото, както споменах по-
горе тези деца към момента са на входа на университетското 
образование. 

Поколение Алфа: Тук ще си позволя само да цитирам свой 
колега и приятел, който ги характеризира с две думи – „хомо 
таблетус“. 

Различията в поколенията е обективна реалност, която 
оказва своето влияние върху обществените и политическите 
процеси в света. Може би тук е подходящо да се спомене 
тълкувание на една от притчите на стария завет, а именно – 
защо Моисей, след като е извел юдейския народ от робството в 
Египет е обикалял 40 години в пустинята преди да ги доведе в 
обетованата земя? Отговорът, макар и груб е доста показателен 
– за да може поколението помнещо робството да изчезне и 
новата юдейска общност да заживее без този психологически, 
емоционален и социален товар. 

От написаното до тук може да бъде извлечен следния 
основен извод: Постмодерното общество се явява преходен 
процес за обществото при преминаването му към нова 
социална система. Тъй като на практика сме в началото на 
процеса, характеристиките на новото не могат да бъдат 
дефинирани и ясно очертани. Най-вероятно водещият елемент 
на новите обществени отношения ще бъде основан на 
технологии и научно развитие. Основните характеристики на 
тези процеси са липса на стационарност, хаотичност и бурни 
обществени процеси и събития, както и трептения около 
основните оси, т.е. залитане към неясни нови идеи, последвани 
от връщане назад към старото и традиционното.  

6. Заключение 
Постмодерното общество притежава всички 

характеристики на преходен процес, характерен за сложните 
системи при преминаването им от едно състояние към друго. 
Историческите справки показват, че подобни процеси се 
характеризират с голяма продължителност и тъй като към 
настоящия момент сме на практика в началото му, все още не 
могат да се очертаят основните характеристики на идващото 
ново. Все пак очевидно е че се променят не само технологиите, 
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но и цялостната структура на обществото, както и начина на 
мислене на хората, особено на тези от новите поколения. Това 
съвсем логично и естествено води до намаляване на чувството 
за „сигурност“, както в отделния индивид, така и в общностите, 
и в обществото като цяло. По този начин се засилва интереса 
на научната общност към изследване на тази парадигма, но и 
интереса на „обикновените“ хора, тъй като практическите 
аспекти на тези изследвания касаят ежедневния им живот и 
битие. 

Все повече светът не може да се разглежда като множество 
от държави и региони съществуващи всеки сам за себе си. 
Глобалните проблеми изискват глобални решения. Това 
подтиква изследователите да обръщат все по-голямо внимание 
на голямо мащабните нива за сигурност – „Сигурността на 
Общност от държави“ и „Сигурност на Света“. В тази посока 
наистина съществуват празнини и възможности за изследвания 
и анализи. 
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Abstract: The rapid development of science and technology has led to the emergence of a crisis in society. Science "pushes" religion, but 
does not offer a new moral code in its place. The definitions of "security" are almost as many and as controversial as postmodernism. For the 
purposes of this study, however, it will be sufficient to define security as "the functional state of a system that provides for the neutralization 
and counteraction of external and internal factors affecting or potentially damaging the system." This scientific article presents a study, 
which seeks to answer the question why the paradigm "security" is so important in the postmodern society, what are the roots of its influence 
and meaning, and to seek conclusions and guidelines for its increase. The main features of the postmodern society, some prerequisites and 
their implications, as well as their impact on the security of all its levels are examined. The subject of the study is the postmodern society 
with its specific features, and the subject - the security as an indissoluble element of the social relations in the contemporary world. 
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1. Въведение 
Бурното развитие на науката и технологиите довежда до 

възникването на криза в обществото. Науката „избутва“ 
религията, но не предлага нов морален кодекс на нейно място. 
Дори напротив, широкото прилагане на съвременни 
технологии през време на двете световни войни и то най-вече 
за създаване на оръжия за масово унищожение, показва че 
прилагането на научните резултати без морални ограничения 
води до ужасяващи последствия. Липсата на "цели" и 
"ориентири" в моралните основи на общественото съзнание 
създава предпоставки за загуба на ценностна система на 
практика в няколко поколения. Този процес за съжаление не е 
приключил и днес.  

Понятието „постмодернизъм“ означава това което идва 
след модернизма. Както казват някои изследователи 
приставката „пост“ е много удобна защото показва, че 
постмодернизма произтича директно от модернизма и 
преходът между двете има по-скоро еволюционен, а не 
революционен характер. За първи път терминът 
„постмодернизъм“ [1] се използва още през 1917 година в 
работите на Рудолф Павниц, немски писател и философ-есеист. 
По-късно терминът се използва от редица автори с различни 
значения, но най-вече за представяне на съвременни 
експериментални течения в изкуството, които не следват 
идеите на „модернизма“  най-вече на абстрактното изкуство. 
Всъщност зад термина „постмодернизъм“ в изкуството май-
често се разбира завръщане към реализма и създаване на 
творби (художествени, литературни и др.) достъпни за 
разбиране от широките маси или с други думи – отричане на 
модернизма. Истинска популярност терминът придобива с 
издаването на книгата „Езикът на постмодерната архитектура“ 
от американският архитект Чарлз Дженкс през 1977 г. В 
последствие смисълът на понятието „постмодернизъм“ се 
разширява и обхваща философията, социологията и на 
практика всички сфери на съвременната наука и изкуство. Това 
се случва при появата на течение във фреската философия 
(Алтюсер, Дерида, Лиотар и др.). Всъщност, към момента 
съществуват голям брой дефиниции на „постмодернизма“ 
използвани и създадени от различни школи в науката и 
изкуството, като голяма част от тях са напълно 
взаимоизключващи се. Ето няколко примера: 

 Юрген Хабермас, Даниел Бел и Зигмунт Бауман 
определят постмодернизма като резултат от 
политиката и идеологията на неоконсерватизма, за 
който са характерни естетически еклектизъм, 

фетишизация на предметите за потребление и 
други специфични черти на постиндустриалното 
общество; 

 Умберто Еко трактува постмодернизма в широк 
смисъл, като механизъм за смяна на една културна 
епоха с друга; 

 Хасан, Уелч, Лиотар считат, че постмодернизма е 
общ културен знаменател на втората половина на 
ХХ-ти век, уникален период в който света се 
разглежда като хаос; 

 Според Летен и Сулеймен постмодернизъм не 
съществува, той може да се разглежда като 
преосмисляне на културните постулати на 
модернизма, но самостоятелната постмодерна 
реакция е мит; 

 Кюнг и Тарнас – постмодернизмът е епоха която 
идва да смени европейското „Ново време“. 
Последното се характеризира с безгранична вяра в 
силата на разума и прогреса. Разбиването на 
ценностната система се е случили по време на 
Първата световна война. В резултат на това, 
евроцентричната парадигма се заменя с глобален 
полицентризъм, а безрезервната вяра в разума 
отстъпва място на „тълкувателното мислене“. 

Естествено съществуват и редица критики към тезата на 
постмодерното общество. Повечето от тях са насочени към 
твърденето че постмодернизъм не съществува и това е по-
скоро късен модернизъм (Чомски, Денет, Солженицин и др.) 

Очевидно е, че съвременния свят не е същият както през 
първата половина на ХХ-ти век. Обществени, социални и 
икономически отношения претърпяват изменения, 
трансформират се в нови и различни неща, които в повечето 
случай са непознати от историята на човешкото общество. Това 
показва че наистина сме в нов период. Дали ще го наречем 
постмодернизъм или нещо друго в случая не е съществен 
проблем. По-важно е да познаваме характеристиките му и да 
сме подготвени за идващите промени. Всички автори 
развиващи тезата за постмодернизма и обществото в този 
период се обединяват около една идея. Хаосът в обществените, 
социалните политическите и икономическите отношения, 
разрушаването на старите ценностни системи и липсата на 
нови които да ги заместят са характеристики показващи че 
всъщност това е преходен период, преходен процес при 
преминаване на обществото (като система) от едно състояние в 
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друго. За съжаление новото състояние и новите отношения все 
още не са очертани и на практика не могат да бъдат 
дефинирани и посочени ясно. Историческите справки показват, 
че подобни преходни периода се характеризират с голяма 
продължителност и много често с бурни обществени събития, 
войни и кръвопролития. 

Съвсем логично, като продължение на горните разсъждения 
идва и понятието „сигурност“. И тук, почти всички автори 
разглеждащи постмодернизма, са единодушни, че сигурността 
е една от водещите парадигми на съвременното общество. 
Нейното значение нараства, бих казал експоненциално, през 
последните години и то преди всичко разглеждано в 
практически, а не толкова в теоретичен аспект. 

Дефинициите на понятието „сигурност“ са почти толкова 
много и така противоречиви, както тези за постмодернизма. За 
нуждите на това изследване обаче ще бъде достатъчно да 
дефинираме сигурността като „функционалното състояние на 
дадена система, което осигурява неутрализирането и 
противодействието й на външни и вътрешни фактори оказващи 
влияние или можещи да въздействат деструктивно на 
системата“[2]. 

Целта на настоящото изследване е да се потърси отговор на 
въпроса защо парадигмата „сигурност“ е толкова важна в 
постмодерното общество, какви са корените на нейното 
влияние и значение и съответно да се потърсят изводи и насоки 
за нейното повишаване. Ще бъдат разгледани основните 
характеристики на постмодерното общество, някой 
предпоставки и следствия от тях, както и тяхното влияние 
върху сигурността на всичките й нива. 

Предмет на изследването е постмодерното общество с 
неговите специфични особености, а обект – сигурността, като 
неразривен елемент на обществените отношения в съвременния 
свят. 

2. Сигурност 
Проф. Слатински [12] развива тезата, че за да бъде 

разгледана сигурността по-детайлно, за да бъде по-разбираема 
е целесъобразно тя да не се разглежда като единно обобщено 
понятие, а да се разбие на елементи съобразно основните й 
субекти. Той предлага пет нива на сигурността, както следва: 
Сигурност на Индивида; Сигурност на Групата от индивиди; 
Сигурност на Държавата; Сигурност на Общността от държави; 
Сигурност на Света. 

Съществуват и други предложения за разпределения на 
нивата, равнищата на сигурност, но по-същество те покриват в 
една или друга степен декомпозицията предложена от 
Слатински. Както той подчертава, „макар и разделени от първо 
до пето, тези нива не бива да се възприемат като повече или по-
малко важни. Всяко от тях има свое специфично значение. 
Естествено трябва да се държи сметка за характера на 
съответното общество и особено за съвременните тенденции, 
цели и приоритети в обезпечаването на сигурността.“ 

В увода на настоящото изследване бе посочена дефиниция 
за понятието „Сигурност“, която се прие за базова и всички 
последващи разсъждения ще се основават на нея. 

Накратко ще разгледаме отделните нива, като отчитаме, че 
те са подробно дефинирани и описани от други автори, както и 
връзките им с характеристиките на постмодерното общество. 
За да се избягнат многократните цитирания на един и същи 
източник, отбелязвам, че основните концепции за отделните 
нива са взети от [12]. 

Сигурност на индивида 

Според Даниел Дюдни „човешката сигурност“ е като 
концепцията за „устойчиво развитие“ – всички са „за“, но 
малцина разбират какво означава. Това е така, защото 

съществуващите за нея дефиниции са твърде общи, неясно 
очертани и обхващащи всичко. За първи път концепцията за 
човешката сигурност е развита в детайли през 1994 година в 
Доклада за развитието на човека на ООН. Според него, най-
важните компоненти на това ниво на сигурността са: 
икономическа сигурност (липса на заплаха от бедност); 
продоволствена сигурност (достъп до храна); здравна 
осигуреност (достъп до здравна помощ и защита от болести); 
екологична сигурност (защита от опасни замърсявания и 
изтощаване на околната среда); лична сигурност (защита от 
изтезания, войни, криминални нападения, семейно насилие, 
употреба на наркотици, самоубийства и дори пътни 
инциденти); общностна сигурност (оцеляване на 
традиционните културни и етнически групи, физическа 
сигурност на тези групи); политическа сигурност (зачитане на 
гражданските и политическите права). 

Редица автори и организации предлагат свои определения 
за обхвата на разглежданото понятие, но поради ограничения 
обем на разработката те няма да бъдат разглеждани, тъй като в 
една или друга степен се препокриват или обхващат отделни 
елементи от изброените по-горе. 

В развитите държави, най-вече от Евроатлантическата 
общност, индивидуалната, сигурност, индивидуалният 
просперитет и индивидуалното благополучие имат водещ 
акцент не само в управлението на страната, но и в спектъра от 
цели и ценности на отделните хора. Което означава, че ключов 
елемент при оценката на дейността и компетентността на всяка 
управленска структура, на което и да е ниво в национален 
мащаб, е как тя гарантира едно приемливо ниво на 
индивидуална (лична) сигурност, за колкото се може повече 
граждани. 

Важно е да се обърне внимание, че се казва „за колкото се 
може повече граждани“, а не обобщеното „всички граждани“. 
Между двете понятия има едно не малко множество граждани, 
за които очевидно няма да бъде осигурено „приемливото“ ниво 
на лична сигурност. За тях държавата няма да „изглежда“ нито 
богата, нито сигурна. И колкото това множество е по-голяма, 
толкова по-разпространено ще бъде и чувството за несигурност 
у хората. Всъщност, големият брой хора за които не важи 
правилото за осигуряване от страна на държава на лична 
сигурност, и ежедневните срещи на останалите 
(привилегировани) граждани намалява и чувството за 
сигурност и на последните. Може дас е каже, че това е една от 
причините за нарастване на чувството за несигурност на 
личностно ниво, особено в не-чак-толкова  развитите държави. 

Друга причина за загуба на чувство за сигурност на 
отделния индивид, е разгледана от Зигмунт Бауман в [10]. Той 
извежда сигурността, усещането за сигурност, като ключова 
характеристика на предмодерната общност и я ограничава 
исторически с настъпването на модерността, когато в принцип 
на епохата се превръща свободата. Сигурност и свобода са 
двата полюса на човешкия социален живот. Желанието на 
човека да придобие повече свобода, да отвоюва повече 
територии за автономната човешка воля е в основата на този 
исторически преход, който ние наричаме модерност. Но той по 
необходимост отрича типа сигурност, на който се е радвала 
предмодерната общност и който е допускал стабилното 
колективно себеосъществяване в ситуация на малък риск. 
Свободата е фундаментална ценност, но е свързана с риск; 
рискът убива сигурността; оттам се разпада общността. Нещо 
повече, общността прави другите неотменима част от 
вътрешния ни свят, докато в модерното и особено в 
късномодерното общество другите не са задължителни, те не 
конструират свободната ни индивидуалност, дори често 
именно те произвеждат несигурност и, следователно, 
представляват заплаха за тази индивидуалност. И за да стане 
въпросът още по-сложен, Бауман добавя, че връщане към 
състоянието на сигурност, връщане към общността е вече 
невъзможно. Според него свободата е била само временна 
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последица от рухването на предмодерния общностен ред; скоро 
тя е заменена от властта на модерните елити, от всеобщия 
надзор. А постмодерното разпадане, на което днес сме 
свидетели, само маркира края на непрестанните опити на 
модерността да изгражда нов тип общности в името на 
сигурността. Постмодерното разпадане, в крайна сметка, 
лишава идеята за модерния лабиринт от целия неин смисъл, 
защото предпоставя отсъствието на край, на една определена и 
фиксирана цел. Целта като че ли се избира индивидуално и се 
консумира индивидуално. Критерият, казва Бауман, вече не е 
етически и в някаква степен надиндивидуален, а естетически - 
според това какво ни харесва. Надиндивидуална реалност не 
съществува и ето защо носталгиите ни по общността могат да 
се удовлетворяват с участието в една общност на не-
принадлежността, в една заедност на самотниците. 

Сигурност на Групата от индивиди 

За да бъде една група от хора, Група според теорията за 
сигурността е необходимо да бъдат изпълнени редица условия, 
които най-общо включват: индивидите в групата да имат общи 
потребности, нужди и желания, които да бъдат 
удовлетворявани, а така също и общи заплахи, опасности и 
страхове на които следва да се даде отговор. С други думи, 
групата трябва да се обособи и самоидентифицира, като 
някаква общност с присъщи характеристики на сложна 
адаптивна система. 

Като правило Групата носи в себе си базисни материални и 
духовни ценности, култура, идентичност, памет, език, 
традиции и обичаи. Тяхното опазване и зачитане са важни 
аспекти на нейната сигурност. Групата е особено чувствителна 
към тези идентификационни маркери, чрез които очертава 
границите си от други групи и обществото като цяло. Много 
често представителите на подобни групи смятат че върху тези 
им ценности се посяга отвън - от мнозинството, от обществото 
или от други групи. В този смисъл се говори за своеобразен 
комплекс на уязвимост на Групата. 

За всяка една група са характерни четири базисни функции, 
предложени от Толкът Парсънс, известни като AGIL. Те са: 

(А) Адаптация (adaptation) - приспособяване към постоянно 
променящата се среда; 

(G) Целепостигане (goal attainment) - това са целите които 
групата или нейните членове желаят да постигнат, което води 
до промяна на поведението на Групата извън рамките на 
простите модели и адаптацията; 

(I) Интеграцията (Integration) - това включва обединяване 
на членовете и подгрупите в Групата, усилия различните 
дейности да бъдат направени и поддържани като съвместими, 
пораждане и поддържане на мотивацията на хората, 
съвместима с вменените им роли; 

(L) Запазване (поддържане) на латентните модели (latent 
pattern maintenance) - тези същностни модели (шаблони) трябва 
да бъдат възпроизвеждани непрекъснато за да бъдат запазени. 

За по-развитите системи са добавени и две допълнителни 
базисни функции: 

 Целеполагане  - по-сложните системи имат 
способността да си избират и изграждат 
качествено нови цели, т.е. да определят стратегии 
за развитие; 

 Способност за обучаване - това е свързано с 
процеса на промяна на поведението на Групата 
под натиска на външни обстоятелства, т.е. тя се 
"обучава" било за оцеляване, адаптация, постигане 
на нови цели или за повишаване на ефективността 
и ефикасността си. 

Групата може да се организира по различни признаци - 
етнически, религиозни, териториални, социални, 
професионални, както и по някой други особени критерии, като 
сексуална ориентация, специфични възможности (например 
увреждания) и др. 

Сигурността на Групата запазва своето важно значение, 
независимо от усещането че светът постепенно се превръща в 
множество от атомизирани и преследващи личните си интереси 
индивиди. Разделението (атомизацията) снема много от 
моралните отговорности и нравствените задръжки на отделния 
човек. Това води до нарастване на значението на собственото 
Его, което придобива за тези хора първостепенно значение. 
Ако част от обществото успява да се възползва от тази свобода, 
не малко хора осъзнават, че съвременната свобода поставя 
личността в състояние на изолация и безсилие. Пораждат се 
устойчиви тенденции към бягство от такъв вид свобода, 
другото име на която е несигурност. 

Една от най-острите потребности на човека, не отстъпваща 
на всеобземащата сила на физиологичните потребности е 
нуждата да се свърже с външния свят, да избяга от самотата. 
Чувството на самота и изолация води до психическа 
деградация, също както физическият глад води до смърт. 
Религията, национализмът, различните обичаи и вярвания, 
колкото и абсурдни и разрушителни да са те, щом свързват 
личността с други хора, са спасение от най-големия ужас за 
човека – изолацията. 

За групите от индивиди е от особено значение 
съхраняването на идентичността, а тя и нейното запазване са 
пряко свързани с понятието, въведено от т.нар. „Копенхагенска 
школа“, „социетална сигурност“. Според Бари Бузан и Оле 
Уевер социетална сигурност е налице, когато общностите от 
хора разглеждат дадено състояние или развитие като заплаха за 
съществуването им като общност. 

Други изследователи анализират разликите между 
националната и социеталната сигурност: 

Националната сигурност включва защита на 
независимостта, суверенитета и територията на държавата от 
военни нападения и политическо господство на друга държава, 
т.е. тя е концентрирана върху политическия контрол и е 
свързана главно със суверенитета. 

Социеталната сигурност е свързана преди всичко със 
способността на дадено общество да запази същностния си 
характер в променливи условия и при възможни и 
действителни заплахи. С други думи социеталната сигурност е 
свързана с устойчивостта в рамките на приемливи условия за 
еволюция на традиционните модели на език, култура, 
сдружаване, религиозна и национална идентичност и обичаи. 
Тя се отнася най-вече до идентичността, до способността на 
даден народ да поддържа своята култура, своите институции и 
начина си на живот. 

Сигурност на Държавата 

Както бе споменато по-горе, сигурността на Държавата е 
свързана със защита на изконните ценности: териториална 
цялост, суверенитет, независимост, конституционен и 
вътрешен ред и т.н. Учени, философи и военни специалисти от 
най-дълбока древност са изтъквали, че главна сред причините 
за възникване на Държавата е именно потребността да се 
гарантира сигурността (отбраната и обществения ред) на 
обществото. Напълно естествен процес е, че възникването на 
Държавата е резултат от стремежа на обществото и на отделния 
човек за повече сигурност. 

Релацията Държава – Сигурност е сложна, нелинейна и в 
нея съществуват обратни връзки. Между двете има 
непрекъснат процес на взаимодействие, на взаимно 
проникване, на взаимно укрепване или съответно – отслабване. 
През вековете се е смятало, че по-силна Държава означава 
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повече Сигурност и в повечето случай това е било така. С 
мултиплицирането на възможните и преките заплахи, връзката 
между двете понятия губи своята линейност и при определени 
условия се оказва дори с обратен знак, а именно – по-силната 
Държава означава по-малко Сигурност. Това се дължи на 
факта, че от определена историческа епоха насам в рамките на 
Държавата със Сигурността започват да се конкурират и други 
блага и ценности – Свобода, Човешки права и преди всичко 
Демокрация. 

Демокрацията отнема на Сигурността първенството сред 
ценностите и благата предлагани от Държавата. Обществото 
вече не е съгласно да стои покорно и пасивно в клетката на 
Сигурността, а това в пълна сила важи и за отделния индивид. 
Пълноценната демокрация отделя сигурността на обществото и 
управляваните от сигурността на политическия елит и на 
управляващите.  

Приоритет на демокрацията е сигурността на обществото и 
на управляваните. Сигурността на политическият елит не може 
да бъде самоцел на държавата, тя е следствие от нейното 
нормално функциониране. В противен случай, силовите 
структури, като държавни органи, се натоварват с несвойствени 
функции по опазването на режима. 

В недемократичните държави понятията сигурност на 
Държава и тази на управляващия елит се сливат напълно, а 
сигурността на индивида и на различните общности се принася 
в тяхна жертва. Чрез насилие, манипулации, пропаганда и 
намиране на врагове – вътрешни и външни, обществото в 
недемократичните държави е принуждавано да идентифицира 
сигурността си с тази на режима или поне да заживее с 
мисълта, че те са с еднакъв приоритет. По този начин 
държавата унищожава сигурността на своето общество. 

Държавата разполага с различни процедури, механизми и 
инструменти за гарантиране на сигурността. Тя е единственият 
легитимен орган, който може да прилага сила. Все още редица 
задачи, функции и правомощия по гарантиране на сигурността 
са монопол на държавата. 

Съществуват обаче ясно изразени тенденции и становища, 
че Държавата би следвало да ограничи много от своите 
функции по отношение на сигурността и да ги „приватизира“. 
Особено представителите на съвременния либерализъм считат, 
че властта на правителството трябва да бъде ограничена. То 
има неотменими функции, като поддържане на отбранителната 
мощ и вътрешния ред, строеж на инфраструктура и 
насърчаване на образованието, от друга страна обаче то трябва 
да осигури свободна пазарна икономика и да не предприема 
действия, пречещи на естествения й ход. При положение обаче, 
че Сигурността е същностната съставка на Държавата, то 
изтеглянето от тази роля на практика обезсмисля 
съществуването й. 

Минимизирането на ролята на Държавата е свързано и с 
една скрита от обществото промяна, която политическите 
елити постепенно и плавно извършват, без да дават 
възможност на обществата да я осмислят и да преценят до 
колко тя е в техен интерес. Става въпрос за подмяната на 
„блага“ с „услуги“. Разпределението на благата е свързано с 
принципа на „безусловността“, т.е. всеки получава справедливо 
своя дял от тях. Разпределението на услугите, обаче става по 
критерий „платежоспособност“, т.е. всеки получава толкова, за 
колкото може да си плати. Здравето, образованието, 
сигурността са все обществени блага, постепенно превърнати в 
услуги.  

Една от най-актуалните теми в международния дебат за 
ролята и мястото на Държавата по отношение на сигурността е 
свързана с еволюцията на Класическата Държава на 
Сигурността и нейните институционални опори. Те са четири и 
включват армията, полицията, специалните служби и 
отбранителната индустрия. 

Една от водещите тенденции в международната сигурност е 
нарастващата роля на природни, антропогенни и техногенни 
бедствия, аварии и катастрофи и необходимостта от все повече 
ресурси за тяхното ранно сигнализиране, превенция, 
своевременно реагиране, противодействие и ликвидиране на 
последствията. Като следствие на тези процеси, четирите 
класически опори на класическата Държава на сигурността се 
изправят пред мощен конкурент за ресурси, а именно 
Гражданската защита, или Гражданската сигурност. 

Тук са възможни два подхода за разрешаване на 
възникващите проблеми и конфликти. Първият се състои в 
изграждането на нова – пета опора на държавната сигурност в 
лицето на споменатата гражданска защита, със съответните и 
институции, процедури, възможности и инструменти. Вторият 
се заключава в еволюиране на четирите класически опори по 
начин позволяващ на всяка от тях да поеме част от 
задълженията и отговорностите на гражданската сигурност. Не 
го ли направи, съответната опора рискува да изгуби част от 
смисъла на съществуването си и съответно – от подкрепата на 
обществото. 

Сигурност на Общността от държави 

Подобно на групата индивиди, така и Общността от 
държави следва да отговаря на определени условия за бъде 
предмет за разглеждане от теорията за сигурността. Тези 
условия могат да се обобщят в следното: необходимо е между 
държавите да съществува някаква степен на вътрешно 
сцепление, консолидация и интегритет, породени от наличието 
на общи ценности, интереси или цели или от наличието на 
общи заплахи, опасности и страхове, на които следа да се даде 
отговор. Признаците по които е възможно да се създадат или да 
възникна общности от държави са много и тук няма да се 
спираме в детайли на тях. 

Според американския учен Карл Дойч, успешната 
интеграция изисква чувство за общност, включващо взаимна 
симпатия, уважение, доверие и лоялност между 
интегриращите, най-малкото частична общност в понятията, 
възприятията и интересите, двупосочна успешна предвидимост 
на поведението, съвместни действия в съгласие с това 
поведение. Накратко изграждането на общността е 
непрекъснат, динамичен процес на споделено внимание, 
комуникация, разбиране на нуждите и отзивчивост при 
изработването и вземането на решения. 

Карл Дойч разглежда два типа общности за сигурност: 

 Амалгамни общности – изграждат се чрез 
формално сливане на две и повече независими 
преди това единици в едно интегрално, по-голямо 
цяло, с някакъв тип общо управление; 

 Плуралистични общности за сигурност – които са 
значително по-лесно постижими и в някаква 
степен достатъчни, ако основната цел на 
интеграцията е мирът. Тези общности се 
изграждат и поддържат по-лесно, защото в тях 
отделните държави съхраняват своята 
независимост и политическата си автономия, а 
техните правителства запазват своята юридическа 
самостоятелност и независимост. Следователно, 
те са предпочитано средство за запазване на мира 
между съставящите ги единици. 

Съществуват и други класификации на държавните 
общности за сигурност, предлагани от различни изследователи 
по света, но те излизат извън обхвата на настоящото 
изследване. 

Бари Бузан, Оле Уевер и Яп де Вилде въвеждат понятието 
„комплекс за сигурност“, което представлява регионално 
базиран, локално групиран клъстер от държави, чиито главни 
схващания и тревоги за сигурността са толкова тясно свързани, 
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че проблемите за националната сигурност на всяка една от тези 
държави не могат да бъдат логично анализирани и разрешавани 
отделно от проблемите на останалите. Въвеждането на този 
обект в системата за изследване на сигурността дава 
възможност за сравнителни анализи и изследвания на 
отделните региони. 

Класическият „комплекс за сигурност“ се определя в 
светлината най-вече на политическите и военните проблеми на 
сигурността и има следните характеристики: 

 състои се от две или повече държави; 

 тези държави представляват географски кохерентно 
групиране; 

 отношенията между тях се определят от взаимна 
зависимост в сферата на сигурността, която може да 
бъде позитивна или негативна, но е значително по-
силна помежду им, отколкото между тях и държавите 
извън комплекса; 

 структурата на взаимните зависимости може да бъде 
дълбока и продължителна, макар и не задължително 
перманентна. 

Споразуменията за кооперативна сигурност са 
институционализирани или не институционализирани 
образувания от държави, формирани около общностите за 
сигурност. Те взаимно зависят една от друга чрез 
сътрудничество в областта на сигурността и отбраната, 
развивано в рамките на споразумение за кооперативна 
сигурност.  Партньорите в този тип споразумение нямат 
същите гаранции за своята сигурност, както членките на 
общностите за сигурност. Споделянето на общи ценности не е 
първостепенно изискване за кооперативните партньори, но тъй 
като искат мир и стабилност в зоната, те използват мерки на 
колективната сигурност. От тук идва и факта, че 
споразуменията за кооперативна сигурност приличат повече на 
военни съюзи. 

Главните характеристики на този тип споразумения са: 

 ориентирани към решаване на проблеми, а не към 
защита от конкретен агресор; 

 общите убеждения са по-важни от общите норми, а 
общите норми са по-важни от общата идентичност; 

 възникват около общностите за сигурност. 

Направения преглед на различни източници показва, че към 
момента тази област от науката за сигурността се развива 
бурно. Това определено е следствие на факта, както бе 
споменато в предходната точка, че националната държава, 
колкото и голяма и силна да е тя не може сама да се справи с 
глобалните проблеми.   

Сигурност на Света 

Петото ниво на сигурността е „Сигурност на Света“, 
сигурност на планетата, т.е. обща, всеобхватна, глобална, 
универсална сигурност. 

През 1982 г. в доклада „Обща сигурност“ на Независимата 
комисия по въпросите на разоръжаването и сигурността към 
ООН за първи път е разработена концепцията за обща 
сигурност. Съгласно нея, не може да има трайна сигурност ако 
тя не бъде споделена от всички и общата сигурност може да 
бъде постигната само чрез сътрудничество, основано на 
принципите на равенство, справедливост и реципрочност. 

В анализа „Глобални отговори на глобални заплахи“, 
разработен от Oxford Research Group (ORG), са дефинирани 
основните предизвикателства пред глобалната сигурност: 

 Промените в климата и глобалното затопляне; 

 Конкуренцията за все по-ограничените стратегически 
ресурси; 

 Нарастващото социално-икономическо разделение и 
маргинализацията на все повече хора; 

 Засиленото разпространение на оръжия и военни 
технологии, включително оръжия за масово 
унищожение (глобална милитаризация). 

ORG говори за сегашния ортодоксален дневен ред на 
сигурността. Тази склонност към старите и класическите 
проблеми е дефектна и не позволява на политическите елити да 
насочат усилия и ресурси за намиране на устойчиви, 
реалистични и прагматични решения за нетрадиционните 
рискове, застрашаващи света. Този подход отговаря на 
глобалните заплахи чрез сила и борба със симптомите – 
репресии срещу несъгласните и поддържане на статуквото. В 
дългосрочен план тази политика е обречена на провал. Ако в 
идните 5-10 години не се предприемат спешни действия, ще 
бъде трудно да се избегнат глобалните бедствия и 
дестабилизацията на глобалната система. Те предлагат да се 
премине към „парадигма устойчивата сигурност“, превантивен 
подход, при който се атакуват корените на проблемите. При 
него се преминава от насочване на ресурсите и енергията 
„против войната“, към пренасочване на ресурсите и енергията 
за повече „мир и сигурност“, както и от „сигурност за някои“ 
към „сигурност за всички“. 

В своята монография [13] „Националната сигурност – 
аспекти, анализи, алтернативи“ професор Николай Слатински 
предлага списък на тенденциите в рамката на глобалната 
система за сигурност. Ще си позволя тук само да ги изброя, без 
да навлизам в детайли, тъй като те са описани подробно в 
посочения източник, а също по-голямата част от тях са 
разгледани по-горе в настоящото изследване. Тези тенденции 
са: (1) Задълбочаване на цивилизационните противоречия 
Север – Юг (т.е. между богатите и бедните държави) и Запад – 
Изток (т.е. между демократичните и недемократичните 
държави); (2) Протичане на взаимно свързани, взаимно 
влияещи си, взаимно преплитащи се процеси на 
регионализация и глобализация; (3) Протичане на взаимно 
свързани, взаимно влияещи си, взаимно преплитащи се 
процеси на дезинтеграция и интеграция; (4) Сериозно 
отслабване позициите на националната държава; (5) 
Установяване на еднополюсен геополитически модел; (6) 
Установяване на свръхлиберален геоикономически модел; (7) 
Нарастваща роля на природни, антропогенни и техногенни 
бедствия, аварии и катастрофи и необходимостта от все повече 
ресурси за тяхното ранно сигнализиране, превенция, 
своевременно реагиране, противодействие и ликвидиране на 
последствията; (8) Известно изместване на фокуса на големите 
страни към Азия и отстъпление на Балканите към периферията 
на голямата политика; (9) Стратегически ценностен и 
цивилизационен дрейф на САЩ и Европа в различни посоки – 
„разширяване на Атлантическия океан“; (10) Завръщане в 
международните отношения на силовите методи за 
преодоляване на спорове, управление на кризите и решаване на 
конфликтите, за опазване на глобалното статукво, за контрол, 
манипулиране и потискане на несъгласните с това статукво; 
(11) Нарастваща амбиция за много по-значима глобална роля 
на трите едномилиардни, преди всичко на ислямския свят, но 
също така на Китай, а напоследък и на Индия; (12) Нарастване 
на влиянието на организираната престъпност и тероризма и 
заплаха от превръщането им в геополитически фактор; (13) 
Развитие на демографски тенденции, постепенно променящи 
етническия, религиозния и расовия баланс в глобален мащаб; 
(14) Промяна в международната политика с бързо навлизане на 
модерни и свръхтехнологични комуникации, когато всичко 
което се случва и на което трябва да се реагира ще бъде в 
режим on-line. 
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Светът се намира в ключов период от развитието си , когато 
се решава по какъв път ще тръгне: по сравнително стабилен 
път на устойчиво развитие, в който дори и да има рискове и 
предизвикателства, те ще могат да бъдат в известна степен 
управляеми и под контрол, или по много по-рискови сценарии 
и ще преминава от една криза, през друга към трета, като 
управлението и контролът ще бъдат почти условни. 

3. Заключение 
Постмодерното общество притежава всички 

характеристики на преходен процес, характерен за сложните 
системи при преминаването им от едно състояние към друго. 
Историческите справки показват, че подобни процеси се 
характеризират с голяма продължителност и тъй като към 
настоящия момент сме на практика в началото му, все още не 
могат да се очертаят основните характеристики на идващото 
ново. Все пак очевидно е че се променят не само технологиите, 
но и цялостната структура на обществото, както и начина на 
мислене на хората, особено на тези от новите поколения. Това 
съвсем логично и естествено води до намаляване на чувството 
за „сигурност“, както в отделния индивид, така и в общностите, 
и в обществото като цяло. По този начин се засилва интереса 
на научната общност към изследване на тази парадигма, но и 
интереса на „обикновените“ хора, тъй като практическите 
аспекти на тези изследвания касаят ежедневния им живот и 
битие. 

Все повече светът не може да се разглежда като множество 
от държави и региони съществуващи всеки сам за себе си. 
Глобалните проблеми изискват глобални решения. Това 
подтиква изследователите да обръщат все по-голямо внимание 
на голямо мащабните нива за сигурност – „Сигурността на 
Общност от държави“ и „Сигурност на Света“. В тази посока 
наистина съществуват празнини и възможности за изследвания 
и анализи. 
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Abstract: More than 50 years after introducing the term "non-lethal weapons" (NLWs) and over 20 years of adopting the non-lethality 
policy, there is still no commonly accepted definition of this class of weapons, and the term "non-lethal weapons" is still subject to debates. 
This problem affects almost all aspects in the field of non-lethal weapons and is cause of most incorrect interpretations and contradictions 
connected to NLWs. The purpose of this paper is to discuss and summarize the purpose, features and potential of NLWs, in order to help 
clarify some existing ambiguities, thus contributing to the proper understanding of the modern “non-lethal weapons” concept. 
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Introduction 
The concept of avoiding destruction and minimizing the number 

of victims of internal and international conflicts was globally 
accepted over the past few decades under the influence of various 
political, social, economic and other factors. Present-day military 
operations differ substantially from wars in the past by principles, 
purposes and character and most of them are carried out in cities 
and other densely populated areas. In the context of the new 
realities the forces conducting law and order enforcement, military, 
anti-terrorist and other operations need and require tools to 
successfully perform their missions while providing reduced 
injuries to civilians and officers, less lethality and collateral damage 
and shorter duration of the effect than conventional weapons. 

Non-lethal weapons (NLWs) has been widely used in the police 
forces practices over the world since the 1960s and 70s as an 
alternative or complement to police batons and firearms in 
controlling the aggressive crowd behavior during public disorders 
related to anti-war movements, protection of human rights and other 
causes. The military interest in non-lethality began in the early 
1990s in the United States as a result of the changes in international 
security environment marked by the Cold War end. Technological 
advances, social and political environment, legal developments, and 
evolution of institutional structures gave impetus to purposeful and 
intense activities in the non-lethal weapons development. 

The term "non-lethal weapons" has been introduced in the 
1960s in regard to a group of diverse technologies, but debates 
induced by this formulation continue to this day. These debates 
were particularly heated in the second half of the 1990s after the 
adoption of non-lethal weapons doctrine by the USA.  

According to the international study [1] “Currently there is no 
commonly, let alone universally, accepted definition for non-lethal 
weapons anywhere in the world. This problem is pervasive and 
affects nearly all aspects of the non-lethal field... Much of the 
confusion and controversy surrounding non-lethal weapons has 
been attributed to this lack of commonly accepted definitions or 
terminology - a problem for which no resolution appears to be 
forthcoming”.  

As noted in [2], the concept of "non-lethal" weapons is very 
complex and needs to be examined rigorously so that all its features 
are understood. A simple definitions is not sufficient since the 
“"Non-lethal" weapons are a phenomenon, not just new types of 
weapons”. That is why, formulating correct definition of non-lethal 
weapons is difficult and “any analysis of "non-lethal" weapons has 
to confront difficulties that arise with their definition”. Therefore, 
“Any discussion of NLWs must start with determining exactly what 
they are. The reader beginning to study the issue will quickly note 
how many definitions appear in the literature surrounding the 
subject, ranging from science fiction to the more prosaic”. [3] 

 
Earlier terms and definitions describing NLWs  

Some of the earlier views on non-lethal weapons sound quite 
unrealistic at present, revealing lack of proper understanding the 
NLWs purpose and capabilities, most often overestimating what 
they can actually achieve, at least at this stage. For example, one of 
the strongest supporters of the NLWs, cited in [3], defines them as 
weapons whose intent is to nonlethally overwhelm an enemy's 
lethal force by destroying the aggressive capability of his weapons 
and temporarily neutralizing his soldiers. Another formulation cited 
in [3] reads: “Non-lethality is the use of weapons of mass protection 
such as nonlethal and anti-lethal weapons and information warfare 
to project high precision power in a timely fashion, delivering 
results that are life conserving, environmentally friendly, and 
fiscally responsible“. Though inaccurate, this idea “represents one 
end of the conceptual spectrum and illustrates the long-standing 
hope that non-lethal weapons can defeat the opponent without 
causing lasting harm to almost anything or to anyone”. [3]  

The subsequent publications do not contain such extreme 
expectations. Regardless of their wording “it is clear that non-
lethality is fundamentally a minimal destruction policy involving 
different technologies”. [3] 

The NLWs definition which is most frequently used in the 
literature is that of the US Department of Defense Directive (DODD 
3000.3 of 1996), adopted also by NATO in 1999. According to it, 
NLWs are “weapons that are explicitly designed and primarily 
employed so as to incapacitate personnel or materiel, while 
minimizing fatalities, permanent injury to personnel, and undesired 
damage to property and the environment”. [4] 

According to some experts (mainly in the field of law), this 
definition contains some unclear formulations that are subject to 
criticism. For example: “First, it supports the conclusion that the 
term "non-lethal" is misleading because it only refers to 
"minimizing fatalities". Second, it is not clear whether the objective 
of minimizing permanent injury applies to all military personnel in 
a conflict or just members of the U.S. armed forces. Third, the focus 
in the definition is solely on the intent behind the weapon's 
development and use with no mention of actual or foreseeable 
consequences of its use. Fourth, it is not clear what "undesired 
damage to property and the environment" means. "Undesired" from 
whose perspective? A desirable or tolerable level of damage from a 
military point of view may differ greatly from the property owner's 
or environmentalist's standard of desirability. Finally, the definition 
as a whole allows for subjective rather than objective analysis of 
what might be "non-lethal"”. [2]  

A number of publications, especially in the second half of the 
1990s, are devoted to criticism of the term “non-lethal” and many 
alternatives are suggested as result of attempts to describe the nature 
of this class of weapons. They offer terms as "less-lethal weapons", 
"less-than-lethal weapons", "compliance weapons", "pain-inducing 
weapons", "sub-lethal weapons", "safe weapons", “discriminating 
power”, "disabling systems”, “minimal force”, “new age weapons”, 
“stabilization technologies”, "weapons that do not cross the deadly 
barrier", etc. The NLWs opponents, considering these weapons 
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cruel, inhumane and degrading, specially designed to practice 
torture, call them “worse than lethal”. The term "weapons" is also 
subject to debate, since many means and systems falling within the 
category “NLWs” could hardly be perceived as weapons. 

Since, when using NLWs, there is always a possibility of injury, 
death or destruction of property, some believe that the attribute 
"'non-lethal" applied to a weapon is both euphemism and 
oxymoron. For the same reason some find this term „misleading“. 
Supporters of term "non-lethal" recognize the ambiguity, while 
pointing out that the term "non-lethal" accurately expresses the 
user’s intention. They find this term to be appropriate and 
describing clearly enough the essence of NLWs – not to kill or 
destroy, but to incapacitate personnel and equipment, giving the 
commanders new operational flexibility in strategy and tactics. 

 “Arguably, any term selected to represent this class of weapon 
systems would face the same perception problems that the term 
"non-lethal" faces”. [5] 

 
Contemporary terms and definitions describing the 

non-lethal weapons 
At present, it is widely recognized that the term "non-lethal" 

refers to the ultimate goal of avoiding fatal accidents and 
unnecessary destruction. Most countries have formally adopted the 
term "non-lethal weapons". However, several countries, including 
USA, still have differences within their own borders - the military 
community uses "non-lethal weapons", the police - "less lethal 
weapons" or "minimum force". As noted in [5], even in military 
circles there has been a significant debate on terminology (the US 
Army and the Air Force have used the term "non-lethal" weapons, 
while the US Marine Corps and the Navy - "less lethal"), but 
ultimately “after many debates, the term that has received 
benevolence in the Ministry of Defense was "non-lethal"”. This is in 
line with the conclusion of [1] that “the choice of terminology tends 
to be along the lines of disciplines rather than countries”.  

Similar situation has been observed concerning the NLWs 
definitions. In support of the conclusion that there is no universally 
accepted definition for non-lethal force or weapons the authors of 
[1] point to some examples:  

• Australia:  Non-lethal (or less-than-lethal) incapacitation 
means to render a suspect incapable of action by means of force 
which is highly unlikely to cause death or serious injury when 
properly applied. 

• Germany: Non-lethal weapons is a technical means whose 
intention is to obviate (prevent or stop) hostile operations without 
causing death or lasting injury to human beings. In addition, 
secondary effects caused by the use of those means to innocent 
people, property, and environment shall be minimized. 

• Israel: Weapons intended to cause those upon whom they are 
used to sustain injury, without either killing them or causing 
irreversible damage over time. The function of such weaponry is to 
deter, confine, remove from activity, paralyze, confuse, stop, 
neutralize, distract, disperse, isolate, remove from focus or deprive 
entry of people or vehicles [in a given area]. 

• UK: "Less lethal" is a term carefully defined to encompass 
weapons and equipment which, although less likely than firearms to 
result in a serious or fatal injury, nevertheless carry some degree of 
risk. The objective is to provide the police with options to allow a 
use of force commensurate with the threat being faced. And also:  
“Weapons, devices or tactics designed to induce compliance 
without substantial risk of serious or permanent injury or death”. 

Something more, the study of [1] shows that “many versions of 
the definition of "non-lethal [weapons/force]" exist, even within the 
various countries surveyed”.  

The edited version of the US Department of Defense definition 
(in DODD 3000.3E, 2013), seems to be the most comprehensive 
and correct to date (it is already used in some last-years 
publications): “Department of Defense defines non-lethal weapons 
as weapons, devices, and munitions that are explicitly designed 
and primarily employed to incapacitate targeted personnel or 

materiel immediately, while minimizing fatalities, permanent 
injury to personnel, and undesired damage to property in the 
target area or environment. Non-lethal weapons are intended to 
have reversible effects on personnel and materiel." [6] 

The second part of this definitions stresses on the NLWs 
characteristics: “Unlike conventional lethal weapons that destroy 
their targets principally through blast, penetration and 
fragmentation, non-lethal weapons employ means other than 
gross physical destruction to prevent the target from functioning. 
Non-lethal weapons are intended to have one, or both, of the 
following characteristics: 1. They have relatively reversible effects 
on personnel or materiel. 2. They affect objects differently within 
their area of influence.“ [6] The latter means that: The targets 
return to their former state without external help (in case of material 
targets it is profitable to fully restore their functionality rather than 
replace them); The NLWs may leave different targets within their 
radius of effect wholly or partially disabled, or totally unharmed.  

Comparing the various definitions it can be noted that each of 
them reflects one or more of the NLWs purposes: to deter or 
neutralize targeted persons; not to kill and cause permanent or 
incidental injury; to have temporary and reversible effect; to cause 
minimum collateral damage on the property and the environment. 
Despite the differences and comprehensiveness of their formulation, 
it is evident that: 1) “All definitions share the mandatory 
requirement that the intention of non-lethal force includes avoiding 
death or permanent injuries”. [7]; 2) No definition includes full 
assurance of the absence of lethal effects. 

 
Purpose, features and potential of NLWs embodied 

in the contemporary concept of "non-lethal weapons" 
It seems that the existing definitions (especially in the presence 

of differences in their formulation, and the use of different 
terminology) are not sufficient to build a accurate and complete 
view of such a complex concept as non-lethal weapons. 

Most confusions and incorrect understanding concerning the 
NLWs conception arouse from the contradiction between term 
“non-lethal” and definitions which include “minimizing” fatalities, 
injuries and damages. Furthermore, many official documents point 
out that NLWs are not risk free. For instance, the NATO Policy on 
NLWs states NLWs “shall not be required to have zero probability 
of causing fatalities or permanent injuries”. [8]  

It is recognized that some NLWs, especially those used not only 
in passive and defensive mode but also in active and offensive 
operations, have the potential to cause serious undesired effects at 
certain conditions. From other hand, “many lethal weapons, such as 
rifle bullets and other fragmentation weapons, do not have a 100% 
lethality rate”. [2] 

This requires clarifying a few questions: why these weapons are 
called "non-lethal", since they pose risks of significant injuries and 
fatal outcomes; why the risks of such consequences can not be 
completely eliminated; and, in that case, how they differ from 
conventional weapons. Some other important peculiarities, which 
are essential for the NLWs conception, will be further outlined.  

A widespread criticism of NLWs is that many of them are not 
really non-lethal and can be highly painful. “Indeed, even improved 
NLWs would remain weapons and could be associated with various 
unpleasant consequences, especially if used in ways calculated to 
have such consequences”. [9] Undoubtedly, most inoffensive things 
or technologies can be used with the intent to kill, while powerful 
lethal weapons can be used in non-lethal actions, such as warning 
shots or “show of force”. This example supports the perception that 
not the technology chosen but the user’s intention is decisive for 
non-lethality. NLWs aim to disable, discourage, detain or repel the 
opponent without causing severe damage. 

The label “non-lethal” has been invented to emphasize the 
intent of these capabilities. There are no guarantees with non-lethal 
weapons, “rather they represent a dedicated effort to provide 
additional options when use of lethal force is not desired”. [10] The 
zero lethality is a goal, not a guarantee. Therefore, the term "non-
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lethal" should be understood as a function of intent. The emphasis 
on intent is crucial to the concept of the NLWs and determining 
factor that distinguishes them from conventional weapons. 

According to the Strategic plan 2016-2025 of the Joint NLWs 
Directorate “At its core NLWs are defined by three tenets: Deliver 
immediate target response; Provide predictable and intended 
reversible effects; Minimize undesired collateral damage”. Desired 
effects of a lethal weapon system can be described with regard to 
target lethality in a certain range or on a particular area. “Similarly, 
a NLW system’s desired effects may be described in terms of a 
non‐lethal outcome, such as denying an area or suppressing 
individuals, at a certain range, for a specified amount of time, or 
over a particular area. Those effects are further described in terms 
of reversibility, a unique aspect in characterizing NLW effects”. 
[11] 

The key factors determining the effect of a NLW are: the 
weapon characteristics, the context in which it is used and the 
targeted subject characteristics.  

In general the complex of characteristics of a NLW should 
provide an appropriate balance between low probability of fatalities 
or permanent injuries and minimal collateral damage, and a high 
probability of achieving the desired effects. To reach such a 
balance, their future development is geared towards providing 
greater precision, increased range, repeatable/multiple effects, 
discriminatory effects and possibility of action from stand-off 
distance. This development is based on systematic research of the 
non-lethal weapons effects on humans. 

The context in which a NLW is applied  (building, open, 
confined space) plays significant role for its effect on target. A 
NLW which is fully effective and safety under certain conditions, in 
others may not achieve planned effect or may cause undesirable 
outcomes. Environmental factors such as time (day/night), weather 
conditions (rain, snowfall, fog), presence of screens, etc., also can 
increase or decrease the effect of some non-lethal technologies. 

Understanding the effect on humans is momentous in the NLWs 
concept. Some compare NLWs effects to those associated with 
therapeutic drugs: both have desirable effects (disabling - therapy) 
and side effects (permanent damage - side effects). They can be 
characterized by the so-called “dose-response curves” - the 
dependence between the power/dose of the applied NLW/drug and 
the likelihood of response (desirable/unwanted) – Fig. 1. The 
difference between upper and lower thresholds (the “non-lethal 
envelop”) is the boundaries within which a NLW can operate.  

 
Fig.1. Lethal and Non‐Lethal Weapon Trade Space Comparison. 
[11] 
For some NLWs this window is narrow and delivering a dose of 
high impact and high safety is a serious technical challenge. As 
noted in [12], even with an "ideal" composition, there will be 
significant obstacles to non-lethality - delivering an effective but 
safe dose to each person in a given area, regardless of age, weight 
and health differences and problems of uneven concentrations and 
cumulative action of the agent. When applying NLWs within the 
extremely wide range of diverse surroundings and situations, 
against persons of various physical states, there is always an 
inherent, not liable to decrease, risk of accidents. [13] For example, 
a non-lethal mechanism which would produce a slight indisposition 
to a young soldier in the open air could be fatal for a child in closed 

room or for an elderly person in poor health. Other variables related 
to the NLW impact are the targeted person mental health, 
motivation, whether the person is under the influence of alcohol or 
drugs, the presence of protective counter-measures, etc.  

With respect to incidents resulting from NLWs it should be 
pointed that "problems are rather in tactics, procedures, policies, 
training and use of NLWs than in technology itself”. [14] There are 
data that many incidents, including amongst weapons users, are due 
to improper handling. For example, some NLWs, such as Taser’s 
and kinetic weapons, could cause death if directed at wrong part of 
the human body (the latter also when used at too close distance). 

The conclusion to be drawn is that the possibility of unintended 
fatalities and injuries  always exists irrespective of the advancement 
of technology, security measures and proper use of the NLWs.  

Another difficulty in understanding NLWs concept is related to 
the impressive diversity of technologies and means covered by this 
category, which operate on differing physical principles and have 
various design and applications. 

The term "non-lethal" at first look seems to be connected with 
actions against humans (such as crowds control, people disabling, 
preventing access to certain areas, removing people from buildings 
or areas, etc.). However, this term includes also anti-material 
weapons designed for applications against materiel and 
infrastructure (such as protection of a given area from entry of 
vehicles, vessels or aircraft, disabling or neutralization of vehicles, 
equipment or infrastructure, etc.), though, some non-lethal actions 
against materials which lead to a structure or vehicle failure could 
have fatal consequences to personnel as well.  

The NLW categorization by technologies also may contribute to 
the conception ambiguities. Various classifications can be found in 
the literature sources. Most common classification divides them 
into: kinetic energy technologies; chemical technologies; directed 
energy technologies; acoustic technologies; electrical technologies; 
mechanical (barriers and entanglements). Other classifications 
merge electromagnetic and acoustic weapons into the category 
“directed energy weapons” and kinetic weapons and mechanical 
means – into “kinetical-mechanical”. In addition, there are NLWs 
with combined action - affecting two or more human senses, called 
“multisensory NLWs”, which effects include various kinds of 
technologies (e.g. light-sound, light-sound-chemical, light-sound-
kinetic, etc.), sometimes determined as a separate category. 

Finally, the label "weapon" seems quite inappropriate to some 
means included in the category of NLWs, such as malodorous 
substances, markers, lubricants, barriers, spikes, ropes for stopping 
vehicles and vessels, and many others. 

It is equally important to clarify what the term “non-lethal 
weapons” does not include. Although essentially of non-lethal 
nature, the psychological operations, cyberspace operations and 
electronic warfare are excluded from the NLWs category. A lethal 
weapon used in a non-lethal way also does not fall into the scope of 
the non-lethal weapons. 

The Strategic plan 2016-2025 science and technology (to the 
Joint Non-lethal Weapons Program) [15], specifies the NLWs 
mission as pragmatic use of force which is intended to minimize the 
loss of life while achieving the military purposes. The use of NLWs 
aims: avoiding unintended human casualties; controlled levels of 
physical injuries; expanded capabilities for commanders. 

 According to the NATO and US DoD directives [4, 6, 8] non-
lethal weapons have the potential to increase the opportunities for: 
deterring, discouraging, delaying or preventing hostile actions or 
threats; preventing access to buildings and areas, moving or 
disposing of persons; stopping, disabling, diverting or preventing 
access to vehicles; adapting the escalation options to the operating 
environment; implementing capabilities to temporarily disabling 
people and equipment; mitigating situations in order to exclude the 
use of lethal weapons; precise targeting; increasing the efficiency 
and effectiveness of the lethal agents; capturing or incapacitating 
high value targets;  improving protection of own forces. 
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Currently NLWs are seen not only as potential opportunities for 
application but as technologies behind which there is an operational 
need. It is generally accepted that NLWs create options for 
controlled actions and can prevent the use of conventional weapons 
in crisis situations where previously used political, diplomatic, 
economic and other measures have failed. They can strengthen the 
deterrent effect, providing opportunities for graded counteraction 
against a wide range of threats and allow an early, thought-out 
response by gradual, growing and measured impacts without lethal 
consequences. NLWs have the potential to hold an intermediate 
position within the force continuum - somewhere between the non-
use of force and the use of lethal force. 

Finally, the main question related to the expectations which 
humanists assign to non-lethality, comes: whether it is possible for 
NLWs to replace conventional weapons and launch a new era 
without unnecessary bloodshed and suffering?  

Many people are convinced that non-lethal weapons are the 
most humane weapons. Some see them as an alternative to the 
conventional, and in the near future, even to nuclear weapons. 
Others claim that NLWs are not more than an extension of force to 
fill the gap between warnings and deadly force, and lethal weapons 
will always be available.  

Undoubtedly, NLWs play an essential role in today’s law 
enforcement, peace supporting, anti-terrorist and other operations 
and will become increasingly relevant in the future. They not only 
offer a complement to the lethal force, but are capable to completely 
replace its use in a number of situations. In fact, although very 
effective for performing various operational tasks, they are not 
adequate in all cases since their success largely depends on the 
specificity of the situation and the degree of threat. At present their 
military application is limited to the use of a narrow range of 
NLWs, for several reasons, including because they are considered 
to be insufficiently effective on the battlefield in major armed 
conflicts. Consequently NLWs can not completely replace the use 
of lethal force at the current stage. 

 
Conclusion 
Existing literary sources concerning different aspects of NLWs 

indicate that some of their features are still not fully understood by 
non-specialists and the general public. Uncertainties contained in 
the different definitions, terminology and classifications 
significantly contribute to this ambiguity.  

Clarifying the concept of NLWs is a complex task requiring 
consideration of all aspects of the non-lethal weapons. The main 
features of the NLWs can be briefly summarized as follows: 

• The term "non-lethal" refers to the ultimate goal of avoiding 
fatal accidents and unnecessary destruction which would be caused 
by conventional weapons used in the same circumstances. The 
emphasis on intent is crucial to NLWs concept and determining 
factor that distinguishes them from conventional weapons.   

• NLWs use such levels of impact which produce immediate, 
predictable and planned effect allowing the targeted subject to 
recover its former functions. They have to disable, discourage, 
detain or repel the opponent without causing severe damage. 

• The effect of a NLW depends not only on technology and 
weapons characteristics, but also on the context in which it is used, 
the targeted subject characteristics, the weapon proper use and 
many other factors. Therefore, there is always a probability of 
causing undesired outcomes under certain circumstances.  

• NLWs create options for controlled actions and can prevent 
the use of conventional weapons in crisis situations. They can 
strengthen the deterrent effect, providing opportunities for graded 
counteraction against a wide range of threats. NLWs fill the gap 
between the non-use of force and the use of lethal force, holding an 
intermediate position within the force continuum. 

• NLWs are widely employed in law enforcement, peace 
supporting and other operations, but their capabilities for use in 
major military conflicts remain underestimated and underutilized. 

• NLWs not only offer a complement to the lethal force, but are 
capable to entirely replace its use in a number of situations. 
However, NLWs can not completely replace the use of lethal 
weapons, at least at the current stage. 
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Abstract: The history of war is marked by rational use of technology to increase the lethal force of weapons. In the 21st century we are 

observing a turning point in the dynamic development of weapon technology, strategies, policies, organizational structure, etc., known as 
"Revolution in Military Affairs" (RMA). One of the decisive features of this revolution is the reduction of casualties and collateral damage. 
The purpose of this paper is to examine the role of non-lethal weapons (NLWs) in current and future conflicts in terms of the most popular 
theories of RMA and the modern visions on the 21st century wars.         
 

Keywords: NON-LETHAL WEAPONS (NLWs), REVOLUTION IN MILITARY AFFAIRS (RMA) 
 
 

“A Revolution in Military Affairs (RMA) is a major change 
in the nature of warfare brought about by the innovative 
application of new technologies which, combined with 
dramatic changes in military doctrine and operational and 
organizational concepts, fundamentally alters the character 
and conduct of military operations.” – Andrew Marshall 

 

Introduction 
The history of war is marked by the rational application of 

technologies aiming to increase the lethal force of weapons. 
However, the present-day reality and the modern technological and 
military organizational development during the last several decades 
led to rethinking the future of war.  

It is well known that the nature of the war and the outcome of it 
are determined to the greatest extent by the level of weapon 
technology. These technologies have undergone significant changes 
in recent years - unprecedented accuracy of weapons delivery, 
surveillance and intelligence systems providing extremely detailed 
information and systems which allow for the rapid use of this 
information. “Such changes in the quantity and quality of weapons 
of war are considered by policy and academic circles as 
revolutionary and transformative”. [1] The Revolution in Military 
Affairs (RMA) concept is based on the assumption that 
technological innovation process has the ability to form revolutions 
in military affairs in which technology is the main factor for 
transforming the basic rules of war. 

Regardless of the discussions about what exactly constitutes a 
"revolution in military affairs", there is agreement that a 
technological push alone is not enough to bring about a real RMA. 
“It should be stressed that how warfare is conducted is not based 
solely on technology at the disposal of the belligerents” [1] - rather 
"there is a trialogue among what technology permits, what politics 
requires, and what society allows". [2]  

Many analysts consider that revolution in warfare is taking 
place when the society is transformed, evoking changes at every 
level of its military structures and breaking the balance of military 
power in the world. “Change in the nature of warfare can also arise 
from major shifts in political-economic-societal structures, such as 
the rise of the nation-state or industrialization. When the resultant 
shifts, whatever their cause, prove fundamental, a "revolution in 
military affairs" (RMA) occurs”. [3] 

“The concept of a "RMA" has become such a pervasive topic of 
discussion among security experts that it has now acquired the 
shorthand of its initials - RMA - as representation of a wide range 
of loosely connected ideas and approaches in security policy. There 
is controversy over whether there has been, is now, or will be a 
RMA, or what  constitutes a change in  security that  might deserve 
such a name. [4] Many analysts are convinced that a revolution 
generated by both technology and a dramatically altered 
geopolitical environment is taking place today, others support the 

position that changes now occurring are significant and essentially 
growing but still insufficient to provoke a RMA.  

An inevitable consequence of both technological advances and 
new geopolitical, economic and social environment is the 
development and use of non-lethal weapons (NLWs). At present, 
when the avoiding civilian casualties and minimizing collateral 
damages in armed conflicts are being to become mandatory, NLWs 
are considered as part of the RMA which have the potential to 
dramatically reshape the nature of warfare. 

 

Most popular theories of RMA 
According the theoreticians, the revolutions in military affairs 

are not a new phenomenon - the history has documented several 
such revolutions. 

The beginning of current thinking on military revolutions was 
set in Russia in the early 1980s by the Soviet marshal Nikolai 
Ogarkov who predicted a "military technical revolution" that would 
drastically increase the capabilities and lethality of conventional 
weapons. 

At the end of the Cold War various scientists and military 
organizations (mainly in the United States) created theories of 
understanding and describing ongoing conflicts and those that could 
be expected in the future. 

The PMA theories are generally based on two main approaches. 
The first is mainly focused on changes in states and the role of 
organized military in the use of force. It is based on global political, 
social and economic factors requiring a very different type of 
military and organizational structure to apply force in the future. 
The second approach puts emphasis on the evolution of weapons 
technology, information technology, military organization and 
military doctrine among advanced powers. “It identifies the basic 
combination of required force assets, namely: Command, Control, 
Communications, Computers, Combat Systems, Intelligence, Target 
Acquisition and Reconnaissance (C5ISTAR). This approach also 
incorporates other sophisticated technologies such as unmanned 
aerial vehicles, nanotechnology, robotics, and biotechnology”. [5] 

Based on the hypothesis that dramatic changes in society and 
technology over the last 50 years will inevitably lead to another 
military transformation, the existing literature offers different 
models of explaining the relationship between technology, the 
military, and the society, that creates transformations in military 
affairs.  

The most popular theories of the RMA are briefly discussed 
below in order to highlight the role they attach to non-lethal 
weapons in the context of modern and forthcoming armed conflicts. 

 

Theory of “Fourth-Generation Warfare“(4GW) 
This (the most popular) theory was developed by William S. 

Lind and several Army and US Corps officers in 1989 and re-
evaluated in 1994. According to it, the basis of any subsequent 
generation of war is either technological (introduction of new 
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technologies) or ideological. The theory assumes that generations 
do not replace one another but overlap and even coincide. 

The beginning of the first generation war is considered to be 
1648 when the Westphalian Peace Treaty was signed, which ended 
the European religious wars that began after the Reformation. This 
generation, as well as the second one (since 1815), is based on 
technology, while the third (since 1918) is based on ideas. 

Fourth generation wars are defined as either related to ideas or 
technology. According to critics such a division leads to an 
inaccurate way of modeling wars. “In this context, military 
revolutions are perceived as tactical, potentially operational, 
innovations in combat operations that give decisive advantage to the 
one who first adapts to them. For this reason, the current military 
revolution can be regarded as comparable in scope to that which 
took place in the 1920s and 30s of the 20th century”. [6]  

Upcoming 4GWs are supposed to be firmly based on ideas, 
especially non-western. "Terrorism that surrounds traditional 
military forces and targets directly the civilian population of a 
nation is perceived as a major component of this war". [7] Viewing 
the terrorism as a component of the 4GW, this author claims that 
the army requires armaments and training with NLWs and puts an 
example of a real anti-terrorist operation illustrating the "viability of 
non-lethal weapons and the requirement of introducing them as 
weapons for fourth-generation wars". 

To clarify the understanding of his own theory, and in the spirit 
of the concept of non-lethality, Lind pointed out that “One of the 
key success factors in 4GW may be "losing to win" [sometimes to 
win you first have to lose]. “Part of the reason the wars in 
Afghanistan and Iraq are not succeeding is that our initial invasion 
destroyed the state, creating a happy hunting ground for Fourth 
Generation forces. In a world where the state is in decline, if you 
destroy a state, it is very difficult to recreate it”. [8] 

 

Theory of “Third-Wave War“  
This theory (1993) belongs to the famous American futurist 

Alvin Toffler, exploring the human progress related to society and 
war as a development of three waves ("super-civilizations") over the 
course of history. According to this theory, a military revolution 
arises only when a new civilization arises, challenging the old one; 
when the whole society is transformed, forcing its armed forces to 
change at every level at the same time - from technology and 
culture to organization, tactics, doctrine and logistics. According to 
this theory, when this happens, the military's relationship with the 
economy and society is transformed, and the balance of power on 
Earth is ruined. 

The first wave (after 8000 BCE) was mostly agricultural, so 
wars are leading to conquest and retention of territories. The second 
wave (after 1690) was industrial - with a war focusing mainly on 
weakening the enemy, in order to spend its capacity to feed, dress 
and equip the army. 

The third (current) wave is based on knowledge and reflects an 
information age in which the war seeks to destroy the enemy's 
means of gathering, processing, storing and disseminating 
information. According to this perception, the influence of the 
RMA we are now witnessing is considered as significant as that of 
the French Revolution of the late 18th century. 

Precision-guided munitions, robots, non-lethal technologies, 
target-oriented weapons and computer viruses are considered as the 
Third Wave War attributes. [1, 6] 

 

Theory of “Fourth-Epoch War“  
The theory was published in 1994 by Robert Bunker and is 

based on the division of Western civilization into four eras. Each 
epoch is composed of one or more energy cycles, reflecting a 
corresponding warfare model based on the experimental and 
institutionalized use of a given form of energy (e.g., human, animal, 
machine, engine, post-engine). According to it “the current RPMA 
[Revolution in Political and Military Affairs] represents an inter-
epochal military revolution that will place the survival of the current 

dominant polity form, the nation-state, in considerable doubt and, as 
a result, will ultimately give rise to a postmodern form of political 
community. This military revolution, now only in its early stages, is 
viewed as being equal in magnitude to that of the European 
Renaissance”. [6] 

This theory assumes that two initial war models based on post-
mechanical energy sources are being developed: western (high 
technology war) and non-western (a mix of terrorism and low-
intensity conflicts), largely resembling the idea-based 4GW. [6] It 
takes into account the growing urbanization of developing countries 
around the world, leading to a reduction in the technological 
superiority of the West due to the limiting urban environment and 
the need to distinguish between fighters and civilians.   

The theory recognizes that both tactical and operational 
changes, along with changes in the economic, political, social and 
military structure, will occur. The current RMA is perceived as 
equivalent to the European Renaissance. Therefore, a change in the 
energy base of Western civilization, along with the accompanying 
change in the essence of the political-military force and the 
deinstitutionalization of the political violence (i.e. the loss of the 
national state monopoly in the war), is envisaged. As a result, 
corresponding increase in military actors (as terrorists, guerrilla 
parties, local military leaders, private armies, drug cartels, and 
multinational corporations) are expected, questioning the political 
legitimacy and hence the survival of the nation state. 

"Advanced technology warfare represents the rise of new 
military technologies such as precision guided weapons, 
information warfare, nonlethal weaponry, robotic war-fighting 
units, and directed-energy weaponry." [6] This theory sees the 
introduction of NLWs on the battlefield as significant as the 
introduction of gunpowder at the time of the European Renaissance. 

*** 

From the way these theories (as well as other popular theories 
of RMA) attempt to explain the transforming nature of war, it can 
be seen that they all support the general view that both the present 
and the future war are unconventional in nature. In addition, as 
mentioned in [6], all theoreticians are trying to explain the new face 
of the war in which efforts are made to circumvent the power of the 
enemy. 

As these theories precede the formal adoption of the non-lethal 
policy by the USA, it may be presumed that they may have 
contributed to a somewhat (and perhaps to a significant) extent to 
the doctrine formulation and acceptance. 

 
Contemporary views on the role of non-lethal 

weapons in the RMA 
The most contemporary theorist agree that while military 

revolutions are uncontrollable events driven by their own inertia, 
the revolutions in military affairs are periods of invention and 
progress and result from will and efforts to transform the war. They 
also share the view that the ultimate goal of a RMA is to develop 
new means to gain advantage over an enemy. 

It is generally accepted that the current RMA is characterized by 
four types of changes: extremely precise, stand-off strikes; 
dramatically improved command, control, and intelligence; 
information warfare; and non-lethality. The most theories admit that 
the reduction of casualties and incidental damage associated with 
military operation is determining feature of the current RMA. To a 
certain extent this aim can be achieved by precise conventional 
strikes. According to [5] “even more radical change may be 
possible through non-lethality”. Presenting a comprehensive model 
of the RMA, based on previous RMA research, which considers the 
political, strategic and military situation and technological 
development at the beginning of the second decade of the 21st 
century, [9] claims that „nonlethal weapons have a potential to lie at 
the core of the next RMA“. 

Some specialists consider that in the context of modern military 
operations the use of non-lethal weapons can have a strategic 
multiplier effect by avoiding incidental damages to property and 
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infrastructure, minimizing civilian casualties, overcoming the 
negative perception of the state armies, limiting the opportunities of 
the enemy propaganda and minimizing the cost of continuous 
infrastructure reconstruction. 

After the attacks of 11 September 2001 new concepts describing 
the war characteristics in the current geopolitical environment were 
created using terms such as "hybrid war", "hybrid challenges", 
"asymmetric war", "combined warfare", "unlimited war", "low 
intensity conflicts", etc. Regardless of some new elements 
introduced by these concepts it seems that they are essentially not 
differ from the pioneering theories of RMA in their views that the 
modern war will be non-conventional in nature. 

Most present-day wars have become irregular or asymmetric 
conflicts between states and non-state actors. The environment in 
which the military forces will operate in the future, and in which the 
adaptive “opponents will continually seek new opportunities”, 
according to [10] will be extremely dynamic as a consequence of:   

• Expansion of information systems networks (social, 
economic, political, military) increasing the opportunities for 
competition, respectively the influence of some regional forces;  

• Globalization trends which will lead to rise of new forces, 
population changes, competition for natural resources, impact on 
governance, global sense of insecurity, emerging and disappearing 
coalitions, alliances, partnerships and new national and 
transnational actors, which will induce changes in the international 
strategic environment;  

• More and more frequent military operations (which may 
include both resolving humanitarian crisis and conducting war 
operations) on urban and other complex terrains.  

 The wars which result of such environment “are not high-
technology duels between conventional forces, but struggles that pit 
governments and their allies against opponents that fight along 
religious and cultural lines and use their own internal divisions and 
populations as weapons”. [11] 

The real RMA, according to [11], is forcing modern states to 
use the advances in military technology to concentrate on 
minimizing civilian casualties and collateral damage rather than 
destroying the enemy. In some cases it creates military laws 
designed for very different types of combat against political and 
propaganda arsenal owned by non-state actors and states that use 
asymmetric means of fighting. The abilities to selectively attack the 
enemy with minimal civilian casualties and incidental damage 
should be improved in the direction of better integration between 
military and civil approaches to war and should be focused more on 
the strategic goals than on tactical victories. 

The non-lethal capabilities and the new methods of employing 
the force can significantly change the conduct of warfare and crisis 
resolving. “While the nature of war will remain a violent clash of 
wills between states or armed groups pursuing advantageous 
political ends, the conduct of future warfare will include 
combinations of conventional and unconventional, lethal and 
nonlethal, and military and nonmilitary actions and operations, all 
of which add to the increasing complexity of the future security 
environment”. [10] This document recognizes the need of full 
spectrum force which is able to minimize noncombatant fatalities, 
permanent injury, and undesired damage to property and 
environment; maintain force protection, reinforcing deterrence; and 
expand the range of options available to commanders. “All of these 
imperatives demonstrate a clear need for nonlethal weapons, even in 
conjunction with lethal weapons, to achieve a decisive outcome”. 
[10] However in fact, a small number of NLWs involving new 
technologies are widely deployed in military forces and the 
available non-lethal capabilities have limited application in the 
military operations. 

The analyses show that initiation of a modern RMA, which 
includes the concept of non-lethality, depends on the presence and 
interaction of several key factors. 

Technological progress had played a vital role in almost any 
RMA in the past. Although many military experts and official 
documents formally recognize that NLWs have a potential for 

successful use within the full spectrum of military operations, it 
seems that not everyone in the military circles is truly convinced of 
the NLWs effectiveness at the battlefield. Some unrealistic 
operational requirements of the military towards NLWs (placed in 
view of the own forces protection), especially concerning the range, 
raise the bar so high that almost none of the existing NLWs can 
jump over at the current stage of development and even if further 
significant improvement of the delivery systems is achieved. Given 
that non-lethal technologies reach a level of development that meets 
the military requirements, they still could play the role of catalyst, 
but could not in itself initiate a RMA. 

Another stand out key factor is the way of thinking based on a 
framework of doctrines, concepts and strategic culture. Using the 
model presented in [9], the same author has analyzed the current 
status of NLWs within militaries in [13]. Although the common 
opinion that a conventional war is unlikely to happen in the future, 
the author has found that the military continue to prepare for such a 
war and “the main emphasis is on traditional lethal weapons”. 
Despite the fact that “military industries around the globe have 
already clearly demonstrated the ability to integrate non-lethality 
with and within lethal systems” [13], “due to the erroneous 
perceptions of NLW’s inapplicability on the traditional battlefield, 
militaries deny their integration with existing weapon platforms and 
employ very limited capabilities from the law enforcement field. As 
long as this situation continues, the full potential of NLW will 
remain unexploited and the RMA of NLWs will be delayed”. [14] 
But there are still reasons for optimism in this respect: “Military 
organizations begin to understand that the achievement of a 
comprehensive victory demands support from the local population; 
and therefore, harming civilians, in most cases, will increase their 
involvement against the military and delay the successful end of 
operations”. [13] 

The third key factor is the political will without which no RMA 
can be realized. Analyzing the future of the NLWs military 
employment [13] notes that “Political leadership is not stressed 
enough (domestically or internationally) to demand fundamental 
changes from their military organizations. Consequently, under 
insignificant political pressure, military organizations choose to 
adopt their existing capabilities (precision strikes, selective weapon 
systems, strict the rules of engagement, etc.), rather than employ 
NLWs”. The author concludes that the future of the NLWs in 
military operations is not entirely in the power of politicians, but 
without politic pressure the process of the NLWs adoption can be 
very long one.  

In turn, the pressure that the politicians would eventually exert 
on the military depends on the pressure exerted by the society on 
the politicians. Claims that “the preservation of human life is a 
commonly accepted fundamental value of the 21st century, 
especially in the western societies”, look implausible. Indeed, the 
efforts of the humanists have led to significant progress in this 
respect. Although violence is repulsive and unacceptable to any 
normal person, facts show that for most people, even in these 
societies, such aspiration in practice does not extend beyond their 
own and their relative (and, possibly their compatriots) lives. 
Obviously, the man has to go a long way until he truly adopts the 
idea that the lives of others are just as valuable as his. In order to 
trigger the processes related to the emergence of the next RMA, a 
revolution (or at least significant evolution) in the human way of 
thinking must first happen. 

 
 
 
CONCLUSION 
The theories concerning the current Revolution in Military 

Affairs has been the focus of academics and military analysts, 
trying to define the role of technology in transforming military 
affairs during the past three decades. [11]  
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Part of debates is related to the issue whether a RMA is taking 
place at present or a RMA is forthcoming. According to some, now 
this question “seems to be largely an issue of semantics, especially 
after the launch of an all-out war on terrorism, which is likely to 
remain the most salient transformation of military affairs for some 
years to come, if not decades into the future”. [4] 

In the earlier debates concerning the NLWs a number of 
theorists, military leaders and strategists have come to an agreement 
that in the next decades the political and military value of emerging 
non-lethal capabilities will outweigh that of lethal weapons, and that 
NLWs promise a real technological breakthrough for the military 
strategy and the war in the 21st century. However, it seems that the 
initial enthusiasm in this regard has cooled in recent years.  

Some analysts believe that the current revolution in military 
affairs seems to have at least two stages. According to [5], in the 
drive to limit casualties, the first stage will be application of 
standoff platforms, stealth, precision, information dominance, and 
missile defense. The second may be robotics, non-lethality, 
pyschotechnology, and cyberdefense.  

Unfortunately, it may be that the expectation that NLWs will 
lead to a revolution in military affairs in the foreseeable future is too 
optimistic and premature. Considering the factors on which the use 
of non-lethal weapons in current and future armed conflicts 
depends, it is difficult to disagree with the conclusion made in some 
analyzes, that at this stage NLWs have no feasible future in this 
respect. Humanists should not only continue to make efforts, but 
also have to increase repeatedly the efforts to change the nature of 
war through non-lethality, albeit in the second phase of the modern 
revolution in military affairs. 
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ELEMENTS OF THEORY TO SOLVE THE PROBLEM 
OF MANAGEMENT OF TRASPORT SAFETY 

L.N. Elisov, N.I. Ovchenkov 
 
Authors’ original problem-solution-approach concerning aviation security management in civil aviation applying parallel calculation 
processes’ method and neural computers’ usage is considered in this paper. Problem statement by setting secure environment simulation 
tasks for grid models, and neural networks’ usage is presented. The    research subject area of this paper is airport services in civil aviation, 
considered from the point of view of aviation security, defined as the state of aviation security against unlawful interference into the aviation 
field. The key issue in this subject area is aviation safety provision at an acceptable level. In this case, airport security level management 
becomes one of the main objectives of aviation security. Aviation security management is the organizational regulations in modern systems 
that can no longer correspond to changing and increasingly complex requirements determined by factors of external and internal 
environment, associated with a set of potential threats to airport   activity. Optimal control requires the most accurate identification of 
management parameters and their quantitative assessment. The authors examine the possibility of applying mathematical methods for 
processes and procedures’ security management modeling in their latest works. Parallel computing methods and network neurocomputing 
for modeling control processes of airport security are examined in this paper. It is shown that the methods’ practical application is most 
effective in the decision support system, where the decision maker plays a leading role.  Decision support system on the aviation safety 
management should include risk assessment subsystem of adverse events. 
 
Keywords: aviation security, boundary value problem, differential equations in partial derivatives, grid model, neural network. 

 

1. The linguistic problem statement. 

Aviation security is considered as the object's security 
state [1,2]. Such the state occurs as a result of the confrontation 
of two systems that are physically implemented: threats’ systems 
and protection systems. This protection status is not physically 
implemented concept; it means that it is an imaginary concept. 
Lacan [3] proposed a fairly clear way for the study of such 
concepts: imaginary and symbolic - real. Security state is 
estimated with the help of vulnerability concept that answers to 
the following question: to what extent the subject meets the 
safety requirements. In this case, it is entitled to introduce the 
concept of "protection quality", that is understood as degree of 
conformity to characteristics and requirements. It has the 
symbolic representation and, moreover, the quality can be 
measured [4]. Security is provided by a set of tools (mainly 
technical), each of which creates a separate object protection 
fragment, and together form the security environment. It can be 
represented as a security field, which is characterized by such a 
parameter as quality. In this case, the field is a real concept that 
can be studied with the help of a specific mathematical apparatus 
technique. Then target security management functionality 

includes the parameters of the object protection field, measured 
as the quality of the technical means to ensure aviation security. 
The analysis shows that a formal description of the object 
protection field can be represented in the format of the boundary 
value problem at a first approximation.  

2. Mathematic interpretation of the problem.  

 In the paper [2] the authors showed the fundamental 
possibility of solving aviation security management tasks as the 
solution of the boundary value problems described by the system 
of differential equations in partial derivatives. The statement of 
such the problem in the modeling of neural networks is presented 
below. It requires a finite-difference approximation of the 
original equation; it means replacing the field of continuous 
variation of the argument to its discrete area (grid) and replacing 
the differential operator to some difference ones, as well as 
replacement of difference analogues to boundary conditions, 
resulting in a system of algebraic equations.   

Let us consider the finite-difference approximation of the 
Dirichlet problem for two-dimensional equation of elliptic type 

( ) ( ), , ( , ), ( , ) ,u ux y x y f x y x y S
x x y y

 ∂ ∂ ∂ ∂ σ + σ = ∈  ∂ ∂ ∂ ∂   
                          (1) 

( , ), ( , )u x y x y
Γ
= ϕ ∈Γ , 

where Γ– a rectangle [5]. 
 Let us consider a uniform grid on the plane XOY. For 

this purpose, we will construct two     classes of straight 
equidistant lines  

0 , 0, 1, 2,...ix x ih i= + = ,                       (2) 

0 , 0, 1, 2,...jy y jh j= + = , 

where h – a grid step. 
  In this case, on the subspace XOY we will receive plane 
frame with nodes 

( ), , 0, 1, 2,..., 0, 1, 2,...ih jh i j= = .  Grid is 

uniform with respect to the axes X and Y. Let us consider the 
nodes that belong to such a zone as S S= +Γ . Those nodes 
that are inside S zone are called internal (ο), and their multitude 

is called net domain hS . The points of straight lines' intersection 
with border line Γ is called boundary nodes, and their multitude 

is called net domain hΓ . Nodes that are nearest to the borderline 
are called border-straddling nodes. 

 Instead of functions ( ),u x y of continuous arguments 

,x y S∈  let us consider grid functions ( ),h i ju x y  of grid 

points. Given a linear differential operator L, related to function 
u, then, changing included into Lu derivatives differential rela-

tionships, we will receive difference expression h hL u  that is a 

linear combination of meanings of grid functions hu  on some 
multitude of grid steps that is called stencil. That is the template 
specifies a set of grid points included into the differential expres-
sion 

( ) ( ) ( )
( )

,
kl ij

h h h ij kl h klij
x N x

L u A x x u x
∈

= ∑ , 

where ( ),h ij klA x x – coefficients, h – a grid step, ( )ijN x  – 

pattern in the grid ijx . Such an interchange  

is called difference approximation of operator L. 
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Using the integro-interpolation method and the five-
point stencil, let us write difference approximation of the equa-

tion (1) for an internal node 

 
 

,2 2 2 2

( 2, ) ( 2, ) ( , 2) ( , 2)i j i j i j i j
i j

x h y x h y x y h x y h
u

h h h h
σ + σ − σ + σ − 

− + + + + 
 

 

         1, 1, , 12 2 2

( 2, ) ( 2, ) ( , 2)i j i j i j
i j i j i j

x h y x h y x y h
u u u

h h h+ − +

σ + σ − σ +
+ + + +  

    , 12

( , 2)
( , ), ( , )i j

i j i j i i h

x y h
u f x y x y S

h −

σ −
+ = ∈   

or   

, , 1, 1, 1, 1, , 1 , 1 , 1 , 1 , ,i j i j i j i j i j i j i j i j i j i j i ja u a u a u a u a u f+ + − − + + − −− − − − = −                                          (3) 

 
where 

, 2 2 2 2

( 2, ) ( 2, ) ( , 2) ( , 2)
,i j i j i j i j

i j

x h y x h y x y h x y h
a

h h h h
σ + σ − σ + σ −

= + + +  

 

1, 2

( 2, )
,i j

i j

x h y
a

h+

σ +
=      1, 2

( 2, )
,i j

i j

x h y
a

h−

σ −
=     , 1 2

( , 2)
,i j

i j

x y h
a

h+

σ +
=  

, 1 2

( , 2)
,i j

i j

x y h
a

h−

σ −
=      , ( , ), ( , )i j i j i i hf f x y x y S= ∈ . 

 Dirichlet boundary conditions are approximated as follows: 

, ( , ), ( , )i j i j i j hu x y x y= ϕ ∈Γ .               (4) 

 
Writing down the equation (3) for each node, where grid 

function is unknown, taking into account     boundary conditions 
and moving all the known terms into the right side, we obtain a 
system of         algebraic differential equations. In the case of the 
Dirichlet problem, the solution is sought only in   internal nodes, the 
conditions (4) are taken into account in the differential equations of 
the form (3). In order to write down a system of difference 
equations in matrix form let us number nodes of the grid area, 
where the solution is sought. In the case of lexicographical ordering 
nodes are numbered after-successively along the lines of the grid 
area. In accordance with the ordering, grid functions can be 
combined into a vector X. Writing equation (3) in the order of the 
nodes and moving the known boundary conditions of the members 
to the right side, we find a record of the system of difference 
equations in the matrix form      

=AX F     (5) 
 The relationship between the structure of the matrix of the 

system (5) and the coefficients of the equations (3) is obvious 
enough. For a one-dimensional form of the equation (1) matrix A is 
band tridiagonal 

11 12

21 22 23

32 33

1, 1 1,

, 1

0 . 0 0
. 0 0

0 . 0 0
. . . . . .
0 0 0 .
0 0 0 .

n n n n

n n nn

a a
a a a

a a

a a
a a
− − −

−

 
 
 
 

=  
 
 
 
  

A .  (6) 

In the case of two-dimensional equations the matrix A has a block-
tridiagonal structure    

1 1

1 2 2

2 3

1 1

1

0 . 0 0
. 0 0

0 . 0 0
. . . . . .
0 0 0 .
0 0 0 .

n n

n n

− −

−

 
 
 
 

=  
 
 
 
  

T D
D T D

D T
A

T D
D T

,     (7) 

where iT  ( 1, 2, ...,i n= ) – square three-diagonal matrix, 

structures (6) and describing a two-dimensional grid line, iD  – 
diagonal matrix. 
 In the case of three-dimensional equation and numbering 
nodes on layers of grid we obtain block tridiagonal matrix structure 
(7), wherein the diagonal blocks are of the form (7) and describe the 
single layer grid. 
 

2. Final element analysis (FEA) 

Final element analysis (FEA) consists in solution domain 
partition Ω  into set of nonintersecting subfields eΩ  – finite ele-
ments (FE). Within each FE desired solution is approximated by a 
piecewise continuous function, usually a polynomial. The coeffi-
cients of this polynomial are     expressed through advance un-
known meanings of the required function at certain points of FE, 
called grid nodes of finite elements. The unknown nodal parameters 
are found, using an integrated problem formulation. Let us consider 
the basic steps of solving boundary value problems by finite   ele-
ment analysis [6]. 
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Solution region is divided into finite elements as a prelim-
inary. Triangular or rectangular finite elements are commonly used 
for two-dimensional problems, tetrahedrons, parallelepipeds and 
straight triangular prisms - for three-dimensional problems. 
Automatic generation of finite element grids and dividing into finite 
elements is an actual and extensive area [7,8].  

Approximating elements’ function is determined. It is 
necessary to solve the problem of the   approximate representation 
of the desired decision function through the meanings of the 
function at the nodes in each individual finite element. Lagrange 
finite elements are the most commonly used, using only the values 
of the function at the nodes. The approximated function is a 
polynomial interpolation of Lagrange in Lagrange elements. For 

Lagrange finite element meaning of function of decision
( )eϕ  in 

arbitrary point of e-th of finite element is approximated by a poly-
nomial  

( ) ( )
0

e e aϕ = +A R , 

where ( )eA  – vector line polynomial coefficients; 0a  – constant 

term; ( ), ,x y z=R  – vector of         coordinates of the consi-

dered point of the finite element. 
In order to determine vector ( )eA  and a constant term 

0a  the condition of continuity of the desired function in the ele-
ment nodes is used. Substituting the coordinates of element nodes 
and unknown meanings of the function at the nodes, we obtain the 
equations’ system  

( ) ( ) ( )T
0

e e e+ =X A A Φ ,                                         (8) 

where  ( )eΦ  – vector of nodal values of the function for e-th of 
finite element, ( )eX  – matrix of coordinates of element nodes, for 
example, for two-dimensional triangular elements Sim-Plex  

( )
i i

e
j j

k k

x y
x y
x y

 
 =  
  

X , 

,  и i j k – number of nodes (nodes are numbered, starting with an 

arbitrary node, moving counter-clockwise); ( )TeA – conjugate 

vector ( )eA ; 0A  – vector whose elements are all equal to 0a . 

Solving systems (8), let us find vector ( )eA , it means ex-
pressing the coefficients of the          coordinates of the element 
nodes and unknown values of the function at the nodes (vector 

( )eΦ ).      Substituting vector ( )eA , we receive 
( ) ( ) ( )Te e eϕ = N Φ , 

where ( )TeN  – row vector, elements of which are called functions 
of forms of finite elements. 

The vector of nodal meanings of the function is determined. 
Two main methods are used to solve this problem: a method based 
on the variational formulation of the problem, and Galerkin method 
[8]. 
Thus, the method of finite differences using regular grids is the 
easiest one to be implemented in a    neural network basis. Cellular 
neural networks are perspective for solving the system-difference-
equations approximating the differential equations in partial 
derivatives. More complex, but also very promising is the neural 
network implementation of the finite element method and an 
important part of this method - the problem of constructing an 
optimal finite difference grids. 

When solving systems of equations that approximate the direct 
problems, the parameters of such neuro-networks are known in 
advance and must comply with the parameters of approximation. In 

the paper [9] such a network is called formed neural networks. Such 
networks can be called networks of direct analogy by analogy to 
models of direct analogy. It is necessary to respect the basic 
provisions of the theory of similarity when calculating parameters 
of such networks. 

 
3. Solution of boundary value problems on neural networks 

 
Solution of boundary value problems in the neural net-

works are built in accordance with the general method of solving 
mathematical problems in neural network logical basis [5,10], 
which    comprises the following steps: a mathematical statement of 
the problem; geometric statement of the problem; neural network 
statement of the problem. 

When solving systems of linear equations the realization 
is reduced to the implementation of       instructions of the neural 
network structure defined by a mathematical formulation of the 
problem. Formed in such a way networks are called formed neural 
networks. Such networks can be called    networks of direct analogy 
as well by analogy to models of direct analogy. 

The structure of the neural networks for solving systems 
of linear algebraic equations is built on the basis of the chosen 
energy function (optimization of the functional or functional errors). 
The energy function must be selected in such a way that its 
minimum is reached on the exact solution of X* system of linear 
algebraic equations. Differentiation of the energy function makes it 
possible to convert the problem of minimization to the system of 
ordinary differential equations. Analog neural network with 
continuous presentation time should be described by the resulting 
system of ordinary    differential equations; it means neural network 
is an analog circuit for solving the resulting method   described a 
system of ordinary differential equations. It is necessary to replace 
the differential       equations to difference ones to construct a 
network operating in discrete time.  

Let us consider the analog neural networks for solving 
systems of differential equations of the form based on the model of 
continuous Hopfield network [10]. Every i-th neuron is described by 
the ordinary differential equation 

( ) ij

ij
j

ijiii
i

i Iufgug
dt

duc ++−= ∑
≠

,                 (9) 

Where  iu – input (status) of i-th neuron, ic – input capacitance of 

neuron, ijg – elements of the matrix connections, or synaptic 

weight ( ijg  –conductivity connecting the output of j-th neuron with 

input of i-th), ( )juf  – activation function (continuous monotoni-

cally increasing linear function of the input ju ), iI  – input cur-

rent (bias neuron) ∑+ρ= −

j
ijiii gg 1 ,  iρ – input impedance 

of i-th amplifier (for modern amplifiers can be taken ∞=ρi ). 
Classically understood fully connected network, it means each     
neuron is associated with each other (in the expression (9) 

nji ...,,2,1, = , where n – the number of neurons in the 
network). 
 Let us write the system (9) in a matrix form 

( ) IUTDUUC ++−= f
td

d
,                      (10) 

where  U  – vector network status, 

( )nngggg ...,,diag ,33,2211=D  – diagonal matrix, T – 

matrix of links of the outputs and inputs of neurons (
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ijijii gTT == ,0 ),  ( )Uf  –  vector activation function of 

neurons, I  – vector of external neurons’ inputs (displacement),   
C – diagonal matrix of input neurons’ capacitances. 

The solution of differential equations of the form will be sought 
in the state class-asymptotic        asymptotically stable equilibrium 
neural network, described by a system of ordinary differential    
equations, (10). Neural network parameters must be set so that the 
point of asymptotically stable    equilibrium of the network 
coincides with the solution system. 

Attention is necessary to be drawn to usage of the theory of 
similarity, which serves as the basis for the choice of the scale. 
Scaling is a mandatory step when under-preparation of the problem 
to the    solution of an analog computer, the correct choice of scale 
does not only establishes the correspondence between the 
mathematical model and analog circuitry, but makes it possible to 
reduce the modeling error as well.  

In the paper [10] Hopfield network is proposed and studied for 
solving linear algebraic equations of a standard form. A linear 

function of activation is used ( ) jj uuf −= , EC = , where 

E  –    identity matrix. Neural network parameters are selected in 
the following way: 

2
iiii aD = ,   0,

1
== ∑

=
ii

n

k
kjkiij TaaT ,  ∑

=
=

n

k
ikii FaI

1
,    

nji ...,,2,1, = .            (11) 
Given a linear activation function, and (11), the system (10) 

takes the form 

FAAUAU ТТ +−=
td

d
.                           (12) 

From the theory of solving systems of linear algebraic equations on 
analog computation-inflammatory-machines it is known that the 
system 

FAUU +−=
td

d
 

has a sustainable solution, if the matrix A is a   positive definite. 
Matrix AAТ is symmetric definite positive, which ensures 
stability of the solution. 

In the paper [11] optimization functionality (errors functionali-
ty) is used traditionally in the theory of neural networks.  

( ) ( ) RRRRU T

2
1,

2
1

==H , 

Where AUFR −=  –   nullity vector. 
 

4. Concerning research’s margin of errors  

The proposed mathematical approach for solving airport securi-
ty’s aviation management tasks cannot be attributed to the class of 
simple tasks. At the mathematical formalization of the researcher is 
faced with many challenges. The key ones are the following: 
- Considerable uncertainty in the linguistic description of the sub-
ject area, 
- Methodological difficulties in finding adequate mathematical 
apparatus for formalization, 
- Multicriteriality of the solved problem, defined by a high order 
matrix-criteria optimization of management, whose elements cor-
respond to a plurality of types of object’s technical protection, 
- The inevitable inadequacy of any of the proposed models, includ-
ing the format of boundary value problem resulting from the ambi-
guity of the conceptual apparatus,  
- Difficulties in setting the boundary and initial conditions asso-
ciated with indeterminacy of source information, 

- Practically insurmountable complexity of the study of the dynam-
ics of control processes aviation security, since the introduction of 
the time factor into the model leads to uncontrolled growth of the 
complexity of the mathematical apparatus, or transforms the task 
into the class of NP-complex tasks without any solution.  
It follows that the proposed approach concerning aviation security 
management does not provide accurate, even relatively accurate, 
solution.  
However, the terms of the practical usage of the proposed approach 
to aviation security management do not require an exact solution 
taking into account the following circumstances: 
- Absolute security does not exist; it can be only strived for, what is 
meant here is an acceptable level of aviation security, 
- The quality, the quantitative value of which is determined by their 
qualitative (expert) methods, initially giving an approximation of 
(subjective) assessment is a controlled object protection field’s 
parameter, 
- An actuator in the security management system is the ergatic, 
where the decision maker plays the key role. 
Thus, the question of the margin of errors of the proposed approach 
is practically removed. It should be noted, however, that in this case 
aviation security control procedures should be complemented by 
risk assessment procedures occurrence negative events, which 
should be adequately integrated into the overall control scheme. 

 
Conclusion 

 
1. An approach to the modeling of management processes of 

aviation airport security in civil aviation is proposed, 
based on a usage of parallel computing processes and 
neuro-computers and presentation of the field of object 
protection in the format of a    boundary value problem. 

2. Practical application of the method is most effectively in 
supporting decision-making systems, where the leading 
role is given to the decision-makers. 

3. The system of decision support for the management of 
aviation security should           include risk assessment 
subsystem of occurrence of negative events. 
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КРИТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА КИБЕРЕНТИЧНИЯ ПОГЛЕД КЪМ СИГУРНОСТТА 
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Резюме : Неимоверното разширяване на дискурса на сигурността включи в себе си и опити тя да бъде обяснявана с езика на 
кибернетиката. До каква степен този опит е успешен и има ли  той перспектива. Това е проблемът на настоящия доклад. 
КЛЮЧОВИ ДУМИ: СИГУРНОСТ, РАВНОВЕСИЕ, КИБЕРНЕТИКА 
 
Summary :The enormous expansion of the security discourse led to the inclusion in it of an attempt to explain security with the language of 
cybernetics. To what extend this attempt is successful and whether it has a perspective ahead – this is the problem of the present scientific 
report. 
KEY WORDS: SECURITY, BALANCE, CYBERNETICS 

 
 

След края на Студената война общественият дискурс 
претърпя съществени промени. В най-голяма степен сякаш се 
промени и разшири дискурса на сигурността. Този процес 
започна постепенно, като в началото протичаше по-скоро с 
положителен знак. Основната причина за това беше 
десекюризацията на войната в Европа. Белязана от двете 
световни войни през миналия век Европа от униние премина 
към еуфория и стартира с голямо желание интеграционния 
процес. Разширението на общността от държави доведе до 
появата на Европейския съюз, в който започнаха икономически 
и социални регулации дори се появи обща валутна зона т.нар. 
Шенген. 

Така Старият континент направи геополитическа 
заявка за намеса в подреждането на новия свят. Проблемът 
обаче беше и все още е фактът, че Европейският съюз не е 
унитарен политически субект и следователно не е в състояние 
да води каквато и да било общоевропейска политика, а още по 
малко да преследва геополитически цели. Така някои 
европейски страни се оказаха въвлечени във  въоръжените 
намеси на САЩ в арабския свят, на територията на континента 
се разразиха конфликти, като особено тежък се оказа 
конфликтът в Украйна. Създаде се енергиен и икономически 
дисбаланс, а политическите отношения с Русия се пренесоха на 
полето на враждебността. Великобритания в тази ситуация се 
оттегля от Съюза, което само по себе си е твърде показателно 
събитие за възможностите, които има Европейския съюз да 
решава собствените си проблеми. 

Тази геополитическа неубедителност на Европа 
позволи тя да се превърне в лесна цел на ислямския тероризъм. 
Така на преден план излезе проблемът за сигурността на 
гражданите в сърцето на Европа. Мисленето на сигурността 
излезе от политическите кабинети и се пренесе на улицата и в 
домовете на хората. Това вече не беше обичайното 
теоретизиране по въпросите на сигурността, а нарастващо 
усещане  за несигурност. Дискурсът на сигурността обхвана 
цялото обществено пространство, но този път знакът на 
разширението му не беше положителен, а подчертано 
отрицателен. 

 В специализираните среди и преди всичко в 
полето на анализаторите започнаха да се правят опити да се 
откриват нови гледни точки към разбирането на сигурността, 
да се подлагат досегашните възгледи на нови интерпретации, 
да се въвеждат нови терминологични комплекси. В тези опити 
намериха място университетските кадри, които погледнаха на 
проблематиката на сигурността, като на академичен проблем 
(Buzan, Wæver, de Wilde 1998).  

Същевременно  политическият интерес към подобни 
опити силно нарасна, като резултат от обществените очаквания 
за адекватен политически отговор на терористичната заплаха, 
надвиснала над гражданите. Традиционните възгледи на 
външнополитическите анализатори, както и тези на 
контраразунавателните и на полицейските служби не се 
оказаха в състояние да дадат задоволително решение на 
възникналите проблеми. Започнаха да се предприемат нови 
опити за осмислянето на сигурността в променените условия. 

Някои опити, които бяха подходящи за целите на 
геополитиката, като този на Самюел Хънтингтън получиха 
силна подкрепа и заляха информационното 
пространство(Хънтингтън 2006). Други, като възгледите на 
изследователите от школата в Копенхаген си остават за 
академична употреба, поради твърде откровения поглед който 
те предлагат към политическото използване на дискурса на 
сигурността. 

Картината на съвременния дискурс на сигурността 
следователно предлага множество ориентации в него, като 
политическият интерес конфигурира значителна част от тях и 
преди всичко цялостния дискурс на националната сигурност. В 
това многообразие трудно може да се прокара разграничителна 
линия между строго научния подход и този на псевдонауката, 
както и между академичния стремеж и политическия 
прагматизъм.  

Многообразието има и своите добри страни. Не бива 
да се подценява възможността да се извършват сравнителни 
анализи на възгледи за сигурността и да се търсят подходящи 
методологически основания за обективно интерпретиране на 
проблематиката на сигурността. Настоящият доклад има 
ограничената задача да анализира един придобиващ  
популярност начин на разбиране на сигурността за да потърси  
методологическите му основания и да ги подложи на критично 
осмисляне. 

Въпросният възглед може да бъде наречен условно 
кибернетичен. Въпреки че се среща в конкретни публикации на 
едни или други автори техните имена няма да бъдат цитирани в 
случая тъй като кибренетичното мислене скоро ще навърши 
един век и това, че идеите в него са привлечени за 
интерпретиране на проблематиката на сигурността не е някаква  
особена заслуга. 

Същественото в този случай е съвсем друго. Тук е 
важно да се установи до колко се е оказало коректно подобно 
привличане на методологически основания и да се отговори на 
въпроса относно привличането на подобни основания по 
принцип. 

Равновесието в появилите се нови интерпретации на 
сигурността се утвърждава като нейно родово понятие. 
Действително равновесието има този смислов потенциал да 
придаде обща насоченост на състоянията, които хората 
преживяват като сигурни или като несигурни. От 
утвърждаването на равновесието като родово понятие на 
сигурността до езика на кибернетиката има само една крачка. 
Тази крачка е в замяната на понятието „равновесие” с 
понятието „хомеостазис”. Така сякаш нещата идват на местата 
си и всичките аспекти на сигурността намират своя нов 
интерпретативен език – езикът на кибернетиката. Съблазънта е 
значителна защото се откриват възможности за последващо 
въвеждане на формални езици и на математически модели. 
Доказателство за това са успехите на кибернетиката като точна 
наука. 

По този път се появяват и новите интерпретации на 
сигурността с помощта на кибернетичния език. Публикациите 
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се множат и което е особено привлекателно природата на 
сигурността изглежда ясна и понятна. 

Но тук се появяват и проблемите. 
Ричард Рорти насочи вниманието ни към езиците на 

обяснението. Когато съществуващи възгледи се интерпретират 
с помощта на нов, неизползван за тази цел до момента език и 
ако този опит се окаже успешен се появяват новите възгледи. 
Всичко опира до шанса новият език да се наложи по една или 
друга причина. И така до появата на нов интерпретативен език, 
с който отново ще се интерпретират съществуващи  възгледи 
(Рорти 1998) .  

Вярно е, че има и друг поглед и той принадлежи 
именно на кибернетиците, съгласно който редът от една 
система внесен в друга поражда хаос. Тук обаче не става дума 
за език, а за ред, което е от съществено значение. Тези две 
твърдения, всяко от които е валидно в съответните условия не 
си противоречат, ако се спазва логическата дисциплина. В 
нашия случай въпросът е дали новият език засяга структурата 
на интерпретирания възглед (което е именно редът) или я 
оставя в автентичния й вид. Отговорът на този въпрос е 
изключително деликатен и сложен. Изисква се самоопределяне 
в полето на методологията. 

В настоящия случай възприетия понятиен апарат от 
полето на киебнетиката играе ролята на новия език по Рорти. 
Въпросът е дали използването му като обяснителен език за 
осмисляне на сигурността променя структурата на природата 
на сигурността, такава, каквато е преживявана отвъд езиковите 
интерпретации. 

Отговорът е по-скоро че да, променя представата за 
сигурността, по начин, който деформира нейната природа, 
нейното естество. Проблемът е в смисловото поле на понятието 
„равновесие”, което в  перспективата на кибернетиката покрива 
не само човешкия свят, не само света на живото но въобще 
съществуващото. Докато сигурността е понятие, което има 
приложно поле единствено в света на хората. С други думи 
понятието „равновесие” в кибернетичната употреба и същото 
понятие употребено в полето на сигурността са със съществено 
различаващ се смислов обем. По същество това са две различни 
понятия. 

Равновесието в света на хората неизбежно снема в 
себе си смисловите им намеси, независимо от степента на 
осъзнаването им. Този факт е съществен  за разбирането на 
сигурността, като равновесно състояние, което е доминирано 
от човешките желания и въжделения. Поради този динамичен 
елемент едно добре работещо понятие за разбирането на 
сигурността е например, присъствието (Йончев 20014), 
разглеждано в перспективата на равновесните състояния. 
Пропускането на тази съществена особеност на равновесието 
при хората заличава разликата между техния и останалия свят, 

разлика, която кибернетиката отчита, като въвежда системи с 
човешко участие и други технически, живи или органични 
системи.  

В разглеждания случай на използване на 
кибернетичния език за разбирането на сигурността 
недостатъчността не е в кибернетичния език сам по себе си, а в 
неправомерното игнориране на човешката природа в 
интерпретацията на равновесието, като родово понятие на 
сигурността. 

Просто насочеността при кибернетиката е с ударение 
върху универсалността на наличността, а при сигурността 
ударението е върху специфичния вид наличност, каквато е 
човешката наличност, върху присъствието. 

Разгледаният случай е изцяло в полето на избора на 
методология. Този избор е неудовлетворителен, ако се 
основава единствено на видими признаци, каквото се е случило 
с думата равновесие. Това е една и съща дума както при 
кибернетиката, така и при сигурността, но това са две различни 
понятия. Понятийната структура не носи видими белези. Тя е 
различима на мисловно равнище и предполага съответната 
хигиена на мисленето. 

Въз основа на критичния анализ, направен тук може 
да се заключи, че езикът на кибернетиката може да се привлече 
като методологически инструмент за интерпретиране на 
сигурността единствено при положение, че се въведат 
ограничителните условия на използването му. Тези условния са 
в открояването на човешката природа в състоянията на 
сигурност и несигурност или казано с езика на философията в 
природата на присъствието. До момента до който подобни 
ограничителни условия не са уговаряни не е възможно да се 
използва кибернетичната интерпретация на сигурността като 
евристична методология за разбирането й. 
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1. Въведение 
Положението в света през последните няколко десетилетия 

се характеризира с динамично трансформиране на 
международните отношения. Забелязва се тенденция за 
разбиване на модела на националната държава, доскоро 
способна да съществува самостоятелно, защото политиката, 
бизнеса, сигурността и дори културата се 
интернационализират, като всяка една от тези сфери става все 
по-зависима от външни за нея фактори. След края на ерата на 
двуполюсната конфронтация започна разпадане на държави с 
многонационален народ, появява се тенденция за укрепване на 
икономическите и политическите позиции на значителен брой 
държави и на интеграционните им съюзи. Липсата на стабилна 
държавност в някои страни и региони, появата на енергийна и 
икономическа криза, световният тероризъм и 
разпространението на оръжия и наркотици доведе до 
възникването на кризи и въоръжени конфликти. Важна 
характеристика на съвременната среда за сигурност е 
интегрирането на отделните държави и разширяване на 
сътрудничеството между тях, с което обективно запазват 
общите си интереси по много проблеми на международната 
сигурност, включително противодействие в 
разпространяването на оръжия за масово поразяване, 
предотвратяване и регулиране на регионални конфликти, борба 
с международния тероризъм и търговията с наркотици, 
решаване на остри екологични проблеми с глобален характер, 
контролиране на миграционните процеси. 

Бързо променящата се геополитическа обстановка и 
необходимостта от справянето с всички заплахи и 
предизвикателства ясно очертават актуалността на темата за 
установяване на сигурност на европейския контитент, 
необходимост от многостранно сътрудничество, изграждане на 
структури в областта на сигурността и въвеждане на клауза за 
обща отбрана, която да обединява държавите – членки на ЕС. 

Обект на изложението е разглеждане на политиката за 
национална сигурност и отбрана на Европейския съюз. 
Сигурността е важна характеристика на съвременното 
общество. Република България е страна с многовековна 
история и богати културни традиции, но и с уникално 
стратегическо положение в Европа, дори явяваща се външна 
граница за Европейския съюз. Сигурността на държавата и по-
конкретно националната й сигурност е система от възгледи за 
осигуряване на сигурността на личността, на обществото и на 
държавата от външни и вътрешни заплахи във всички сфери на 

обществения живот. Националната сигурност включва 
осигуряване на благоприятни условия за икономическо и 
социално развитие на страната, за съхраняване на глобалната и 
регионална стабилност, защита на културното, духовно-
нравственото наследство, историческите традиции.  

Осигуряването на военната безопасност се явява важно 
направление в реализирането на националната сигурност. 

В много страни, включително и в България, рязко се 
изостри проблемът с тероризма и бежанците, които имат 
трансграничен характер и застрашават сигурността в света. 
Това обуславя необходимостта от обединяване на усилията на 
цялата международна общност,  повишаване на ефективността 
на използваните форми и методи за борба с тази заплаха, 
приемането на бързи мерки за нейното неутрализиране. 

Предмет на настоящата разработка е разглеждане 
важността и специфичните особености на Общата европейска 
политика за сигурност и отбрана. Реализирането на общата 
европейска сигурност изисква изграждане на обща европейска 
отбрана. Стратегиите за национална сигурност и отбрана на 
страни-членки на ЕС са израз на конкретно прилагане на 
общоевропейското виждане за политика в тази сфера, 
пречупено през призмата на националните особености на всяка 
една държава. Общата позиция и цел на различните държави 
предполагат сътрудничество и съвместни действия в борбата 
срещу международния тероризъм, като по силата на задачите, 
които изпълняват, разузнавателните агенции са призвани да 
играят водеща роля в тази борба. 

Едно от важните стратегически направления във военната 
сигурност на Република България се явява ефективното 
взаимодействие и сътрудничество с държавите–участнички в 
НАТО и ЕС. Националната сигурност изисква ефикасно 
членство в НАТО и ЕС, като предполага активна външна 
политика на повишени отговорности при спазване на 
принципите и нормите на международното право, принос към 
международния мир и сигурност, интеграция и взаимноизгодно 
сътрудничество,  колективни действия, съюзни операции за 
стабилизиране на конфликтни региони в света, принос в 
глобалната война с тероризма. 

Договорът за приемането на България в Европейския съюз 
бе подписан на 25 април 2005г. и от 1 януари 2007г. страната 
ни е пълноправен член на общността. 

Членството ни е част от процеса на разширяване на 
Европейския съюз, което означава разпростиране на 
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институциите на наднационално управление и социализацията 
на новите страни в управленските структури. Това засяга и 
техните външни политики в значителна степен, което се 
изразява и в свързването на европейското разширение с 
европейския ред и сигурност.  

Значението на ОЕПСО за България може да се изрази 
кратко в две понятия – „сигурност” и „интеграция”. ЕС се 
стреми да създаде зона на сигурност, стабилност и просперитет 
в Европа. Интегрирането на България в процеса на изграждане 
на Обща европейска отбрана представлява един от аспектите 
на общата политика на страната ни.  

Формирането на политиката на България за принос към 
Общата европейска политика на сигурност и отбрана (ОЕПСО) 
би следвало да се базира на разбирането, че по този начин се 
засилват позициите на страната с оглед интеграционните 
процеси и ще се позволи вземането на по-активно участие при 
формирането на зона на стабилност и сигурност в Европа.  

Целта на изложението е да се уточни точната роля на 
ОЕПСО в осъществяването на сигурността и справянето с 
всички заплахи. ОЕПСО е уникална система за сътрудничество 
между държавите – членки  на ЕС, но чрез запазване на 
националните интереси в среда на взаимозависимост, 
систематично сътрудничество, развитие на прагматични и 
взаимоизгодни отношения. 

Поставената цел се конкретизира чрез разглеждане на 
следните задачи: 

 Разглеждане на военния аспект на националната 
сигурност; 

 Исторически преглед на идеята за създаване  на 
сътрудничество в областта на сигурността в рамките 
на ЕС; 

 Реализиране на ОПСО на ЕС; 

 Участие на Република България и другите европейски 
държави в осигуряването на европейската сигурност; 

 Съвременно състояние на европейската отбранителна 
политика – действия от нормативен, организационен 
и др. характер.  

2. Военният аспект на националната 
сигурност 

Сигурността е функционалното състояние на дадена 
система, което осигурява неутрализирането и 
противодействието ѝ на външни и вътрешни фактори, оказващи 
влияние или можещи да въздействат деструктивно на 
системата (влошаване организационното състояние на 
системата или невъзможност за нейното функциониране и 
развитие). Като принцип сигурността подсигурява живота и 
здравето на физическите лица, държавата, юридическите лица 
и дейността им, както и бизнеса от страна на потенциални 
и/или реални заплахи. Високата степен на сигурност на 
индивида, общността, държавата увеличава възможностите им 
за развитие  благосъстояние. Сигурността е втората стъпка след 
физиологичните нужди в Пирамидата на Маслоу [A.H. Maslow, 
A Theory of Human Motivation, Psychological Review 50 (4) 
(1943):370-96.]. През 1954 г. Маслоу дефинира своята пирамида 
(йерархия) на човешките потребности, която играе ключова 
роля за развитието на човешките ресурси и теорията за 
мотивацията. Пирамидата се състои от следните пет нива като 
второто е именно - нуждата от безопасност, сигурност и 
спокойствие. Маслоу вярва, че потребностите от по-ниските 
нива са по-силни от тези от по-високите и че всяка потребност 
от по-ниско ниво трябва да бъде сравнително добре задоволена, 
преди да се премине към задоволяване на потребност от по-
високо ниво. Новите измерения на сигурността в съвременното 
общество обаче се се градят преди всичко върху тезата, че тя 

представлява динамично състояние на човека и обществото, 
което е налице или липсва в определен момент. 

Особеност на понятието „сигурност” е неговия прекалено 
широк обхват, позволяващ различни интерпретации в 
зависимост от схващанията и интересите на засегнатите 
участници. Широкият обхват на понятието е резултат от това, 
че идеята за сигурността стои в основата на политическата 
мисъл през целия период на човешко развитие. Заедно с идеите 
на политическото мислене се променят и схващанията за 
сигурността. Особено ярки са тези промени в периодите на 
големи обществени кризи и конфликти. 

Има няколко подхода към изясняване на генезиса на 
понятието „сигурност”. Исторически най-първото разбиране за 
сигурност е  виждането за сигурността като индивидуално 
благо. Това схващане за сигурността просъществува най-дълго 
и обхваща времето на робовладелските и феодални държави. 
Латинското съществително „securitas” в своята класическа 
употреба се отнася до състоянието на индивидите и е свързано 
предимно с вътрешното им състояние. Това състояние е 
наречено от Цицерон [Марк Тулий Цицерон. Избрани речи. С., 
Наука и изкуство, 1983 (Велики оратори).] „спокойствие”, 
„освободеност от грижи”, “липса на безпокойство от това , от 
което зависи човешкия живот”. В по-късни исторически 
периоди терминът придобива по-широки значения, 
надхвърлящи  схващането за сигурността като индивидуално 
благо и постепенно започва да се изпълва със социално 
съдържание. Великата френска революция внася  не само  в  
концептуално отношение, но и като практическа политика 
идеята, че сигурността –това е закрилата, която държавата 
оказва на всеки гражданин за опазване на неговата свобода, 
собственост, чест и достойнство. 

Новата идея за сигурността като колективно благо, което 
трябва да се обезпечи чрез военни и дипломатически средства, 
доминира в управлението на държавите след буржоазните 
революции. Индивидите и държавата се разглеждат като 
синоними едни на други: индивидите са същността на 
държавата, както е вярно и обратното. 

През ХIX-ти век и XX-ти век   новата идея за сигурността се 
разширява в три основни направления: Първо, концепцията за 
сигурност се разширява хоризонтално,т.е.от гледна точка на 
видовете сигурност. В концепцията за сигурност се включват 
постепенно военни, икономически, социални, екологически, 
здравни, демографски аспекти. Второ, от сигурността на 
националните държави се отива към международните системи 
или до надхвърлящата рамките на националните интереси 
външна среда. Така концепцията за сигурност се развива във 
възходяща посока. Трето, макар и по-малко видимо до първата 
половина на ХХ-ти век, концепцията за сигурност се разширява 
вертикално - върви се от сигурността на нацията до 
сигурността на отделните индивиди. 

Ударението върху   последния аспект на промяна на 
концепцията за сигурността стана видимо след революциите от 
края на 80-те години в Източна Европа. Бившият чешки 
президент Вацлав Хавел [Хавел, Вацлав; „Летни 
размишления”, издателство „Просвета”, 1993 г.] пише: 
„Сигурността на обществото, региона, нацията и държавата 
има смисъл само когато е следствие от първична сигурност. 
Това е сигурността на отделния човек.”. Налага се схващането 
за необходимостта от преминаване от териториална сигурност 
към сигурността на хората в техните домове, на работното 
място или в обществото. 

Така историческият преглед показва пълния цикъл на 
виждането за сигурността – от индивидуално благо през 
сигурността на нациите - държави, сигурност в 
международните системи и отново към изначалното 
предназначение на сигурността, заложено в самата човешка 
същност като освободеност от грижи от всичко от което зависи 
човешкото съществуване. 
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До 80-те години на XX-ти век мисленето относно проблема за 
националната сигурност е доминирано от дебата между двете 
основни  школи в международните отношения – либерализма и 
реализма. Привържениците на либерализма са склонни да 
разглеждат мира като гарант за сигурността. От своя страна, в 
силно поляризираната обстановка на Втората световна война и 
последвалата я Студена война, реалистите възприемат 
сигурността като производна функция на военната сила на 
страните. Така, понятието „сигурност”се свива концептуално 
до мярка за стабилността на баланса на силите или за мощта на 
държава или група от държави в борбата им за доминираща 
позиция. 

Възприемането на по-широк подход към анализa на 
сигурността се базира на предпоставката, че понятието трябва 
да излезе от традиционното си поле на дефиниране като 
феномен на войната и „наука за заплахата, използването и 
контрола на военната сила”. В своята теоретична рамка Б. 
Бузан, О. Уевър и Я. де Вилде [Buzan, B., Wæver, O. and De 
Wilde, J. (1998). Security: A New Framework for Analysis. 
Boulder, Colo.: Lynne Rienner Pub] разширяват дневния ред на 
изследването чрез “секюритизирането” на определени 
проблеми в икономическия и социален сектор, както и в 
сферата на околната среда, като включват военно-
политическите измерения, характеризиращи традиционното 
изучаване на понятието. 

Бузан определя секторите при анализа на сигурността по 
следния начин: военният сектор се отнася до двупластовото 
взаимодействие между въоръжените офанзивни и 
отбранителни възможности на държавите, и възприятията им за 
взаимните им намерения една срещу друга. Политическата 
сигурност се свързва със стабилността на държавите, системите 
на управление и идеологиите, които им дават легитимност. 
Икономическата сигурност засяга достъпа до ресурси, финанси 
и пазари, необходими за поддържане желаните нива на 
благоденствие и държавна власт. Социалната сигурност се 
отнася до устойчивостта на езика, културната, религиозната и 
национална идентичност, и традиции в рамките на желаните 
условия за развитие. Екологичната сигурност предполага 
съхранението на локалната и планетарна биосфера като 
основната поддържаща система, от която зависят всички 
останали човешки начинания.[ Георгиев, Христо. Резюме на 
монографичен труд „Политика на сигурност на Република 
България в началото на 21 век: теоретични и приложни 
аспекти“, изд. „Стопанство“ УНСС, 2011г.; стр.6-8].  

Съдържание на военния аспект на националната 
сигурност на България като част от европейската общност. 

Съвременните стратегии в сигурността имат двойно 
предназначение – вътрешно и външно. Външното 
предназначение е да създадат прозрачност на политиката на 
сигурност за съседни държави, партньори, съюзници, да 
разсеят съмненията за водена агресивна  политика  или 
териториални  претенции. Вътрешното предназначение  на 
стратегиите е да мобилизират и синхронизират усилията на 
институциите за да се постигне синергетичен ефект в 
дейностите по сигурността. 

Българската държава няма никакви традиции в създаването 
на публични документи в сферата на сигурността. Концепцията 
за национална сигурност 
[http://www.online.bg/Docs/national_security.htm; посетен на 
29.07.2015г.], приета през 1998г. е първият публичен документ, 
създаден от българската държава от такъв характер. 
Концепцията изигра своята роля - във вътрешен план до 
систематизирането на новите принципи на политиката на 
сигурност, до организирането на дейностите в сигурността, и  
във външен план - с полагането на основите на прозрачна 
политика на сигурност, която не създава опасения сред 
съседните държави и бъдещите съюзници за скрити намерения 
за реванш или връщане към недемократични форми на 

управление. [Георгиев, Христо. Резюме на монографичен труд 
„Политика на сигурност на Република България в началото на 
21 век: теоретични и приложни аспекти“; изд. „Стопанство“ 
УНСС, 2011г.; стр.9-10].  

Така приемането през 1998 г. на Концепция за национална 
сигурност за пръв път даде насока за формулиране на 
определение за национална сигурност, което намери развитие в 
нормативната уредба чрез Закона за защита на 
класифицираната информация и Закона за Държавна агенция 
„Национална сигурност“. 

Концепцията имаше особено значение за публичното 
обявяване пред обществото и пред потенциалните ни съюзници 
от НАТО на ценностите, целите, принципите и механизмите на 
политиката за национална сигурност. Документът стана основа 
за разработване на Военна доктрина на Република България и 
на други стратегически и нормативни документи. 

Разработените през 2005 и 2008 г. проекти на стратегии в 
сферата на националната сигурност не достигнаха до 
процедура на приемане. Процесът на тяхното разработване 
обаче даде възможност да бъдат оценени динамиката на 
националните цели и интереси, промените в средата за 
сигурност и произтичащите изисквания към политиката за 
сигурност. 

В края на 2010 г. Народното събрание прие Стратегия за 
национална сигурност. В изследването подробно са 
анализирани положителните страни и недостатъците на 
стратегическия документ. Отбелязва се, че полезността на 
всеки новоприет стратегически документ се проверява по 
ефектите, които ще произведе в общественото пространство. 
Трудно могат на настоящия етап да се предвидят позитивните 
промени, които биха настъпили в сектора за сигурност от 
приемането на новата стратегия. По-важно е тя да бъде 
разгледана като задължителен документ, а не като досадна 
формалност, изисквана за отчитане пред съюзниците от 
алианса. 

Стратегията за национална сигурност формулира цели и 
задачи, произтичащи от възприетия модел на гарантиране на 
националната сигурност на страната ни, по които бе постигнат 
обществен консенсус в края на ХХ-ти и началото на XXI-ви век. 

Важно е да се знае, че какъвто и модел на сигурност да 
избере и отстоява дадена държава на определен етап от своето 
развитие, той не може да бъде абсолютно нов, несвързан с 
геополитическия  контекст, в които държавата е съществувала 
в продължение на векове. Задължително в този модел 
присъстват елементи, свързани с географското положение, 
големина, исторически съседи, ресурсни възможности, 
геополитически предопределени връзки, технологична, военна 
и ресурсна зависимост от друга държава/държави/. Всеки 
модел на сигурност има своите исторически корени. Той е 
продукт от позитивен и същевременно негативен исторически 
опит - използване на полезни елементи от предходни 
исторически модели и отхвърляне на такива, които не са 
издържали на проверката на историята. Общопризнато е, че 
съществува голямо несъответствие между възможностите на 
гарантиране на сигурността на големите и малките държави, 
което е предопределило различните историческите модели за 
гарантиране на тяхната сигурност. От гледна точка на 
сигурността България попада в категорията на „малките 
държави“, което е предопределило досегашните исторически 
модели за гарантиране на нейната сигурност. Дилемата на 
сигурността на „малката държава“ има както негативна, така и 
позитивна страна. Негативната се изразява в това, че страната 
постоянно се стреми към повече сигурност, търсейки закрилата 
на велика сила,като в същото време отчита и възможността 
закрилата да се трансформира в загуба на автономност. 
Положителната страна този модел е, че „малката държава“, 
може да разчита, поради нейната незначителност, че няма да 
бъде обект на агресия или конфликт от големите държави. 
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Моделът на сигурност на всяка страна отразява 
исторически степента на нейната ориентация към света - дали 
тя следва традиционно  отворена или затворена политика; дали 
постигането на нейните вътрешни или външни цели или 
елеминирането на евентуалните заплахи се основава на 
собствени сили или на колективни усилия. 

Спецификата на модела на сигурност на Република 
България е свързана с факта, че става дума за сигурността на 
малка държава, съществуваща в един от най-сложните 
геополитически райони на съвременния свят. 

Тази специфика се състои преди всичко в това, че 
националната й сигурност винаги е зависила повече от външно 
отколкото от вътрешни фактори. Собствената й сила 
/политическа, икономическа, военна/ не е била достатъчна за да 
се противопостави при евентуален конфликт на своите съседи. 

За по-голямата част от  т.н. „малки  държави“ 
възможностите на сигурността във всички досегашни епохи е 
включвало три алтернативи: 

 обвързване на страната с мощна държава като близък 
съюзник или сателит; незначително и неналожително 
допълнение към политическите, икономически и 
военни ресурси на голямата държава 
/патерналистичен модел на сигурност/; 

 балансиране между интересите на различни външни 
сили и постигане  на собствените си цели чрез 
уравновесяване на тези интереси без политическо и 
военно обвързване /политика на неутралитет, на 
необвързаност/; 

 политика на изолация като рядко срещан модел, 
характеризираща се с ниско равнище на обвързаност 
и взаимодействие с останалите единици в системата 
на международните отношения /в миналото Бирма, 
Албания, сега Северна Корея/. 

След присъединяването на Република България към НАТО 
и Европейския съюз (ЕС) стратегията й за сигурност не се 
ограничава в национални рамки, а представлява част от 
усилията на нашите съюзници. Рисковете и зап¬лахите за 
сигурността на Република България и нейните граждани до 
голяма степен съвпадат или са сходни с тези, които 
застрашават и други страни от ЕС и НАТО. 

Динамиката на съществуващите и на възникващите нови 
заплахи и рискове за гражданите и обществото от криминален 
и транснационален характер, изисква нов подход при 
изработването на стратегията за сигурност със съответната 
промяна на нейните параметри. 

Адаптирането към променящата се среда за сигурност 
налага ново степенуване на приоритетите в политиката за 
сигурност, включване на цялостния институционален 
потенциал на обществото, прилагане на нови форми на 
взаимодействие между държавата, бизнеса и 
неправителствения сектор, каквото е публично-частното 
партньорство. Разширяването на социалния обхват на 
политиката за сигурност поставя нови предизвикателства пред 
институционалната координация по вертикала и хоризонтала 
на йерархичните връзки за управление. Необходимо е 
институциите и техните структурни звена да действат като 
интегрирани компоненти на системата за национална 
сигурност. 

Политиките за противодействие на рисковете и заплахите 
за националната сигурност и гарантиране защитеността на 
гражданите и демократичните институции са органична част от 
общите усилия в ЕС и НАТО, които водят до реализиране на 
визията за единно пространство на свобода, сигурност и 
правосъдие. Като осъществява стратегическите приоритети по 
изграждането на една по-стабилна и демократична държава, в 

която гражданите да се чувстват защитени в упражняването на 
основните си права и задължения, страната ни едновременно 
преодолява съществуващите пречки пред по-нататъшното си 
интегриране в рамките на ЕС и НАТО, както и за по-
ефективното включване в органите им за управление. 

Стратегията за национална сигурност въплъщава 
миролюбивия характер и традициите на добросъседство и 
взаимноизгодно сътрудничество, характеризиращи политиката 
на нашата страна. Тя е част от усилията на Европейския съюз и 
НАТО към разширяване зоната на стабилност, сътрудничество 
и благоденствие посредством неутрализиране на заплахите от 
тероризма и екстремизма, преодоляване на регионалните 
конфликти и активно участие в решаването на глобалните 
проблеми. От особено значение е приносът на страната ни за 
стабилизиране на междудържавните отношения и прилагането 
на принципа за ненамеса във вътрешните работи на страните от 
Балканския полуостров и в Черноморския район. 

В частта си, свързана с отбранителната политика, 
стратегията на националната сигурност на Република България 
включва следната цел - защита и утвърждаване на 
националните интереси чрез развитие, усъвършенстване и 
използване на адекватни отбранителни способности и 
изграждане на единен комплект оперативно съвместими 
въоръжени сили, способни да изпълнят целия обем от задачи, 
породени от тенденциите в развитието на геостратегическата 
среда на сигурност. 

Формирането и осъществяването на отбранителната 
политика се основава на: 

 споделената отговорност за сигурността, адекватното 
участие и използване на механиз¬мите на 
колективната отбрана на НАТО и общата политика за 
сигурност и отбрана на ЕС; 

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

 състоянието на отбранителните способности и 
плановете за тяхното развитие; 

 наличните ресурси; 

 възможностите за участие в многонационални 
проекти при активно включване на българската 
индустрия и изследователски центрове. 

Изпълнението на стратегическата цел на отбранителната 
политика се основава на членството на страната в НАТО и ЕС. 
Ефективността на нашето членство в тези организации е от 
огромна важност за максимално оползотворяване на 
възможностите, които то предоставя. 

Приносът на страната към усилията на международната 
общност в подкрепа на мира и стабилността включва участие в 
съюзни и коалиционни операции с формирования от 
въоръжените сили, службите за сигурност и обществен ред и с 
граждански способности. 

Въоръжените сили на Република България осигуряват 
военната сигурност на страната, участват в колективната 
отбрана на НАТО и в реализирането на общата политика за 
сигурност и отбрана на ЕС. Те са гарант за суверенитета, 
независимостта и териториалната цялост на страната. 

Въоръжените сили и институциите, осигуряващи 
отбранителни способности, съсредоточават усилията си за: 

 отбрана на страната; 

 развиване, поддържане и предоставяне на 
необходимите военни и други способности за 
колективната отбрана на НАТО и общата политика за 
сигурност и отбрана на ЕС; 
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 участие в мисии и операции за укрепване на 
международния ред и сигурност; 

 изграждане на нова система на организация, 
подготовка и използване на доброволен резерв на 
въоръжените сили за тяхното докомплектоване; 

 поддържане и предоставяне на способности, както и 
формиране на териториален резерв за мирно време в 
подчинение на областни управители и кметове на 
общини за подкрепа на населението и защита на 
националната критична инфраструктура при 
предотвратяване и ликвидиране на последствията от 
бедствия и аварии; 

 създаване на система за доброволна военна 
подготовка на български граждани за защита на 
Отечеството. 

Националната отбранителна стратегия определя целите, 
функциите, задачите, изграждането, развитието и използването 
на въоръжените сили и отбранителните способности. 
Развитието на отбранителните способности се анализира и 
оценява чрез провеждането на периодични прегледи на 
отбраната или структурите на силите, реализира се с 
изпълнението на планове за развитие на въоръжените сили и се 
отразява ежегодно в доклад за състоянието на отбраната и 
въоръжените сили. 

Приоритет на отбранителната политика е развитие на 
модерна отбранителна институция, основана на интегрирана 
система за ефективно управление на отбраната под граждански 
и парламентарен контрол. Това изисква прилагане на: 

 съвременен отбранителен мениджмънт, основан на 
ефективното използване на финансовия ресурс, 
осигуряващ връзката между дългосрочното планиране 
и постигането на зададените резултати, в 
съответствие с принципите на отчетност и 
прозрачност; 

 планиране, основаващо се на способности и вероятни 
сценарии за тяхното използване; 

 технологично превъоръжаване на системата за 
отбрана и на въоръжените сили с прилагане на опита 
от участието в мисии и операции, постиженията и 
резултатите от изследванията в областта на отбраната; 

 подготовка и обучение на хората в отбраната в 
съответствие със съвременните съюзни стандарти; 

 увеличаване на участието ни в структури, програми и 
проекти съвместно с нашите съюзници и партньори в 
рамките на агенциите на НАТО, Европейската 
агенция по отбраната и реализация на програмата на 
ЕС за изследвания по сигурността и иновации; 
създаване на максимални възможности за включване 
на националната отбранителна технологична и 
индустриална база и изследователски/иновационни 
способности; 

 актуализиране на концепции и доктрини за развитието 
и използването на военните и гражданските 
компоненти на системата за отбрана. 

Бъдещето на вътрешната сигурност на държавата е 
неименуемо свързано със зависимостите между вътрешната и 
външната, както и с вътрешната и военната сигурност, а 
балансът между тях е залог за стабилността на държавата. 
[Стратегия за национална сигурност на Република България – 
февруари 2011г. Министерство на отбраната на Република 
България – Централно военно окръжие; точка 140-147; 
http://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/national_securit
y.pdf] 

3. Заключение 

Сигурността в съвременното общество представлява 
динамично състояние на човека и обществото. Националната 
сигурност на Република България е система от възгледи за 
осигуряване на сигурността на личността, на обществото и на 
държавата от външни и вътрешни заплахи във всички сфери на 
обществения живот. В нея са формулирани най-важните 
направления на държавната политика. 

Във вътрешен аспект тя се характеризира с 
функционирането на демократична политическа система със 
стабилен консенсус по основните външнополитически цели и 
приоритети, с гарантирането на правовия ред и зачитането на 
човешките права и свободи, с укрепването на пазарната 
икономика и осигуряването на устойчиво развитие, както и със 
защитата на индивидуалната сигурност на гражданите. 

В международен аспект средата се отличава с многостранно 
въздействие на процесите на глобализация и интеграция, 
интернационализиране на рисковете и предизвикателствата, 
асиметрични заплахи, нестабилност в отделни региони на света 
и произтичащата от това трансформация в основните 
международни организации (ООН, НАТО, ЕС). 

За оптимално използване на възможностите и ефективно 
преодоляване на предизвикателствата на тази среда Република 
България следва стратегия, основана на нетрадиционни, 
превантивни и изпреварващи подходи и решения, на 
координирани и взаимно допълващи се усилия за ангажиране 
на политическите, икономическите, технологичните, 
информационните, военните и гражданските ресурси на 
страната. Тази стратегия отчита неделимата същност на 
сигурността и колективната среда, в която се гарантира. 

Отбраната на държавата е насочена към изграждането и 
използването на способности за предотвратяване и 
противодействие на кризи от военен и невоенен характер, 
застрашаващи националната сигурност и в подкрепа на 
държавните институции и обществото. Държавата осъществява 
своята отбрана посредством провеждането на активна и 
целенасочена отбранителна политика, с която формулира, 
определя и осигурява постигането на главната цел, мисиите и 
задачите на въоръжените сили. 

Политиката се реализира чрез ефективна и резултатна 
стратегия за национална сигурност, ефикасно членство в ООН, 
НАТО и в Европейския съюз. Националната сигурност 
предполага активна външна политика на повишени 
отговорности при спазване на принципите и нормите на 
международното право, принос към международния мир и 
сигурност, интеграция и взаимноизгодно сътрудничество, 
както и участие в колективни действия в рамките на НАТО по 
целия спектър, съюзни или коалиционни операции за 
стабилизиране на конфликтни региони в света и принос в 
глобалната война с тероризма. 

Отбранителната политика на Република България след 
членството й в ЕС е насочена към създаването и поддържането 
на среда за сигурност, благоприятна за осъществяване на 
националните интереси. Тя е и елемент от цялостната политика 
за сигурност на страната. Отбранителната политика се 
провежда в условията на откритост и приемственост  в 
основните приоритети  и  цели.  Тя  се реализира в контекста на 
системата за колективна отбрана на НАТО и членството на 
България в Европейския съюз. 

Отбраната на страната се преориентира към подход, 
основан на създаване на необходими способности в отговор на 
рискове и заплахи. Въоръжените сили на Република България 
като носител на значителна част от тези способности са в 
процес на динамична трансформация. Основната цел на 
отбраната - гарантирането на суверенитета, сигурността и 
независимостта на страната и защитата на териториалната й 
цялост, се осъществява в контекста на съюзната система за 
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колективната отбрана (НАТО) с пълно ангажиране на 
националните способности и ресурси. 

Основна цел на трансформацията и главна задача на 
Министерството на отбраната е изграждането на модерна и 
ефективна система за отбрана и въоръжени сили със 
способности и състав, адекватни на националните интереси и 
изискванията на динамичната среда за сигурност. Основните 
насоки в това развитие са определени в резултат на проведения 
в периода 2003-2004 г. Стратегически преглед на отбраната и 
дефинирани в приетата от XXXIX-ото народно събрание 
дългосрочна визия за развитие на войските и силите 2015г. 

Развитието на войските и силите е насочено към 
гарантиране поддържането на ефективни, боеспособни, 
многофункционални, модулни и мобилни войскови единици 
със способности за съвместни действия, за развръщане на 
територията на страната или извън нея, относително 
самостоятелни и всестранно осигурени. 

За осигуряването на националната сигурност, усилията са 
съсредоточени в постигането на четири основни приоритета: 

 трансформация на въоръжените сили за ефективно 
генериране на необходимите оперативни 
способности; 

 трансформация на процедурите и практиките за 
формиране и провеждане на политиката за 
сигурност и отбрана; 

 ефективно членство в НАТО; 

 интегриране в системата на Европейската 
политика за сигурност и отбрана. 

Най-дълбоки промени  през годините претърпява 
западноевропейския модел на сигурност. Чрез разширенията на 
основните организации в него, чрез структурните промени 
вътре във всяка една от тях и адекватното  взаимодействие  
между тях, този модел създава взаимно преплитане на 
политическите, икономическите, военните аспекти на 
сигурността, което му осигурява неоспорими предимства при 
формирането на новата европейска архитектура на 
сигурността. По същността си това е нов тип система за 
сигурност - отговорна за решаването не само на класическите 
проблеми на сигурността като запазването на териториалната 
цялост и суверенитет на западноевропейските държави, но и 
успешното решаване на вътрешни проблеми на сигурността – 
социална и икономическа стабилност и просперитет, културен 
и етнически интегритет, сигурност и права на човека и т.н. 
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Security today is a category of special interest for both 
specialized organizations and ordinary citizens. Globalization, 
migration processes, the spread of terrorism, integrated with 
international organized crime, make people face modern challenges, 
the overcoming of which requires preparedness, creativity and self-
denial. 

I will discuss the following relevant aspects of security: 

1. National security and migration processes 

Linking the issue of migration to national security is 
particularly relevant, given the migratory waves from the Middle 
East to the EU countries, stimulated by the expulsion of IDIL 
outside this region. Migration exchange is a source and a transporter 
of terrorist and criminal threats. Over the last few years, Europe has 
been flooded with giant migratory waves. Millions of illegal 
migrants crossing the green border of at least three countries and 
committing in this way crimes under several local laws, have settled 
in the EU. Many of them are without papers and created a serious 
problem with clarifying their identity and origin. 

This facts presupposed emphasis on ensuring national security 
especially in countries where there are significant groups of foreign 
immigrants. The special element of security is due to illegal 
migration and migrants with a Muslim religion or jihadist roots and 
intentions. 

More and more security experts are addressing the problem in 
the context of "Illegal migration - a threat to national security". This 
is mainly due to the fact that each country is interested in its 
national security, satisfaction and compliance with its national 
interests, and uncontrolled migration flows can lead to significant 
changes in the socio-economic life of the country and change the 
traditional way of life of the local population. National security is 
not only protection against external threats; it is "government that 
ensures the integrity and ability to be an independent subject of 
international relations."  

Military and political conflicts in a number of Muslim 
countries have forced people to seek safer living conditions: flows 
of immigrants from Libya, Syria, Afghanistan, Iraq have rushed into 
Western Europe. Just over the past few years, more than three 
million people have arrived in the European Union. And so far, 
every day, thousands try to enter the European countries on land 
and sea. 

The problem of regulating migration processes as a possible 
threat to national security is extremely serious, and this is of great 
importance for a number of reasons.  

Among them undoubtedly are: 

 The scale of migration flaws; 
 Deterioration and increase of international conflicts; 
 Non-compliance by migrants with the law of the host 

country as a result of the slow or failed process of integration into 
the local community. The flow of immigrants from the Muslim 
countries to Europe has led to a number of conflict points with the 
indigenous population on ethnic and religious base. In addition, the 
negative attitude of the local population towards the newcomers 
increased due to the inconsistency of the latest legal European and 
local norms and the cultural traditions of the countries. 

 Increase in crime, worsening of the criminogenic situation 
in the country or the EU countries. Migration experts say that 
inherently any kind of migration of population is potentially 
criminogenic as far as migrants fall under the new conditions, 
experience natural social and psychological difficulties that affect 
the increased criminal activity of this category of persons. The 
analysis of available statistics on the link between the creation of 
migrant communities and the increase in crime rates in individual 
European countries shows that the increase in crime rate is around 
25% during the last migrant period from mid-2013 to the present. 
The percentage varies depending on the level of concentration in 
different countries and some of their regions. Only in Germany the 
committed crimes of migrants in 2017 are over 240,000. 

 Non-compliance by migrants with established norms of 
conduct and cultural traditions. The thesis of multiculturalism 
proved completely wrong. It was touted for years, mixed with 
political correctness, understood as Christian patience and 
submission of the other cheek when slapped. 

 Threat of terrorist acts. Of course, traditional communities 
of people of a different kind and origin, encapsulated and deployed 
around major European cities such as London, Paris, Marseille, 
Lyon, Brussels, etc., create no less threats and problems, but 
unresolved issues, for years concealed and neglected, were given 
new impetus to ignite due to migrant wave. 

 Strengthening social tensions in the host society. A typical 
example is Germany. Immigrants from Turkey and other countries 
have pumped out the social system for years and exported 
considerable funds, but nearly 1.5 million new, official and as many 
illegal migrants blew up the hard-working and seriously taxed 
German citizens. Mrs Merkel's "open doors" policy is about to 
breathe new life into neo-Nazism. Not surprisingly, the results of 
the elections, making it difficult to form a government, because for 
much of the Germans, Mrs Merkel is directly responsible for the 
situation. 

 Overloading resources of the country – to provide the 
people who arrive, food, shelter, programs for social integration. 
There are huge resources in the EU to solve such problems. So far, 
the migrant crisis has cost over 35 billion euros. Of course, these 
funds are used by local companies, but they are ultimately aimed 
not at solving the problems of taxpayers but on migrants and large 
companies. Organized crime, which is closely related to corruption, 
is directly involved in what is happening. The funds that go to 
migrants and refugees in Europe will be consumed in any way. 
Camps and small towns will be built, migrants will be cared for and 
fed, and large corporations are already aware of profits. A sum of 
nearly EUR 30 billion a year is available for absorption. 
Organizations with their own lobby in the European Union, local 
government structures and parliaments are interested in migrants' 
concentration on the territory of Europe.  

 Deterioration of psycho-climate and relations with other 
countries. The accusations against Mrs Merkel, the problem of 
illegal passage corridors, the attempts to build so-called “buffer 
grounds”, to allocate the invited migrants trough sole decision 
among all EU members are a clear example of this. 

Fearing of social and political instability as a result of 
frequent riots organized by migrants and after the failure of some 
temporary camps, several EU countries decided to restore the 
border control with other EU countries. These measures are due to 
the fact that a significant part of the countries of the European 
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Union has signed the Schengen agreement, which provides for the 
free movement of persons, but such an approach leads to total 
impossibility of control and increases the dangers of illegal 
migration, terrorism , organized crime. 

Some countries, as seen in actual practice, assume the burden 
of accommodation and care of migrants much more than others, 
with all the ensuing negative consequences. In 2015, the majority of 
asylum applications were submitted in Germany, Hungary, Sweden, 
Austria, Italy. The number of foreign nationals applying for asylum 
for the first time in Germany has increased from 173,000 in 2014 to 
442,000 in 2015. The tendency to double the number of applications 
has so far remained. The total number of applications for temporary 
asylum in EU countries is increasing each year. In 2008 there were 
about 225 000, in 2012 – over 335 000, and in 2014 – more than 
626 000. Record number was registered in 2015, when it was 
doubled compared to 2014 and amounted to about 1 322 825. In 
2016 the number of asylum seekers has increased compared to 2015 
by 40 % and in 2017 by 15%. 

A large proportion of refugees and migrants illegally enter 
European countries by land or sea, resorting to the services of 
smugglers, often risking their lives Since they usually lack the basis 
for requesting refugee status for illegal entry through a land border, 
they try to bypass the law and use inappropriate boats across the sea 
border, with often accidents, threatening to live, creating conditions 
for refugee status. It should be noted that the business that provides 
the illegal migration of migrants is ranked third among the 
activities of criminal organizations, retreating on efficiency only to 
the smuggling of drugs and weapons.  

Measures are being taken in the EU to curb the activities of 
criminal groups dealing with smuggling of migrants, which is an 
integral part of the migration policy implemented in the Union for 
more than a decade. This way of doing practical implementation of 
common EU asylum policies based on solidarity and responsibility 
among EU Member States makes it clear that the Union is not ready 
to deal with such a huge number of people and to prevent the 
emerging issues. 

For the economies and the countries as a whole the problem 
of illegal migration remains. As the practice shows in the past 3 
years, it should be seen as a factor contributing to: the development 
of religious extremism, the revival and strengthening of 
nationalism, the increase of crime, the illicit trafficking of 
psychotropic and narcotic substances. In addition, members of 
terrorist organizations who contribute to raising the threat of 
terrorist acts on the territory of the country of final destination may 
be infiltrated by illegal migrants. Of course, the migration flow is 
not the only cover for penetration, but in general in recent years it 
has contributed to the movement of fighters, emissaries or 
candidates for jihadists. 

Given the changing migration situation in the world, it is 
necessary to improve the legislative and institutional framework for 
regulating migration flows, both at national and European level, in 
order to identify threats to the territorial integrity of the countries 
and create preconditions to prevent local socio-economic and 
political instability. Three levels of migration development in the 
EU countries and their attitude to the level of national security – 
geopolitical, economic and demographic – should be distinguished 
and analyzed. Each of these aspects largely determines the national 
security of the EU countries. 

The geopolitical aspect of the interconnection of migration 
with national security is addressed in particular in the context of 
ethnic migration. Thus, in the face of emerging demographic 
problems, Germany's indigenous population will probably decrease 
from 74.6 million in 2000 by 10-15% by 2050, while the number of 
foreign population will double from 7.4 million in 2000 year. With 
similar trends in demographic developments in a number of 
European countries such as Belgium, France, etc., some specialists 
conclude that an Asian civilization may arise at the place of the 

European one. Moreover, judging by the latest statistical research, 
the Arabic factor will not be the leading, but  the Asian one. 

Economic aspect. Associated with legal emigrants, it 
involves cheap labor but also exports of capital outside the host 
country. Migrants work in European countries but do not integrate 
and exist in encapsulated communities. They often do not pay taxes 
or social security contributions, or pay them only partially, and 
redirect the earned money to their home countries. Linked to illegal 
migration, which is almost as large as the legal one, the economic 
aspect is cumulative damages – a collection of criminal profits, 
corrupt practices, organized crime gains, and damage from terrorist 
actions. The European labor market is heavily dependent on the 
foreign workforce, especially in some types of professions not 
requiring high qualifications. However, it should be borne in mind 
that the low level of workers' training and, accordingly, the quality 
of work pose a threat to society – construction, various social 
services, etc. Illegal migration also raises unemployment in the host 
country. Frequently, the pay of illegal migrants is significantly 
lower than what local residents receive, so they can not find a job. 
At the same time, industrial development in the countries requires a 
fresh influx of labor across borders, including illegal labor. As long 
as the use of the work of illegal migrants is hidden, states do not 
receive tax revenues from it. On the other hand, the economy of the 
host country loses money that economic migrants transfer to their 
countries of origin. 

Finally, the demographic aspect of national security – 
European countries are experiencing a demographic crisis. This is 
really a serious problem because of declining fertility rates in 
Europe. One of the biggest misconceptions in the EU, which our 
politicians have been involved in, is that migration can solve 
demographic problems – population decline, aging, etc. 

Illegal migration is a serious threat to national security. It 
poses a threat to the vital interests of the person, the society and the 
state, threats to the territory, values, culture. It is a collection of 
public relations involving the preparation procedures – individual or 
with the help of organizations conducting illegal migration – to the 
illegal movement of a person or persons through the state borders of 
two or more countries and their more extensive installation, often 
leading to the acquisition of a new legal status. National security is 
directly dependent on the political aspects of the illegal migration. 
As a result of the migration process, the internal integrity of the 
society, its integrity is eroded. This is particularly noticeable when 
migrants represent another, non-indigenous culture, religion, way of 
life. 

In order to maintain a high level of national security, a 
number of active measures should be taken with regard to: 

 Migration, migratory procedures and migrants 
themselves; 

 Integrity of organizations monitoring and managing 
migration-related activities in the EU and individual Member 
States; 

 Strengthening and developing the common European 
border protection structures. 

When the situation calls for an adequate position on 
migration, the concept of national security is of major importance. 
Under such a concept, the state has a monopoly of national security 
and, moreover, the concern for its own territory and ethnic unity is 
advantageous. It should, by definition, be suspicious of migratory 
flows crossing the border, and be empowered to decide whether 
these streams are a real danger and should they regulate them by 
means of special legislation and measures. Although cross-border 
migration flows targeting the EU and crossing its borders are 
usually classified as a low-level threat, they are viewed by analysts 
as a system component of almost all other threats. 

The only way to overcome the contradiction between 
migrants' rights and national security of European countries is to 
control the migration in order to transform it into a moderate and 
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even process, while ensuring dispersal of migrants and taking all 
kinds of measures the migrants to accept the basic values of host 
countries. 

 

2. Civil security 

After the attack on the twin towers, the situation in the 
security services sharply changed. Antiterrorism has become a 
goldfish. From the restrictions and resource constraints after the fall 
of the iron curtain, only a "bad memory" remained. Then the 
government decided that the secret services needed a reduction and 
they took their power and financial resources.  

Today, huge funding (over $ 200 billion a year worldwide) 
and untying the hands of security managers has led to the need to 
search for a sphere of investment because the cost of new 
employees is a minimal part of the resource. The high-tech area of 
secret surveillance and information gathering tools has proven 
appropriate. High technology is now leading in intelligence, 
counterintelligence, counter-terrorism, and the work with people is 
neglected.  

After the attack on the twin towers, security services proved 
to be resourced but lacking human intelligence. High technologies 
are not a panacea. Of course, it is impossible without them, but their 
capacity is known to the apologists of terrorist activity, and modern 
terrorism slides down a low technological plane under the anti-
terrorist radar. Spending billions on information systems and 
technology tools for gathering information (often illegal – if we 
remember the scandal with the "Prism" and before that with 
"Echelon") rarely leads to significant antiterrorist effect. However, 
the costs are related to new jobs, employment of the unemployed, 
successful measures to overcome the economic crisis, development 
of electronics, huge profits, commissions and preparation of future 
cozy nests in the private sector for the heads of the special services 
resources. Thus, one of the components of today's counter-crime, 
under the guise of problem securitization, is aimed at realizing 
socio-economic and political functions – increasing voters’ 
employments, raising salaries, more business orders, etc. 

But what happened to the quality of civil security, terrorism 
and its activities? Have they changed? 

Since 9/11, terrorist organizations have been abandoned by 
their sponsors as a result of international pressure, so they have had 
to rebuild themselves to finance the most effective approach – 
through the symbiosis with organized crime. Their real leaders are 
not the dull, indoctrinated, self-excited shahids, but highly educated 
and erudite people who have received their education in the most 
elite world-class schools. Their knowledge of the possibilities of 
electronic espionage is equal to the employees of the special 
services. This leeds to a change in the overall concept of 
indoctrination, preparation and implementation of terrorist acts. The 
transformation is extensive, relying primarily on human resources. 
Electronic communications are limited. The official bank transfers 
have been discontinued and replaced by money transfer via couriers 
or the grand grandmother of the modern banking system – the 
illegal banking "Havala". 

Organizations are horizontally structured, divided into 
hermetic cells, so breaking one does not affect the system. After the 
Paris attack, it became clear that they also act for indoctrating and 
encouraging unrelated fanatics to carry out isolated attacks, 
hampering even more the counteraction. 

To summarize, on the one hand there are hierarchical 
(vertical) antiterrorist services relying on high technologies, on the 
other – horizontal terrorist networks that use minimal modern 
communication tools and high-tech systems. Obviously, the two 
types of organizations have difficulty reaching out to the point of 
contact that could lead to an anti-terrorism effect. So the only cross 
point is the already committed terrorist act. 

We must not forget that the basic concept justifying the 
consumption of huge financial resources is the proactive, anti-
terrorist activity, but it does not take place. A vicious circle is 
created. Terrorism justifies the allocation and use of a powerful 
resource that, to a large extent, goes into the hands of private 
corporations securing the logistics of special services. This resource 
is the foundation of powerful systems that collect global 
information, practically unrelated to crime and terrorism, but 
creating prerequisites for information advantages in the economy – 
economic espionage. 

Overcoming the problem lies in implementing the concept of 
flexibility and using the overall toolbox of special services. The 
extensive approach of terrorists should be a counterpoint to a 
network of information sources located in identified threat areas, 
prepared to recognize signs of indoctrination, preparation and 
instigation of terrorism. 

What is our readiness to provide a good civil security to meet 
today's challenges related to terrorism? 

There is an analytical basis and prepared plans that fairly 
correctly allocate rights and obligations within the framework of 
counter-action. Unfortunately, the available resource is limited 
within the already chronically low provisioning of the Security 
sector. At the same time, the experience of the Sarafovo assault and 
the actions of anti-terrorist and special structures on various 
occasions in recent years (Lyaskovets, the lack of results in anti-
corruption activity) show unreliability. Continuous scandals in the 
Ministry of Interior and SANS lead to lack of trust among citizens. 
Without it obtaining information and support counter-terrorism is a 
lost cause. The latest scandals surrounding the intrigue and conflict 
in the Specialized Counter-Terrorism Unit – the only tactical anti-
terrorist structure in the country – show lack of adequate protection. 

It is clear that citizens, prepared in a carefully planned 
learning activity would be a powerful anti-terrorist factor. In fact, 
they should be the most motivated because they are the most 
affected by the terrorist activity. It can certainly be argued that anti-
terrorist activity could not be carried out effectively without serious 
civic participation. In order to realize such an approach, however, 
confidence in the police and special services must continuously be 
strengthened and enhanced. 

In conclusion, we can state that the related components of 
national and civil security both in the EU and locally in Bulgaria are 
subject to serious test. In the light of the forthcoming EU 
presidency, the need for exceptional and urgent measures for their 
quality assurance can be considered vital. 
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1. Въведение 
Положението в света през последните няколко десетилетия 

се характеризира с динамично трансформиране на 
международните отношения. Забелязва се тенденция за 
разбиване на модела на националната държава, доскоро 
способна да съществува самостоятелно, защото политиката, 
бизнеса, сигурността и дори културата се 
интернационализират, като всяка една от тези сфери става все 
по-зависима от външни за нея фактори. След края на ерата на 
двуполюсната конфронтация започна разпадане на държави с 
многонационален народ, появява се тенденция за укрепване на 
икономическите и политическите позиции на значителен брой 
държави и на интеграционните им съюзи. Липсата на стабилна 
държавност в някои страни и региони, появата на енергийна и 
икономическа криза, световният тероризъм и 
разпространението на оръжия и наркотици доведе до 
възникването на кризи и въоръжени конфликти. Важна 
характеристика на съвременната среда за сигурност е 
интегрирането на отделните държави и разширяване на 
сътрудничеството между тях, с което обективно запазват 
общите си интереси по много проблеми на международната 
сигурност, включително противодействие в 
разпространяването на оръжия за масово поразяване, 
предотвратяване и регулиране на регионални конфликти, борба 
с международния тероризъм и търговията с наркотици, 
решаване на остри екологични проблеми с глобален характер, 
контролиране на миграционните процеси. 

Бързо променящата се геополитическа обстановка и 
необходимостта от справянето с всички заплахи и 
предизвикателства ясно очертават актуалността на темата за 
установяване на сигурност на европейския контитент, 
необходимост от многостранно сътрудничество, изграждане на 
структури в областта на сигурността и въвеждане на клауза за 
обща отбрана, която да обединява държавите – членки на ЕС. 

Обект на изложението е разглеждане на политиката за 
национална сигурност и отбрана на Европейския съюз. 
Сигурността е важна характеристика на съвременното 
общество. Република България е страна с многовековна 
история и богати културни традиции, но и с уникално 
стратегическо положение в Европа, дори явяваща се външна 
граница за Европейския съюз. Сигурността на държавата и по-
конкретно националната й сигурност е система от възгледи за 
осигуряване на сигурността на личността, на обществото и на 
държавата от външни и вътрешни заплахи във всички сфери на 
обществения живот. Националната сигурност включва 
осигуряване на благоприятни условия за икономическо и 

социално развитие на страната, за съхраняване на глобалната и 
регионална стабилност, защита на културното, духовно-
нравственото наследство, историческите традиции.  

Осигуряването на военната безопасност се явява важно 
направление в реализирането на националната сигурност. 

В много страни, включително и в България, рязко се 
изостри проблемът с тероризма и бежанците, които имат 
трансграничен  характер  и застрашават сигурността в света. 
Това обуславя необходимостта от обединяване на усилията на 
цялата международна общност,  повишаване на ефективността 
на използваните форми и методи за борба с тази заплаха, 
приемането на бързи мерки за нейното неутрализиране. 

Предмет на настоящото изследване е разглеждане 
важността и специфичните особености на Общата европейска 
политика за сигурност и отбрана. Реализирането на общата 
европейска сигурност изисква изграждане на обща европейска 
отбрана. Стратегиите за национална сигурност и отбрана на 
страни-членки на ЕС са израз на конкретно прилагане на 
общоевропейското виждане за политика в тази сфера, 
пречупено през призмата на националните особености на всяка 
една държава. Общата позиция и цел на различните държави 
предполагат сътрудничество и съвместни действия в борбата 
срещу международния тероризъм, като по силата на задачите, 
които изпълняват, разузнавателните агенции са призвани да 
играят водеща роля в тази борба. 

Едно от важните стратегически направления във военната 
сигурност на Република България се явява ефективното 
взаимодействие и сътрудничество с държавите–участнички в 
НАТО и ЕС. Националната сигурност изисква ефикасно 
членство в НАТО и ЕС, като предполага активна външна 
политика на повишени отговорности при спазване на 
принципите и нормите на международното право, принос към 
международния мир и сигурност, интеграция и взаимноизгодно 
сътрудничество,  колективни действия, съюзни операции за 
стабилизиране на конфликтни региони в света, принос в 
глобалната война с тероризма. 

Договорът за приемането на България в Европейския съюз 

[http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:157:SOM
:BG:HTML]; посетен на 06.08.2015г.  бе подписан на 25 април 
2005г. и от 1 януари 2007г. страната ни е пълноправен член на 
общността. 

Поставената цел се конкретизира чрез разглеждане на 
следните задачи: 
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 Разглеждане на военния аспект на националната 
сигурност; 

 Исторически преглед на идеята за създаване  на 
сътрудничество в областта на сигурността в рамките 
на ЕС; 

 Реализиране на ОПСО на ЕС; 

 Участие на РБългария и другите европейски държави 
в осигуряването на европейската сигурност; 

 Съвременно състояние на европейската отбранителна 
политика – действия от нормативен, организационен 
и др. характер.  

2. Обща европейска политика за сигурност и 
отбрана 

Важна характеристика на съвременната среда за сигурност 
е невъзможността отделната държава да съществува изолирано 
от международната общност и да обезпечи сама за себе си 
сигурност без връзка и взаимодействие в другите държави в 
региона и света. 

Формирането и формулирането на общата политика за 
сигурност и отбрана /ОПСО/ преминава през няколко основни 
етапа, всеки от които е основан на основните договори в 
Европейския съюз и доразвива и подобрява тази политика. 
Съюзът се основава на принципите на правовата държава. Това 
означава, че предприема всяко действие въз основа на 
договори, които са одобрени доброволно и демократично от 
всички страни, членки на Съюза. Договорите представляват 
обвързващи споразумения между страните, членки на ЕС. С 
тях се определят целите на ЕС, правилата за институциите на 
Съюза, начините на вземане на решения и отношенията между 
ЕС и неговите страни членки 

Историческите корени на Европейския съюз откриваме във 
Втората световна война. Непосредствено след нея европейците 
са решени да предотвратят повторението на подобни убийства 
и разрушения, но почти веднага след войната Европа е 
разделена на Източна и Западна – започва 40-годишната 
Студена война. В началото на тази война западноевропейските 
страни създават Съвета на Европа през 1949г 
[http://europa.eu/about-eu/eu-history/1945-
959/1949/index_bg.htm]; посетен на 31.07.2015г.. Това е първата 
стъпка към сътрудничество между тях. Шест страни искат да 
отидат още по-далече в сътрудничеството си. Тези страни са 
Белгия, Франция, Германия, Италия, Люксембург и 
Нидерландия. На 9 май 1950 г. френският министър на 
външните работи Робер Шуман [http://europa.eu/about-eu/basic-
information/symbols/europe-day/schuman-
declaration/index_bg.htm; посетен на 31.07.2015г.] представя 
план за по-задълбочено сътрудничество между посочените 
страни от Западна Европа и на 18 април 1951г. тези шест 
страни подписват договор за съвместно управление на техните 
тежки индустрии – стоманодобивна и въгледобивна. По този 
начин никоя от тях не може да произвежда оръжия, които да 
използва срещу друга страна, както е в миналото. Договорът 
става известен като Договор за Европейската общност за 
въглища и стомана (ЕОВС) и влиза в сила от 23 юли 1952 г [ 
http://ec.europa.eu/bulgaria/abc/eu_glance/eu_timeline/index_bg.ht
m; посетен на 31.07.2015г.] 

Скоро след създаването на Европейската общност за 
въглища и стомана Франция представя проект за 
наднационална военна интеграция. Така на 27 май 1952 г. 
шестте страни, членки на ЕОВС, подписват в Париж Договор 
за създаване на Европейската общност за отбрана (ЕОО), който 
предвижда създаване на европейска армия. Текстът на договора 
обаче не е ратифициран от Националното събрание на 
Франция, което на 30 август 1954 г. отлага обсъждането за 
неопределен срок. Поради това Договорът за създаване на ЕОО 
не влиза в сила. 

Следващото задълбочаване на европейския интеграционен 
процес, което освен ново предизвикателство за суверенитета на 
страните членки, е и една от основните големи стъпки в 
еволюцията на европейската политика в сферата на 
сигурността и отбраната, се поставя с Договора за Европейския 
съюз (ДЕС), наричан още „Договорът от Маастрихт” 
[http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+IM-
PRESS+20070206STO02783+0+DOC+XML+V0//BG; посетен на 
31.07.2015г.]. Този договор се приема за най-значителното 
събитие в историята на европейското обединение. 

Големите проблеми преди и след подписването на Договора 
от Маастрихт са свързани с добавянето към икономическата 
природа на Европейския съюз на още два стълба на интеграция 
– външна политика и политика на сигурност, както и 
сътрудничество в сферата на вътрешните работи и 
правосъдието. С Договора от Маастрихт по втория 
интеграционен стълб – обща външна политика и политика за 
сигурност, се включват и развиват механизмите и 
постиженията на Европейската политическа общност и се 
поставя началото на обща политика в сферата на сигурността и 
отбраната. Предвидено е мисията на Съюза да се определя и 
прилага въз основа на междуправителствен метод, външна 
политика и политика на сигурност. Страните членки следва да 
подкрепят тази политика активно и безрезервно, в дух на 
лоялност и взаимна солидарност. Нейните цели са: 

 защита на общите ценности, основните интереси, 
независимостта и целостта на Съюза в 
съответствие с принципите, залегнали в Хартата 
на Обединените нации;  

 укрепване на сигурността на Съюза във всички 
аспекти, насърчаване на международното 
сътрудничество;  

 развитие и укрепване на демокрацията и 
принципите на правовата държава, както и на 
зачитането на правата на човека и основните 
свободи.  

В Договора от Маастрихт е изложено и правното основание 
за обща външна политика и политика за сигурност. След това 
то е преразгледано в Договора от Лисабон. Общата политика за 
сигурност и отбрана е неразделна част от ОВППС на Съюза. На 
основата на ОПСО Европейският съюз прави опити да даде 
яснота за това какви способности за отговор и управление на 
кризи от различен характер са му необходими и какви би могъл 
да развива самостоятелно, извън НАТО, в който членуват по-
голямата част от европейските страните.  

На 2 октомври 1997 г. е подписан Договорът от Амстердам 
[http://ec.europa.eu/bulgaria/abc/eu_glance/treaties_documents/treat
ies_bg.htm ; посетен на 31.07.2015г.]  , който влиза в сила на 1 
май 1999 г. Неговата цел е да отговори на необходимостта от 
адаптиране на институциите и на процеса на вземане на 
решения. Освен това в Договора е изразена волята на страните 
членки за доближаване на Съюза до гражданите и за тази цел в 
него се съдържат разпоредби за прозрачност.  

Дава се и обхвата на общата политика в областта на 
външните отношения и сигурността. Тя включва всички 
въпроси, свързани със сигурността на Съюза, включително 
постепенното формиране на обща отбранителна политика, 
която би могла да доведе до обща отбрана, ако Европейският 
съвет приеме такова решение. В този случай Съветът 
препоръчва на страните членки приемането на такова решение 
в съответствие с конституционните им изисквания. Посочва се, 
че Западноевропейският съюз (ЗЕС) е неразделна част от 
развитието на ЕС и предоставя на Съюза достъп до оперативни 
възможности, които са равнозначни в случая на оперативни 
способности. Западноевропейският съюз подпомага Съюза за 
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формирането на отбранителните аспекти на общата политика в 
областта на външните отношения и сигурността.  

Договорът от Ница 
[http://ec.europa.eu/bulgaria/abc/eu_glance/treaties_documents/treat
ies_bg.htm; посетен на 31.07.2015г.]   е подписан на 26 
февруари 2001 г. и влиза в сила на 1 февруари 2003 г. Той е 
замислен да отстрани недостатъците на Договора от 
Амстердам, т.е. институционалните проблеми, свързани с 
разширяването, които не са решени през 1997 г. В него се 
разглеждат съставът на Комисията, тежестта на гласовете в 
Съвета и разширяването на областите, където решения могат да 
се вземат с квалифицирано мнозинство. Договорът от Ница 
облекчава правилата за прилагане на засилено сътрудничество 
и прави правосъдното сътрудничество по-ефективно. 
Европейската харта на основните права, изготвена 
предварително от специален конвент, е приета на срещата на 
върха в Ница от председателите на Парламента, Комисията и 
Съвета. В сферата на общата външна политика и политиката за 
сигурност с този договор не се внасят промени. Скоро след 
приемането му обаче става ясно, че Договорът от Ница е 
временен компромис и архитектурата на Съюза трябва основно 
да се реформира, за да се гарантира нормалното му 
функциониране след разширяването.  

На 13 декември 2007 г. двадесет и седемте държавни или 
правителствени ръководители на страните от ЕС подписват в 
Лисабон новия договор  
[http://ec.europa.eu/bulgaria/abc/eu_glance/treaties_documents/treat
ies_bg.htm; посетен на 31.07.2015г.]  за изменение, който влиза 
в сила на 1 декември 2009 г., след като е ратифициран от 
всички страни членки съгласно съответните им 
конституционни изисквания. С Договора се създават и две нови 
длъжности в институционалната архитектура на ЕС, като 
едната от тях е пряко свързана с поставянето на политиката в 
сферата на сигурността на ново, по-високо ниво. Новите 
длъжности са председател на Европейския съвет и върховен 
представител по въпросите на външните работи и политиката 
на сигурност. С Договора от Лисабон се прави опит за 
изясняване и подобряване функционирането на Европейския 
съюз. Той отменя старата структура на стълбовете (трите 
основополагащи стълба в интеграцията на Съюза) и се 
преминава към ново разпределяне на компетенциите между ЕС 
и страните членки. Общата политика за сигурност и отбрана 
вече е включена в раздел на учредителните договори. 
Дългосрочните цели са насочени към създаване на обща 
европейска отбрана.  

След влизането в сила на Договора от Лисабон през 2009 г. 
ОПСО на Европейския съюз не се е променила значително и 
има голям потенциал за развитие както от политическа, така и 
от институционална гледна точка. 

Европейският съвет определя редица първоначални цели 
през декември 2013 г. за постигане на напредък по отношение 
на ОПСО. Очакваните резултати през 2014 г. включват: 

 стратегия за морска сигурност, приета от Съвета по 
общи въпроси на 24 юни 2014 г.;  

 препоръки относно подкрепата под формата на 
оборудване;  

 доклад за финансирането на мисиите и операциите на 
ОПСО;  

 предложения за изпълнение във връзка с бързото 
реагиране, включително бойни групи на Европейския 
съюз;  

 документ за възможностите, съдържащ предложения 
за оказване подкрепа на управлението на границите 
на Сахел/Сахара;  

 пътна карта за разработване на промишлени 
стандарти в сферата на отбраната;  

 политическа рамка на ЕС за кибернетична отбрана;  

 политическа рамка за сътрудничество в сферата на 
отбраната;  

 доклади на EDA за ефективното и ефикасното 
сътрудничество на страните членки в рамките на 
обединените проекти за обществените поръчки;  

 преглед на механизма Athena40.  

С цел да се запази динамиката във връзка с тези въпроси 
Европейският съвет определя като краен срок за свързания 
преглед на напредъка юни 2015 г.  

За постигане на по-голяма ефективност в сферата на 
сигурността и отбраната Парламентът на ЕС се нуждае от 
подкрепата на националните парламенти и другите европейски 
институции за подобряване на тази важна политика и за 
приемане на решения, за които се изисква квалифицирано 
мнозинство. 

В началото на новото хилядолетие военните аспекти на 
сигурността и отбраната придобиват ново измерение главно в 
резултат на политическите промени в света, Европа и на 
Балканите. Намаляването на националните военни потенциали, 
ограничаването на въоръженията и укрепването на доверието в 
глобален мащаб са допълнителни предпоставки за 
изграждането на новата система за сигурност. Основни 
процеси и тенденции, влияещи върху военните аспекти на 
сигурността са измененията на ролята и мястото на фактора 
„военна сила" в международната политика; революцията във 
военното дело и появилата се разлика във възможностите на 
държавите при разработването и въвеждането на нови 
технологии; промените в схващанията за подготовката и 
воденето на военни действия. Военната мощ, изграждана на 
основата на масови армии, предназначени за провеждане на 
широкомащабни военни операции от класически тип, в новите 
условия е неефективна за осигуряване на надеждна защита на 
нациите. Въпреки това военната сила запазва предназначението 
си на инструмент за постигане на политически цели и 
интереси. Паралелно с това в началото на XXI-ви век тя често е 
допълнение при разрешаването на кризи едновременно с 
икономически, политически, културни, информационни и 
други въздействия и натиск. Основните средства за 
разрешаване на острите политически проблеми са 
икономическата и културната експанзия, международните 
икономически и политически санкции и в краен случай 
заплахата от използване на сила там, където не се стига до 
сериозни жертви. Въпреки това опитът показва, че тези 
средства са неефективни в борбата с международния 
тероризъм. 

На все още съществуващата фигуративна граница между 
двете хилядолетия, разглеждана като преходно състояние на 
обществено-политическия живот, се наблюдава разнообразие 
от подходи и практики за предотвратяване, прекратяване и най-
общо за урегулиране на въоръжените конфликти - чрез 
неагресивни съюзи, блокове и коалиции или чрез неутралитет, 
системи за колективна сигурност, икономическа интеграция, 
дипломация и право. Въоръжените сили (национални или 
многонационални) и тяхното решително използване все още са 
средство за сигурността (персонална, национална, регионална 
или глобална), т.е. нещо, без което не може. 

Наред с проблемните си характеристики глобализацията 
показа и една особено позитивна тенденция - окончателно 
обезсмисли необходимостта от завоюване на територии, 
изключвайки по такъв начин причините за възникването на 
глобален военен конфликт, а следователно и необходимостта 
от поддържането на масови армии, подготвени за мащабни 
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стратегически операции с участието на тежко въоръжение и 
значителни материални и човешки ресурси. 

Общата политика за сигурност и отбрана на Европейския 
съюз представлява система за сътрудничество между страните 
членки по въпросите на международната политика. Тя се 
приема от участващите страни като основен инструмент за 
запазване на националните интереси в епохата на растящата 
глобална взаимозависимост. Целта на ОПСО е запазване и 
отстояване идентичността на ЕС на международно ниво.  

За общата политика в сферата на външните отношения и 
сигурността на ЕС не са предвидени правни инструменти 
(директиви, регламенти), с каквито Общността борави за 
изпълнение на другите видове политика. Механизмът за 
действие в тази сфера е политическото сътрудничество между 
страните членки, което се изгражда постепенно и прагматично 
на базата на политически консенсус.  

Участници в структурирането и функционирането на 
ОПСО са Европейският съвет, Съветът на ЕС (общи въпроси и 
външни отношения), Европейската комисия (ЕК), страните 
членки и специалните пратеници. Принципите и насоките на 
политиката на Европейския съюз, включително на ОПСО, се 
определят от Европейския съвет. [Стойчев, Стоян. Изследване 
способностите на НАТО и Европейския съюз в отговор и 
управление на кризи; София; изд.“Военна академия 
„Г.С.Раковски“; 2015г; стр.135-136]  

Структури и формирования на ЕС, изграждащи 
способностите за сигурност и отбрана. 

Състоялият се Европейски съвет в Кьолн 
[http://geopolitica.eu/drugi-statii/934-evropeyskata-politika-za-
sigurnost-istoriya-i-perspektivi; посетен на 03.08.2015г.] на 3-4 
юни 1999г. отбелязва повратен момент в процеса на 
изграждане на ОПСО. Европейският съюз се ангажира да 
повиши ефективността на европейските военни сили като 
разузнаване, транспортиране, оперативно управление и 
контрол, както и да подобри технологичната база на 
европейската отбранителна промишленост.  

На Европейския съвет в Хелзинки 
[http://geopolitica.eu/drugi-statii/934-evropeyskata-politika-za-
sigurnost-istoriya-i-perspektivi; посетен на 03.08.2015г.], 10-11 
декември 1999г. водещите европейски страни достигат до 
консенсус, че създаването на европейски сили за 
самостоятелни действия при кризисни ситуации е сърцевината 
на европейската отбранителна идентичност. В Хелзинки са 
взети съществени решения, които конкретизират 
институционалните промени в рамките на ЕС, свързани с 
формирането и осъществяването на ОПСО, и материализират 
предложенията за създаване на Европейски сили за бързо 
реагиране. След заседанието на Европейския съвет в Хелзинки 
са създадени следните нови и постоянни органи: 

 Комитет по политика и сигурност – КПС (Policy and 
Security Committee – PSC), който да осигурява 
политическо и стратегическо ръководство на 
ръководените от ЕС операции. Състои се от висши 
чиновници на страните членки или техните постоянни 
представители в ЕС, което, за разлика от 
дотогавашната практика за някои страни в ЗЕС, 
изключва възможността за участие в работата на 
новия орган на посла-ниците към НАТО. 

 Военен комитет – ВК (EU Military Committee – 
EUMC), който заседава на ниво военни представители 
или началници на генерален щаб. Основната му 
задача е да дава препоръки на политическите органи 
на ЕС и да ръководи Европейския военен щаб. 
Комитетът действа на принципа на двойното 
подчинение – на Европейския съюз и НАТО. 
Председателят на Военния комитет на ЕС участва в 
заседанията на Комитета по политика и сигурност и 

на Военния комитет на НАТО, а заместник 
върховният главнокомандващ съюзническите сили на 
НАТО в Европа (DSACEUR) участва в заседанията на 
Военния комитет на Европейския съюз.  

 Военен секретариат –  ВС (EU Military Staff – EUMS), 
който, макар и с малка численост, да осъществява 
всички функции, присъщи за подобен орган в три 
случая – в мирно време, при възникване на криза и 
при провеждане на ръководена от ЕС операция. 
Всъщност този секретариат е създаден като генерална 
дирекция в рамките на Генералния секретариат на 
Съвета на Европа. Съставен е от военни и граждански 
екс-перти от страните членки, подчинени на 
Секретариата на Съвета. Това е единствената 
постоянна интегрирана военна структура на 
Европейския съюз и получава задачи от Военния 
комитет на ЕС. Военният секретариат на Европейския 
съюз извършва ранно предупреждение, стратегическо 
планиране и оценка на обстановката.  

На срещата в Ница, декември 2000 г. Европейският съвет 
взема решение да създаде и други постоянни политически и 
военни структури, за да може ЕС да поеме напълно своите 
отговорности за управление на кризи. Тези нови структури са 
Комитетът за гражданските аспекти на управлението на кризи 
(CIVCOM), Оперативният щаб на ЕС (OpHQ), Оперативният 
център на ЕС (EU OpsCentre), Европейската отбранителна 
агенция (EDA), Институтът за изследвания на сигурността на 
Европейския съюз (EUISS) и Спътниковият център на ЕС 
(EUSC). 

Ключов момент за изпълнението на изискванията за 
командване и управление на ЕС е поемането на ангажимент от 
страните членки да осигурят подходящ оперативен щаб на 
Европейския съюз. Единият вариант е в т.нар. „автономна 
операция” да се използват съоръженията, предоставени от 
някой от петте оперативни щаба (OHQs), които са на 
разположение на страните, членки на ЕС: френски оперативен 
щаб в Мон Валериен, Париж; британски оперативен щаб в 
Нортууд; германски оперативен щаб в Потсдам; италиански 
оперативен щаб в Рим; гръцки оперативен щаб в Лариса. 
Вторият вариант е чрез прибягване до способностите на НАТО 
и общите сили и средства (по силата на договореностите „ 
Берлин +”) да се използват възможностите за командване и 
управление, например Оперативният щаб, намиращ се във 
Върховния щаб на съюзните сили в Европа в Монс, Белгия, със 
заместник-върховния командващ на съюзните сили в Европа 
(D-SACEUR) като оперативен командващ. 

За подобряване на взаимодействието, договореностите и 
подготовката на операции на ЕС, използващи сили, средства и 
способности на НАТО, по силата на договореностите „ Берлин 
+” през 2005 г. е създадено малко ядро на ЕС в Щаба на НАТО 
в Белгия (Група на ЕС в SHAPE, Монс, Белгия). Това осигурява 
пълна прозрачност между ЕС и НАТО, осъществявайки 
стратегическото си партньорство при управлението на кризи. 

От 1 януари 2007 г. Съюзът разполага с трети вариант за 
командване – от Оперативния център на ЕС (EU OpsCentre) в 
Брюксел, готов за активиране за мисии и операции в ограничен 
размер (като този на една бойна група – около 2000 
военнослужещи). Той се задейства с решение на Съвета на 
Европа и постига пълна оперативна готовност на 20-я ден от 
активирането му за провеждане на автономни операции на ЕС 
и по-точно в сектора, където се изисква граждансковоенна 
отговорност, и в зоната на операцията, където отсъства 
националният военен щаб. Щабът на Оперативния център на 
ЕС е съставен от постоянното ключово ядро (Key Nucleus) от 
30 души личен състав, разпределени в 6 отдела, като целта му е 
постигане на пълна интеграция между цивилните и военнитe 
експерти. Водещият отдел за стратегическо планиране включва 
8 военни и 7 цивилни експерти. Основната цел на планирането 
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е повишаване възможностите на въоръжените сили на ЕС за 
бързи действия. 

Институтът за изследвания на сигурността на Европейския 
съюз и Спътниковият център на Европейския съюз са 
създадени на 20 юли 2001 г. Институтът има статут на 
самостоятелна агенция, която попада (тогава) във втория стълб 
на ЕС – Обща външна политика и политика за сигурност. 
Неговата цел е да спомага за създаването на обща европейска 
култура на сигурността, да обогатява стратегическия дебат и 
системно да насърчава интересите на Съюза.  

Спътниковият център отговаря за обработването и 
получаването на информация, извлечена основно от анализа на 
картините от земните наблюдения от Космоса, в подкрепа на 
процеса на вземане на решения от Съюза в сферата на втория 
стълб. Центърът се смята за основно средство за засилване на 
общата външна политика и политиката за сигурност (и на 
ОПСО), особено при наблюдението на кризи и 
предотвратяването на конфликти. 

Европейски съвет в Лаакен, декември 2001 г. обявява 
готовността на ЕС от началото на 2002 г. да провежда 
ограничен тип Петерсбергски операции в зависимост от 
наличните оперативни способности за всеки отделен случай. 
2002 година е ключова от гледна точка на перспективите за 
изграждане на ОПСО. На първо място, откриването на 
Европейския конвент през февруари 2002 г. се превръща в 
публичен форум за представяне на различните виждания за 
ОПСО (тогава все още европейска политика за сигурност и 
отбрана). Това способства както за изкристализиране на 
позициите, така и за ангажиране на общественото внимание в 
настоящите и бъдещите членки на ЕС с потребностите и 
необходимите способности на европейската отбрана. На второ 
място, имайки предвид предизвикателството от мащабни 
разширявания на ЕС и НАТО, срещите на НАТО на най-високо 
ниво в Прага през ноември и на Европейския съвет в 
Копенхаген през декември се превръщат във важни отправни 
точки в стратегическите анализи за бъдещето на европейската 
сигурност и отбрана. С активното посредничество на 
Великобритания през декември 2002 г. е постигнат ключов 
пробив в отношенията НАТО – Европейски съюз. Това 
позволява успешното приключване на дейността на работните 
групи, създадени съгласно заседанието на Европейския съвет 
във Фейра, по четирите направления за осигуряване на пряк 
достъп на ЕС до сили и средства на НАТО („Берлин+”). 
Постигнатият компромис създава необходимите гаранции за 
участието на Турция и останалите съюзници, нечленуващи в 
ЕС, в процедурите и механизмите на ЕПСО, както и ясни 
условия за достъпа до сили и средства на НАТО на страни, 
които членуват в ЕС, но не са членове на Алианса. Създават се 
практическите правни основания за установяване на 
формалното сътрудничество между НАТО и Евро-пейския 
съюз в отбранителната сфера.  

Многонационални формирования в Европа. Съвместни сили 
на Европейския съюз. 

Европейският съвет в Хелзинки обявява за приоритетна цел 
създаването до 2003 г. на Европейски сили за бързо реагиране 
(European Rapid Reaction Force). Те трябва да бъдат с 
приблизителна численост 50 000 – 60 000 души, поддържани от 
около 500 бойни и транспортни самолета и в случай на 
необходимост – от 15 военноморски съда. Степента на 
готовност е 60 дни, като минималният срок на тяхното 
разполагане е една година. 

Основно ядро на силите е Еврокорпусът (около 50 хил. 
души) с щаб в Страсбург, в който участват пет страни – 
Франция, Германия, Испания, Белгия и Люксембург. 
Сертифициран от НАТО за участие в ръководени от Алианса 
операции за поддръжка на мира, Еврокорпусът участва с 
контингент от 150 души в силите за сигурност (Security Forces 
– SFOR ) в Босна и Херцеговина, а през 2000 г. поема и 

ротационното командване на силите на НАТО в Косово 
(KFOR). Последното се оценява като значителна стъпка към 
очертаването на ЕПСО, демонстрираща готовността на Европа 
да поема по-големи отговорности и да играе по-значима роля в 
областта на сигурността и отбраната. 

Еврокорпус (EUROCORPS). 

Създаден през 1992 г. като конкретен израз на 
политическото желание, което се заражда и развива с 
развитието на интеграционните процеси в Европа след края на 
Втората световна война, Еврокорпусът включва военно участие 
на посочените пет европейски страни. Щабът на Еврокорпуса 
заедно с представители на Австрия, Гърция, Холандия, Полша, 
Турция и Великобритания е разположен в Страсбург. Но от 
април 2001 г. Еврокорпусът е предоставен на НАТО като 
NATO Rapid Deployable Corps Headquarters. 

Щаб на Еврокорпуса 

Щабът на Корпуса включва командна група, щаб на 
поддържащ батальон, четири национални поддържащи 
елемента (National Support Detachments), щаб на 
многонационална командно-поддържаща бригада. Общо това 
включва около 900 военнослужещи и около 70 души цивилен 
персонал. В допълнение националният принос към щаба на 
корпуса включва попълването на някои длъжности на 
ротационен принцип. Такива са всички генералски и някои 
други ключови длъжности в останалите му формирования. 

При създаването му начело застава тризвезден френски 
генерал, докато заместник-командирът и началникът на щаба 
са двузвездни генерали съответно от Германия и Белгия. 
Началникът на щаба има двама заместници – по операциите и 
по поддръжката (ресурсите), еднозвездни генерали. 
Командващият, заместник-командващият и началникът на 
щаба трябва да са от различни страни. Ротацията на 
длъжностите се извършва на две години. Освен това към щаба 
има правен съветник, звено, занимаващо се с информацията за 
медиите, представители на военновъздушните и 
военноморските сили. По време на операция има и 
политически съветник. Всички те работят пряко в интерес на 
командващия Корпуса. 

В мирно време националният принос се състои в 
предоставяне на военни формирования под оперативното 
командване на Еврокорпуса, а другите заделени формирования 
могат да бъдат предоставени при необходимост и са с по-дълъг 
срок на подготовка преди предоставянето им. 

Командващият и щабът формират корпусното командване, 
чиято основна задача е да планира, подготвя и провежда 
операции в спектъра от хуманитарна помощ, реагиране при 
кризи до отбрана на членуващите страни и на НАТО. По време 
на операция командващият управлява основните му подчинени 
формирования и координира действията на сухопътния 
компонент с военновъздушните и военноморските сили. 

Мирновременното изграждане на щаба включва около 370 
човека цивилни и военни. Щабът е разположен в южната част 
на Страсбург в казармата Aubert de Vincelles. 

След като щабът на Еврокорпуса е преструктуриран в щаб 
на сили с висока степен на готовност (High Readiness Force) 
през 2002 г., той става подобен на стандартните щабове на ниво 
корпус в НАТО. 

Към щаба има поддържащ батальон, чиято основна задача е 
да осигурява адекватната му поддръжка (транспорт, поддръжка 
и ремонт на техника, офис поддръжка, продоволствие, 
настаняване, охрана, подобряване на условията за живот и 
работа и др.). Мирновременният състав на батальона е около 
330 души, включително около 12 цивилни. Командирът му се 
сменя на две години, както другите ротационни длъжности, и е 
представител последователно на различните страни, участващи 
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в Еврокорпуса. В мирно време поддържащият батальон се 
състои от три многонационални роти, но може да бъде 
значително доразвърнат при криза, ако е необходимо. 

Тъй като административното и логистичното осигуряване 
на участниците в щаба остава национална отговорност, се 
създават четирите поддържащи национални групи – на 
Франция, Германия, Испания и Белгия. Независимо че те не са 
част от поддържащия батальон, двете звена работят в тясно 
сътрудничество. Общо всичките национални под-държащи 
групи наброяват около 190 – 200 души. 

Към щаба на Еврокорпуса има отделна многонационална 
бригада, поддържаща командването (Multinational Command 
Support Brigade – MNCSBDE). По принцип в бригадата има 
командна, щабна и поддържаща рота, свързочна рота за 
бригадата, три свързочни осигуряващи роти за подчинените на 
Еврокорпуса, рота РЕБ, рота военна полиция, рота за защита, 
звено за географска и картографска поддръжка, инженерна 
рота и рота ЯХБЗ. Подчинените звена на бригадата не 
принадлежат постоянно към нея, но при необходимост те се 
осигуряват от участващите страни за всеки отделен случай. 
Ядрото на щаба на бригадата съществува в мирно време и е 
разположено заедно с щаба на Еврокорпуса – приблизителен 
състав около 80 души. То осигурява свръзката и плановете за 
развръщане на подразделенията за поддръжка на командването 
и управлението. Командирът на поддържащата бригада се 
сменя на ротационен принцип от страните за срок от две 
години. 

Подчинени формирования 

Участващите страни се споразумяват да определят кои 
формирования от различните страни ще бъдат предназначени 
за Еврокорпуса още от мирно време. Такива са: 

 френско-германска бригада, разположена в 
Мюлхаим, Германия;  

 френски принос – главен щаб на сили 4 (Etat-
Major de Force numéro 4 – EMF4), разположен в 
Лимож, Франция, еквивалентен на дивизионен 
щаб с подчинени една бронирана бригада; една 
мотопехотна бригада; специални поддържащи 
формирования (ако е необходимо);  

 германски принос – 10- а бронирана дивизия с 
щаб в Сигмаринген, Германия, включва 12-а 
бронирана бригада в Амберг; 30-а механизирана 
бригада в Елванген;  

 белгийски принос – сухопътно оперативно 
командване с щаб в Евер, Белгия, включва 1-ва 
механизирана бригада в Леополдсбург; 7-а 
механизирана бригада в Марш ен Фамен;  

 испански принос – 1- ва механизирана дивизия с 
щаб в Бургос, Испания, включва 10-а 
механизирана бригада в Кордоба; 11-а 
механизирана бригада в Бадахос; 12-а 
механизирана бригада в Мадрид;  

 люксембургски принос – разузнавателна рота (180 
души), разположена в Диекирш, в състав два 
разузнавателни взвода, противотан-ков взвод и 
осигуряващ/поддържащ елемент, по време на 
операция се интегрира в белгийските 
формирования.  

С изключение на френскогерманската бригада и щаба на 
многонационална бригада, поддържаща командването, които са 
постоянно под оперативното командване на Еврокорпуса, 
останалите формирования остават под национално командване 
в мирно време. Те стават напълно подчинени на Еврокорпуса 
след прехвърляне на правомощията (Transfer of Authority) на 
основата на национални решения.  

Основополагащи документи 

Формирането на Еврокорпуса, съставянето му и 
възможностите за неговото използване се основават на 
следните основни документи: доклада „ Ла Рошел” (La Rochelle 
Report), декларациите от Петерсберг и Рим 

(The Petersberg and Rome Declarations), Споразумението 
със SACEUR. 

Доклад „Ла Рошел” 

Докладът „ Ла Рошел” от 22 май 1992 г. е основополагащ 
доку-мент за създаването на Еврокорпуса. Той определя 
Еврокорпуса като европейски многонационален армейски 
корпус, който не принадлежи към интегрираната военна 
структура на НАТО. В Доклада се описват поподробно 
мисията, субординацията, възможностите за попълване на щаба 
и силите, както и структурата и организацията им, а така също 
и редица финансови и правни аспекти. По начало 
Еврокорпусът е френско-германска инициатива, но тя е 
подкрепена и от други страни, членуващи в 
Западноевропейския съюз. 

Декларации от Петерсберг и Рим 

Декларацията на Западноевропейския съюз от заседанието 
му в Петерсберг на 19 юни 1992 г. определя ролята на ЗЕС като 
отбранителната част на Европейския съюз, което се отнася и за 
договорите за ЕС от Маастрихт и Амстердам. Предвижда се 
също Еврокорпусът да усили европейската част на НАТО. В 
подкрепа на това решение страните, участващи в Еврокорпуса, 
приемат на 19 май 1993 г. в Рим да поставят Еврокорпуса на 
разположение на Западноевропейския съюз. 

За Еврокорпуса се предвиждат три типа мисии: 

 да бъде готов да провежда операции за оказване на 
хуманитарна помощ и подкрепа на населението след 
природни бедствия или предизвикани от човека;  

 да бъде подготвен за мисии за възстановяване на мира 
или за опазване на мира (например с мандат на ООН 
или ОССЕ);  

 да бъде използван и като механизиран армейски 
корпус във високоинтензивни бойни действия, за да 
осигури общата отбрана на членовете на Съюза в 
съответствие с чл. 5 на Вашингтонския договор или 
договорите за ЗЕС (Brussels Treaty – WEU) и 
Европейския съюз.  

Споразумение със SACEUR  

Отделно споразумение с върховния главнокомандващ на 
войските на НАТО в Европа определя условията, при които 
Еврокорпусът ще бъде използван в рамките на НАТО. То е 
подписано на 21 януари 1993 г. от страна на Еврокорпуса от 
френски и германски военни представители и от върховния 
главнокомандващ на войските на НАТО в Европа. Това 
споразумение ясно определя:  

 мисиите на Еврокорпуса в рамките на НАТО;  

 отговорностите при планиране на използването;  

 възможните назначения на Еврокорпуса под 
командването на НАТО;  

 отговорностите и взаимоотношенията между военното 
командване на НАТО и командира на Еврокорпуса в 
мирно време.  

Взаимоотношенията между Еврокорпуса и НАТО се 
основават на следните принципи:  

 специфичност на тези многонационални европейски 
оператив-ни сили, която се приема с уважение и се 
отчита в НАТО;  
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 Еврокорпусът решава да възприеме структурата на 
НАТО и процедурите му, като това ще улесни бързата 
му интеграция в структурите на Алианса в случай на 
ангажимент, обвързване за обща мисия.  

 съвместна дейност между НАТО и Еврокорпуса – 
Еврокорпусът не принадлежи към интегрираната 
военна структура на Алианса, следователно той не 
зависи от всяка друга по-старша военна инстанция, а е 
директно подчинен на многонационалното 
политическо ръко-водство – Общия комитет.  

Всеки ангажимент на Еврокорпуса изисква отделно 
решение от страните участници, които са еднакво представени 
в Общия комитет от по двама високопоставени представители 
от всяка страна (the Chief of Defence и the Political Director of 
the Ministry of Foreign Affairs). Решенията в Общия комитет се 
вземат с консенсус. Еврокорпусът може да бъде ангажиран за 
операция, провеждана от международна организация, като 
ООН, НАТО, ЕС (ЗЕС) и/или ОССЕ, или като резултат от общо 
решение на петте страни членки. В случай на искане от страна 
на международна организация то трябва да бъде отправено към 
Общия комитет, който може да постави задача на Еврокорпуса. 

Многонационални мирни сили в Югоизточна Европа 
(ММСЮИЕ) 

На 26 септември 1998 г., по време на Третата среща на 
минист-рите на отбраната на страните от Югоизточна Европа, е 
подписано Споразумение за създаването на 
Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа от 
министрите на отбраната на Албания, България, Гърция, 
Италия, Македония, Румъния и Турция. 

Създаването на ММСЮИЕ е реален израз на решимостта 
на страните участнички да развиват добросъседски 
взаимоотношения и конструктивно сътрудничество в сферата 
на отбраната и сигурността и е важно средство за по-
непосредствено интегриране с евроатлантическите структури 
за сигурност, включително и НАТО. 

Със Споразумението се регламентират създаването, 
развръщането и използването на ММСЮИЕ, които са на ниво 
бригада. Многонационалната бригада „ Югоизточна Европа” – 
МБрЮИЕ (SEEBRIG), следва да изпълнява задачи за 
поддържане на мира, изграждане на мир и хуманитарни 
операции. Използването ще бъде в операции с мандат на ООН 
или ОССЕ, под ръководството на НАТО или 
Западноевропейския съюз. 

Многонационалната бригада „ Югоизточна Европа” се 
състои само от сухопътни елементи, като основните 
подразделения са с големина на батальон. Те остават в 
постоянните си бази на дислокация и се събират за сформиране 
на съответните сили за учебно-тренировъчни мероприятия 
според съвместно изготвени програми и при извънредни 
случаи, ако има политическо решение за тази цел. 

Общата структура на Многонационалната бригада е 
командване и щаб; щабна и свързочна рота; бойни 
подразделения; поддържащи подразделения; батальон за 
осигуряване и обслужване.  

Щабът на бригадата се състои от 105 офицери, сержанти, 
войни-ци и военни служители. Той се привежда в пълен състав 
само за учения и операции. В останалите случаи функционира 
щабно ядро, състоящо се от 34 души (1 бригаден генерал, 3 
полковници, 12 подполковници, 3 майори, 1 капитан, 14 
сержанти).  

В Бригадата се формират три вида подразделения:  

 подразделения, комплектувани и осигурявани от 
домакина на щаба (щабна и свързочна рота);  

 многонационални подразделения (щаб на бригадата, 
щаб и батальон за осигуряване);  

 национални подразделения (батальони, роти, 
взводове). Участието на страните по споразумението 
за Многонационалната бригада е: многонационален 
щаб; Албания –  пехотна рота; България – 
механизиран (пехотен) батальон, щабна рота, 
свързочна рота, инженерен взвод; Гърция –  
механизиран батальон; Италия –  механизиран 
батальон;  Македония –  механизирана рота; Румъния 
–  пехотен батальон, разузнавателен взвод; Турция – 
механизиран батальон, самоходна артилерийска 
батарея, разузнавателна рота; многонационален 
батальон за осигуряване с транспортни, обслужващи 
и медицински елементи. 

На 2 май 2001 г. Многонационалната бригада „ Югоизточна 
Европа” е обявена пред ООН за оперативно готова за участие в 
операции. [Стойчев, Стоян. Изследване способностите на 
НАТО и Европейския съюз в отговор и управление на кризи; 
София; изд.“Военна академия „Г.С.Раковски“; 2015г.;стр.146-
161] 

3. Реализиране на общата европейска 
политика за сигурност и отбрана /ОЕПСО/ и 
постигнати резултати. 

С приемането от държавните и правителствените 
ръководители на страните-членки на ЕС на Декларацията за 
засилване на Общата европейска политика за сигурност и 
отбрана бяха определени целите на ОЕПСО: 

 изграждане до 2003 г. на Сили на ЕС за управление на 
кризи (50-60 000 души, които да са състояние да 
бъдат прехвърлени в кризисни райони в рамките на 60 
дни и с възможности да се задържат в зоната на 
конфликта за срок не по-малко от една година), 
самостоятелно или с използването на средства на 
НАТО; 

 развитието на съответните структури за командване, 
управление и разузнаване,логистика и др.; 

 създаване до 2003 г. на полицейски сили в състав от 
5000 души, които ще изпълняват международни 
мисии по предотвратяване на конфликти и 
управление на кризи с възможности за предоставяне 
на 1000 полицаи в срок от 30 дни; 

 поддържане на редовен диалог с европейските страни 
на НАТО, не членуващи в ЕС (Турция, Норвегия, 
Исландия, Чешката република, Полша и Унгария), 
страните в процес на преговори за членство в ЕС, 
както и с Русия и Украйна. 

 повишаване в средносрочен и дългосрочен план на 
стратегическите и оперативни възможности на 
страните-членки и преструктуриране на 
отбранителната им промишленост; 

 увеличаване възможностите на разузнаването 
(структури за анализ и предоставяне на 
разузнавателна информация, нарастване обема на 
обменяната разузнавателна информация и др.) 
Понастоящем Центърът в Торехон за обработка на 
спътникова информация обработва главно данни от 
въздушното и космическото разузнаване за 
развитието на обстановката в кризисните райони и за 
изпълнението на международните споразумения в 
областта на разоръжаването и др. 

Задачите, които ще изпълняват силите на ЕС: силово 
разделяне на воюващи страни; операции по поддържане на 
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мира; провеждане на хуманитарни операции; евакуация на 
граждани на европейския съюз от кризисни райони и др. 

След изграждането на ОЕПСО досега е реализирано: 

 създадени бяха ръководни органи на ЕС по ОЕПСО - 
Комитет за политика и сигурност (КПС), Военен комитет (ВК) 
и Военен щаб (ВЩ). КПС (създаден на 22.1.2001 г.) е 
основният форум за решаване на проблемите на общата 
външна политика и политика за сигурност и на ОЕПСО. ВК 
(създаден с решение от 22.1.2001 г.) включва началниците на 
генералните щабове на страните-членки и техните военни 
представители и е най-висшият военен орган на Съвета на ЕС. 
ВЩ официално започва своята работа на 11.6.2001 г. и 
изпълнява задачи по ранно предупреждение, оценка на 
обстановката и стратегическо планиране за операции по 
управление на кризи, вкл. идентифицирането на национални и 
многонационални сили и средства за тези операции, както и 
изпълнението на решенията на ВК. Общият състав на ВЩ е 7 
генерала, 105 други офицери, 17 подофицери и 13 души 
секретариат.  

Освен това е решено да се провеждат периодични срещи на 
ръководителите на военните разузнавателни служби на 
страните от ЕС (на многостранна и двустранна основа). При 
операции под ръководството на ЕС (умиротворителни, 
хуманитарни или по евакуирането на граждани на страни от 
ЕС), ще се обменя разузнавателна информация и със страните-
кандидатки, които участват със свой контингент в силите на 
съюза. Засега все още всички въпроси на сътрудничеството в 
областта на разузнаването не са решени. Независимо от това 
обаче съществува консенсус по необходимостта 
разузнавателните служби на отделните страни да бъдат в 
готовност да изготвят стратегически оценки за обстановката в 
различни райони на света, за да подпомагат правителствата да 
вземат решения по подготвяни или провеждащи се операции на 
ЕС - те може да бъдат на разстояние 5-6 000 км. от Европа. 
Важна задача за разузнаването ще бъде и набавянето на 
информация в интерес на защитата на контингентите, 
участващи в умиротворителните операции. Голямо значение в 
рамките на ОЕПСО се придава на развитието на 
сътрудничеството между разузнавателните служби в борбата с 
новите глобални заплахи. Обсъждат се създаването на 
разузнавателна общност на ЕС и изработването на единна 
стратегия на съюза за борба с международния тероризъм. 
Тероризмът заема едно от основните места в категоризацията 
на рисковете и заплахите, които съвременната среда за 
сигурност може да генерира. Той представлява директна 
заплаха за сигурността на гражданите на страните от НАТО и в 
по-широк аспект – за международната стабилност и 
просперитет. Екстремистките групировки продължават да се 
насочват към и във области от стратегическо значение, а 
съвременните технологии увеличават заплахата и 
потенциалното въздействие на терористичните атаки особено 
ако терористите придобият ядрени, химически, биологически 
или радиоактивни способности. От друга страна, 
терористичните организации децентрализират структурите си, 
разнообразяват начините си на действие и умело се 
инфилтрират в различни структури, правителствени и 
неправителствени организации в демократичното общество, 
което затруднява тяхното неутрализиране. Възможностите за 
използване на радиоактивни материали, токсични вещества и 
биологични агенти, както и за достъп до информационни бази 
от данни и технологии от страна на терористите се увеличават. 

Ситуационният център на ЕС, който предстои да бъде 
създаден, ще бъде подчинен на Военния щаб. 

С изграждането на структури към ръководните органи на 
ЕС за анализ на разузнавателна информация ще се активизира 
и сътрудничеството между националните разузнавателни 
служби. Набелязани са и структурни и процедурни промени в 
Ситуационния център на ЕС с цел подобряване на 

възможностите му за анализиране на предоставената от 
страните членки информация и за разширяване на обмена на 
разузнавателни сведения. В интерес на ОЕПСО се активизира и 
дейността на Спътниковия център на ЕС и на Института за 
проучвания в областта на сигурността.  

Важно място се отделя и на подобряването на 
координацията на системите за защита от оръжия за масово 
унищожаване, създаването на общи правила за европейското 
въздушно пространство и подобряването на защитата на 
участващите в хуманитарни операции съюзни сили. Съветът 
“Общи въпроси и външни отношения“ на ниво министри на 
отбраната одобри доклад на Комитета за политика и сигурност 
за развитие на процедурите по развръщане на елементите за 
бързо реагиране от силите на ЕС. Отбелязва се напредък в 
областта на командването и контрола на националните и 
многонационалните щабове, комуникационно-
информационните системи, средствата за радиоелектронна 
борба, реактивните системи за залпов огън и морската авиация.  

Важно място в процеса на изграждането на ОЕПСО заеха 
решенията на Европейския съвет в Севиля, с които бяха 
конкретизирани качествените и количествените аспекти на 
военните възможности. Съветът изтъкна напредъка, постигнат 
при определянето на оптималния начин на действие на 
механизма за развитие на тези възможности и направи преглед 
на процедурите за управление на кризи с особено внимание на 
взаимодействието между цивилните и военните компоненти, 
както и на усъвършенстването на управлението и контрола на 
националните и многонационалните щабове.  

4. Участие на европейските държави в 
осигуряване на европейската сигурност.  

Развитието на общата европейска политика за сигурност и 
отбрана (ОЕПСО) придобива все по-конкретни измерения във 
връзка с подготовката на ЕС за провеждане на операции по 
управление на кризи. Активизират се усилията за повишаване 
на военните и цивилните възможности и за усъвършенстване 
на дейността на ръководните органи - Комитета за политика и 
сигурност, Военния комитет и Военния щаб.  Съществува обща 
воля за приемане на механизъм за планиране на развитието на 
военния му потенциал с отчитане на особеностите на 
планирането в рамките на НАТО. В резултат на развитието на 
процедурите по управление на кризи успешно беше проведено 
(22-28.05.2002 г.) първото “Учение по управление на кризи - 
02” (СМЕ - 02) на ЕС. Целта му беше да се отработи редът за 
вземане на решения при управлението на кризи и да се провери 
механизмът за провеждане на консултации между структурите 
при осигуряването на ефективен политически контрол и 
стратегическо ръководство на военния потенциал на съюза. То 
показа подобрена координация в областта на военните и 
невоенните аспекти при управление на кризи, както и 
необходимостта от доуточняване и усъвършенстване на 
процедурите за вземане на решения от политическите и 
военните органи на ЕС и от подобряване на взаимодействието 
им. 

Страните членки съгласуваха и утвърдиха принципите и 
механизмите за финансиране на операциите на ЕС за 
управление на кризи с военни средства, като разходите ще се 
подразделят на общи (от бюджета на ЕС) и на поемани от всяка 
участваща страна. Средствата от бюджета на съюза ще се 
изразходват за общи дейности в района на операциите - 
транспорт, комуникации, инфраструктура, администрация и др. 
Страните участнички ще осигуряват транспорта до района на 
операциите на своите войскови контингенти, паричното им 
доволствие, разходите за националното военно оборудване и 
други извънредни разходи. Решението за финансовото 
осигуряване на управлението на кризи обаче е временно, като 
ще продължи работата по прецизирането на въпросите по 
контрола на приходите и разходите в бюджета на всяка 
операция, определянето на финансовите правила при 
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използването от ЕС на сили и средства на НАТО, 
оптимизирането на списъка на общите разходи, дефинирането 
на дяловото участие на трети страни и др.  

За реализирането на ОЕПСО Европейският съвет отдава 
съществено значение на включването на нечленуващите в ЕС 
европейски страни от НАТО и на кандидатките за членство в 
него. Положително се оценява готовността им да участват във 
формирането на военния потенциал на съюза. Постигнати бяха 
и договорености за сътрудничество с други страни - 
потенциални партньорки (Русия, Украйна, Канада и др.) по 
въпроса за управлението на кризи с военни и невоенни 
средства, което включва механизми за консултации в мирно 
време, в предкризисния период и в периода на кризите. 

Ще продължи работата за подобряване на 
взаимодействието с НАТО, за избягване на дублирането на 
усилията в някои области (в органите за оперативно планиране, 
разузнаване, стратегически транспорт, системи за управление и 
др.), както и за намиране на компромис в позициите на Турция 
и Гърция по използването на сили и средства на НАТО в 
операции, ръководени от ЕС, и др. 

Развитието на ОЕПСО във връзка с подготвяните от ЕС 
операции по управление на кризи предполага динамизиране на  

При това в планирането и провеждането на операцията 
участват не само страни, членки на ЕС или НАТО, но и много 
страни, членки на бившия варшавски договор.  

Стратегическата концепция и дългосрочна цел на ОЕПСО е 
да осигурява свободата и сигурността на всичките си страни 
членки с политически и военни средства. Тя утвърждава 
стойностите на демокрацията, правата на човека и 
върховенството на закона и изразява задължението на 
съюзниците не само за осигуряване на отбраната на страните 
членки, но и за запазване на мира и стабилността в глобален 
мащаб. 

5. Заключение 
Сигурността в съвременното общество представлява 

динамично състояние на човека и обществото.  Националната 
сигурност на Република България е система от възгледи за 
осигуряване на сигурността на личността, на обществото и на 
държавата от външни и вътрешни заплахи във всички сфери на 
обществения живот. В нея са формулирани най-важните 
направления на държавната политика. 

Във вътрешен аспект тя се характеризира с 
функционирането на демократична политическа система със 
стабилен консенсус по основните външнополитически цели и 
приоритети, с гарантирането на правовия ред и зачитането на 
човешките права и свободи, с укрепването на пазарната 
икономика и осигуряването на устойчиво развитие, както и със 
защитата на индивидуалната сигурност на гражданите. 

В международен аспект средата се отличава с многостранно 
въздействие на процесите на глобализация и интеграция, 
интернационализиране на рисковете и предизвикателствата, 
асиметрични заплахи, нестабилност в отделни региони на света 
и произтичащата от това трансформация в основните 
международни организации (ООН, НАТО, ЕС). 

За оптимално използване на възможностите и ефективно 
преодоляване на предизвикателствата на тази среда Република 
България следва стратегия, основана на нетрадиционни, 
превантивни и изпреварващи подходи и решения, на 
координирани и взаимно допълващи се усилия за ангажиране 
на политическите, икономическите, технологичните, 
информационните, военните и гражданските ресурси на 
страната. Тази стратегия отчита неделимата същност на 
сигурността и колективната среда, в която се гарантира. 

Отбраната на държавата е насочена към изграждането и 
използването на способности за предотвратяване и 

противодействие на кризи от военен и невоенен характер, 
застрашаващи националната сигурност и в подкрепа на 
държавните институции и обществото. Държавата осъществява 
своята отбрана посредством провеждането на активна и 
целенасочена отбранителна политика, с която формулира, 
определя и осигурява постигането на главната цел, мисиите и 
задачите на въоръжените сили. 

Политиката се реализира чрез ефективна и резултатна 
стратегия за национална сигурност, ефикасно членство в ООН, 
НАТО и в Европейския съюз. Националната сигурност 
предполага активна външна политика на повишени 
отговорности при спазване на принципите и нормите на 
международното право, принос към международния мир и 
сигурност, интеграция и взаимноизгодно сътрудничество, 
както и участие в колективни действия в рамките на НАТО по 
целия спектър, съюзни или коалиционни операции за 
стабилизиране на конфликтни региони в света и принос в 
глобалната война с тероризма. 

Отбранителната политика на Република България след 
членството й в ЕС е насочена към създаването и поддържането 
на среда за сигурност, благоприятна за осъществяване на 
националните интереси. Тя е и елемент от цялостната политика 
за сигурност на страната. Отбранителната политика се 
провежда в условията на откритост и приемственост  в 
основните приоритети  и  цели.  Тя  се реализира в контекста на 
системата за колективна отбрана на НАТО и членството на 
България в Европейския съюз. 

Отбраната на страната се преориентира към подход, 
основан на създаване на необходими способности в отговор на 
рискове и заплахи. Въоръжените сили на Република България 
като носител на значителна част от тези способности са в 
процес на динамична трансформация. Основната цел на 
отбраната - гарантирането на суверенитета, сигурността и 
независимостта на страната и защитата на териториалната й 
цялост, се осъществява в контекста на съюзната система за 
колективната отбрана (НАТО) с пълно ангажиране на 
националните способности и ресурси. 

Основна цел на трансформацията и главна задача на 
Министерството на отбраната е изграждането на модерна и 
ефективна система за отбрана и въоръжени сили със 
способности и състав, адекватни на националните интереси и 
изискванията на динамичната среда за сигурност. Основните 
насоки в това развитие са определени в резултат на проведения 
в периода 2003-2004 г. Стратегически преглед на отбраната и 
дефинирани в приетата от 39-ото народно събрание 
дългосрочна визия за развитие на войските и силите 2015г. 

Развитието на войските и силите е насочено към 
гарантиране поддържането на ефективни, боеспособни, 
многофункционални, модулни и мобилни войскови единици 
със способности за съвместни действия, за развръщане на 
територията на страната или извън нея, относително 
самостоятелни и всестранно осигурени. 

За осигуряването на националната сигурност, усилията са 
съсредоточени  в постигането на четири основни приоритета: 

 трансформация на въоръжените сили за ефективно 
генериране на необходимите оперативни 
способности; 

 трансформация на процедурите и практиките за 
формиране и провеждане на политиката за сигурност 
и отбрана; 

 ефективно членство в НАТО; 

 интегриране в системата на Европейската политика за 
сигурност и отбрана. 

  

48



6. Литература 
[1]Държавен вестник. Министерски съвет. Постановление 

номер 9 от 20.01.2011г. За приемане на Наредба за условията и 
реда за участие на граждански специалисти от Република 
България в операции и мисии на международни организации за 
управление на кризи извън територията на Република 
България.  

[2]Държавен вестник. Министерски съвет. Наредба за 
условията и реда за участие на граждански специалисти от 
Република България в операции и мисии на международни 
организации за управление на кризи извън територията на 
Република България. 

[3]Георгиев, Христо. Резюме на монографичен труд 
„Политика на сигурност на Република България в началото на 
XX-ви век: теоретични и приложни аспекти“; 
изд.“Стопанство“УНСС, София, 2011. 

[4]Маринов, Иво, Ст.Стойчев, „Цели на въоръжените сили 
на Република България като национален принос за изпълнение 
на стратегическата концепция на НАТО“. 

[5]Mинистерство на отбраната. Сътрудничество. 
Http://www.mod.bg/bg/cooperation.html  

[6]Национална програма „България в НАТО и в 
Европейската отбрана 2020“ – октомври 2014г. Министерски 
съвет. 
http://www.strategy.bg/strategicdocuments/View.aspx?Lang=bg-
BG&Id=932  

[7]Стойчев, Стоян. Изследване способностите на НАТО и 
Европейския съюз в отговор и управление на кризи; София, 
Военна академия „Г.С.Раковски“; 2015. 

[8]Стратегия за национална сигурност на Република 
България – февруари 2011г. Министерство на отбраната на 
Република България – Централно военно окръжие; 
http://www.comd.bg/bg/content/strategiya-za-nacionalna-sigurnost-
na-republika-blgariya. 

[9]http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:157:SOM
:BG:HTML. 

[10]Марк Тулий Цицерон. Избрани речи. С., Наука и 
изкуство, 1983 (Велики оратори). 

[11]Уитни, Н., „Да съживим европейската политика за 
сигурност и отбрана“, Европейски съвет за външна политика. 

[12]Хавел, Вацлав; „Летни размишления”, издателство 
„Просвета”, 1993. 

[13]A.H. Maslow, A Theory of Human Motivation, 
Psychological Review; 1943. 

1[14]Buzan, B., Wæver, O. and De Wilde, J. (1998). Security: 
A New Framework for Analysis. Boulder, Colo.: Lynne Rienner 
Pub. 

[15]http://www.online.bg/Docs/national_security.htm. 

[16]http://europa.eu/about-eu/eu-history/1945-
1959/1949/index_bg.htm.  

[17]http://europa.eu/about-eu/basic-
information/symbols/europe-day/schuman-
declaration/index_bg.htm 

[18]http://ec.europa.eu/bulgaria/abc/eu_glance/eu_timeline/inde
x_bg.htm. 

[19]http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//E
P//TEXT+IMPRESS+20070206STO02783+0+DOC+XML+V0//B
G 

[20]http://ec.europa.eu/bulgaria/abc/eu_glance/treaties_docume
nts/treaties_bg.htm. 

[21]http://geopolitica.eu/drugi-statii/934-evropeyskata-politika-
za-sigurnost-istoriya-i-perspektivi. 

[22]http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/?uri=uriserv:ai0026. 

[23]http://www.mod.bg/bg/doc/cooperation/EC/EC_erasmus.pd
f. 

49

http://www.comd.bg/bg/content/strategiya-za-nacionalna-sigurnost-na-republika-blgariya
http://www.comd.bg/bg/content/strategiya-za-nacionalna-sigurnost-na-republika-blgariya
http://www.online.bg/Docs/national_security.htm


IMPROVEMENT OF EARLY WARNING SYSTEMS  
 

Assos. Prof. Milen Ivanov PhD, Yavor Yankov PhD 
NMU „Vassil Levski” Veliko Tarnovo, Bulgaria 

e-mail  milen_i1970@abv.bg 
e-mail  yavorchoo@yahoo.com 

 
ОПТИМИЗИРАНЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

  
Доц. д-р Иванов М., д-р Янков Я. 

Факултет „Общовойскови” – НВУ „Васил Левски” Велико Търново, Република България 
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1. Introduction 
Natural and technological disasters and events monitoring 

are an important part of national security which set the task of 
solving some basic problems like stabilization and surroundings 
improvement, liquidation and prevention of regional ecologic 
crises. This imposes the need for developing a national system 
for monitoring, enabling operative solving of tasks connected 
with prevention and action during crises and consequences 
avoidance. Also, analyzing the stability of the functional 
structure of natural systems and making short-term prognosis. 

The use of advanced tools for computation and modelling 
of natural hazards can be combined with a Geographic 
Information System (GIS) that has the capability of decision 
support and advanced visualization to produce models, that will 
represent the risks of natural hazards and man-made disasters in 
the form of risk maps, where the risks are categorized and 
quantified [Ivanov M., Yankov Y., 2016 b]. Very large amounts 
of data can be processed, quantified and displayed on digital 
maps, allowing decision makers to assess the situation rapidly 
and take appropriate actions. Furthermore, these processes can be 
automated, enabling near real time access to the risk maps. This 
can greatly help decision makers with the emergency measures 
and mitigation in most of the cases.  

The role of science and research linked to early warning 
and crises management (EW and CM) is very specific. The roles 
of both are looked upon as practical activities only. For many 
years there have been a limit mainly for realization of 
inhabitants’ needs for help in crises situations. Later the efforts 
expanded and concentrated on the readiness of population in 
dangerous areas for a specific type of disaster in those regions. 
New technologies and a dedicated scientific research have been 
accepted too slowly, and it took a long time before they were 
treated as a means to significantly change the quality of 
assistance provided to disaster risk reduction. 

This paper aims at adding concepts and ideas about how 
often neglected geoinformatics and cartography can contribute to 
the improvement of the quality and results of disaster risk 
reduction. 

To understand the characteristics of disasters and our 
potential to handle them, is one of the key topics in thinking for 
ways to improve EW and CM decision making process. There are 
five major characteristics of disasters that make them difficult to 
overcome: 

1. Disasters are large, rapid-onset incidents relative to the 
size and resources of an affected jurisdiction. 

If pre-accident data is available, geospatial analysis can 
provide important insight into the nature and extent of changes 
wrought by disasters. 

2. Disasters are uncertain with respect to both their 
occurence, and their outcomes.  

This uncertainty arises because hazards that present a threat 
of disaster are hard to identify, the causal relationship between 
hazards and disaster events is poorly understood and risks are 
hard to measure – that is, it is difficult to specify what kind of 
damage is possible, how much damage is possible, and how 
likely it is that a gven type and severity of damage will occur. 

Geospatial models can help predict the locations, footprints, 
times and duration of events, and the damage they may 

cause, so that jurisdiction can be better prepared for them. 
3. Risks and benefits are difficult to assess and compare.  
Disasters present emergency planners, emergency 

managers and policy makers with countervailing pressures. On 
the one hand, it is important to minimize the exposure of 
populations and infrastructure to hazards; on the other, people 
want to build and live in scenic, but hazard-prone areas and often 
oppose government regulation. What is more, various levels of 
government cannot keep the balance between providing reliéf to 
the victims of disasters and the need or desire to avoid 
encouraging risk accepting behaviour, etc.  

Geospatial data and tools are invaluable in making the 
necessary assessments of the geographic distribution of risk and 
in estimating the quality of each assessment. 

4. Disasters are dynamic events.  
Disasters evolve as they progress, and they change in 

response to human actions and natural forces. This makes it 
imperative that response strategies be flexible and argues for the 
value of analysis in helping responders understand and adapt to 
the changing conditions they face. Managing these phenomena 
can thus bet the highly technical endeavor requiring specialized 
expertise for both policy development and policy implementation. 
[Ivanov M., Yankov Y., 2016 a]. 

In particular, geospatial data and tools can help incident 
managers to visualize the event over time, track the activities of 
responders, and predict the outcomes of various courses of 
action. 
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5. Disasters are relatively rare.  
Most communities experience few, if any, disasters during 

the average time in office of a political official or the average 
time of residence of a citizen. More obvious and immediately 
pressing public service concerns  displace disaster preparedness 
as a priority. Specialized capabilities, such as geospatial data and 
tools are especially vulnerable to budget cuts and resource 
realocation. 

  

 

 
Fig. 1 The role of geoinformation technologies in early 

warning and crises management. 

 

2. Basics of early warning systems. 

The essence of early warning, as a stage of a crisis reaction, 

is giving timely and effective information for coming and 

immediate threat of disasters to a definite group of people – 

authorities, reaction forces and population [Nedevski D., 2010].  

Warning is a process of collecting and exchanging 
information between command and control operatives for 
possible events, on the basis of which an immediate preparation 
of reaction forces commences [8]. 

The main objective of early warning is to limit the risk of 
threat of coming disasters, get control of the current situation and 
reduce the consequences. 

The essence of early warning lies in revealing the earliest 
indications for emerging disasters on time and notifying the 
government and army forces in order to make a decision for 
protecting the citizens [Defense solution, 2016]. This makes the 
early warning systems (EWS) an important tool in national 
security conception and a real basis for crisis prevention. 

In broader sense, the EWS embrace some chain processes: 
• disaster monitoring; 
• building a system of parameters and criteria for giving 

an account of the processes connected with the formation and 
growth of crisis situations; 

• creating a system of preventive actions, which may 
avoid intensification of some crisis processes; 

• working out a reliable and effective mechanism for 
population defense.  

 

 

Fig. 2 Interdependence between opportunities for early 
warning and disaster duration. 

 

Early Warning System tasks: 
• To provide a comprehensive technological 

framework for practical hazards mitigation efforts. 
• To consolidate the efforts of government agencies 

and disaster management communities involved in order to 
promote systematically the hazard mitigation research. 

• To integrate hazard-related research results and 
transfer them to feasible procedures so that they can be 
implemented effectively. 

• To develop appropriate methodologies for potential 
analysis, risk assessment and scenario simulation of natural 
hazards. 

 
The main task of EWS is to establish a system for 

observation, control, analysis and prognosis, which keeps a close 
watch on treats, providing the incoming information on time and 
taking measures for prevention of potential events. 

It is well known [Nedevski D., 2010; Spatial analysis, 
2016], that the opportunities for early warning depend on the 
basic physical parameters of disasters. Meteorological events are 
the easiest for prognosis and the hardest (some even not possible 
- earthquakes) are geological threats – fig. 2. 

 
3. Possible structure of early warning 

systems. 

Early warning system contributes to reduction of economic 
loses and disaster risk for population by providing information 
that ensures protection to sociality, individuals, critical 
infrastructure and private property. The pre-emptive information 
gives an opportunity for fast reaction at the very beginning of a 
disaster. Good integration between EWS, evaluation and 
management of risk and action planning is a starting point for the 
real process of defense and prevention, reduction of human loses 
and economic damages. 

After analyzing the objectives, principles, characteristics, 
main tasks and EWS requirements, a functional structure for the 

opportunities for early 
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EWS can be suggested. The elements which must be included in 
the system are: 

• agencies and resources for obtaining information, 
monitoring and processing; 

• risk identification and evaluation; 
• creating a methodology for evaluation of critical 

infrastructure; 
• zoning the territory according to risk factors; 
• designing models for engagement in advance; 
• modeling decisions for reaction in possible disasters; 
• communication system for information in defense 

mode. 
After integrating these specifications in the national early 

warning system and creating a known information picture, it is 
possible to: 

• coordinate all activities of the special structures and 
businesses for preventive and remedial measures; 

• interact with similar systems in other countries. 

 
4. GIS functions in early warning systems. 

 
Geographic Information System (GIS) is a collection of 

applications whose tasks include (collaborating with other 
systems) gathering geographic data, store and process spatio–
temporal data (geo-data) and share the derived geographic 
knowledge with the users and other applications. Some of the 
most important routine applications of GIS are spatial analysis, 
digital elevation model (DEM) analysis such as line of sight and 
slope computations, watershed and viewshed analysis, etc. GIS 
has became quite an important tool for geospatial sciences and 
has gone beyond typical tasks of mapping to performing complex 
spatio-temporal analysis and operations. The number of users 
relying upon Decision and Support Systems (DSS) built upon 
GIS has increased as a result of the availability of a very high 
resolution satellite imagery and integration of spatial data and 
analyses with GIS packages which now satisfy the needs of many 
and is not only used for specialized operations. 

As in many GIS applications, the geodata differs from grid 
and vector data. The grid data in the form of digital topographic 
maps and remote sensing data serves as a better overview of the 
emergency situation. Depending on the emergency site (urban or 
rural regions) different maps, like city or regional maps, aerial 
photos and satellite images are used to visualize the emergency 
location. For viewing this maps and images, standard-tools for 
clipping, panning and zooming are integrated into a combined 
system. 

The GIS analysis in EWS is based on a vector dataset 
which includes, beside other data, geocoded addresses and the 
street network. Operation areas of the public safety organisations, 
water bodies and lines and point of interest (POI) like locations 
of rescue teams, SOS telephones and hydrants are used for the 
cartographic visualisation of the emergency area. In any case, it 
is important for a successful emergency aid all data to be up to 
date. 

The main GIS functionality of PSS is a function that uses 
geocoded addresses. This function is required in order to enable 
localization of the emergency site. The addresses are usually 
organised in a dataset, which include the necessary geographic 
information, e.g. coordinates. In addition to this function, the 

emergency location can be entered via the name of the street or 
ordinary geographical coordinates. 

The second important GIS function is the network analysis. 
In the network analysis the shortest or the fastest way between 
the position of the emergency forces and the emergency site is 
calculated. This function uses miscellaneous parameters, such as 
one-way-streets and turn restrictions. Applications designed for 
ambulances use the function of the “travelling salesman 
problem” for calculating the cheapest way between the location 
of the patients and the health care centres (hospitals, foster homes, 
medical specialists). The acquired routes are then shown on the 
cartographic visualisation tool and sent as GPS-coordinates or as 
a textual list of directions to the emergency vehicles. 

The cartographic visualisation of emergency sites is 
another important function of EWS. It is usually presented on a 
digital map which can be completed with tactical symbols, 
simple drawings and labels. With the help of GPS transmitters, 
the current position of the vehicles is acquired and visualised 
with symbols on the map. In additional layers, buildings with 
high exposure like hospitals, schools, hotels, etc. can be 
displayed on the map or retrieved from special building databases.  

Other GIS functions included in the graphic display of 
EWS are the measurement of routes and surfaces and the query 
of specific emergency data. Additionally to the described GIS 
functions, some applications also enable a simulation of 
atmospheric dispersion of hazardous materials. The dispersion 
models are standard calculation models with experience values. 
The result of the dispersion model (a polygon) is combined with 
other geodata, like geocoded addresses to warn the affected 
population. 

Maps for disaster risk assessment combine international, 
regional and local data provided by various services, agencies, 
and organizations. The data gathered from various numerous 
sources as geographic database; topographic maps; thematic 
maps; disaster management plan; seismic hazard information; 
geological information; building stock information; demographic 
and social information; business / communications / industry 
information; infrastructure information; statistical data, etc. is 
heterogenic and its use for the disaster risk evaluation and crisis 
management is not easy. Therefore, the data should be integrated 
and presented in the most appropriate way to assist specific tasks 
of participants in all stages of disaster risk management. In order 
all the data to be integrated and presented on the maps it should 
be standardized and managed according to the main aspects of 
data harmonization following Directive recommendation [8]: 

− Georeferencing the information into a uniform reference 
system; 

− Standardizing attribute structure; 
− Standardizing object classification; 
− Standardizing level of detail; 
− Unifying cartographic visualization. 
Disaster risk evaluation encompasses rather heterogeneous 

information data sets. The integration of these data in a uniform 
data base requires a lot of multi- and inter-disciplinary efforts. 
Calibration and verification of the data sets and methods used is 
important to continue, in order to proceed further with the 
comparative analysis of the available maps and the consequent 
risk evaluation in GIS environment. It is also necessary to have 
compatible vector maps and/or digitized raster maps with proper 
spatial resolution at disposal. It would be useful and interesting to 
perform risk evaluations with different available maps, thereby 
some beneficial inferences and recommendations in terms of 
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sensitivity of the final risk evaluation with regard to different 
input data sets could be performed. 

The geographic information system for EWS needs is 
intended for providing with geospatial information all elements 
of national security system in joint tasks implementation. 

The main object of GIS is to create an effective spatial data 
infrastructure for a crisis management system, based on current 
and perspective information and geo-information technologies, 
[МС 296/1 NATO Geospatial Policy, 2006.] and satisfy world 
standards. 

The specification of an early warning process imposes the 
following basic requirements on GIS: 

• collecting initial digital geo-information data from 
different institutions and organizations; 

• entry and storage of geo-information data in 
information bases; updating geo-data through monitoring systems 
and remote sensing; 

• improvement of service quality and quickness, 
assisting government in making decisions, concerning the 
processes taking place in a definite territory; 

• exchange of data between information bases of a 
particular system; 

• analyses and prognoses of geo-information data and 
submitting the results. 

5. Conclusion 
Disaster reduction measures should be based on continuous 

assessment of vulnerability and hazards, including a vulnerability 
/hazard analysis and monitoring/. The geoinformation is essential 
for almost all disaster risk management cycle integrating all data 
sets in a information system. Spatial data information, as core 
subjects in disaster prevention and emergency management, 
should be reliable, timely and in digital form to be processed in a 
powerful GIS. The use of GIS software for data analysis and 
representation alongside with different techniques for data 
processing can reduce the uncertainty, and serve as a catalyzing 
agent for information acquisition and distribution. Advanced IT 
technologies, as base of a spatial data infrastructure, foster the 
process of spatial information analysis, which can be used as a 
valuable source in all phases of disaster risk management. 

Advisable decisions for action in case of disasters depend 
on: preliminary preparation of a system for extraction of 
geospatial information; organizational structures; elements and 
functional relations. Spatial identification of the changes of 
geophysical parameters of natural events is a complex process 
including GIS, remote sensing and data processing. 

The cartographic products, the spatial modeling of the 
terrain, the geographic analysis, the semantic generalization of 
geo-data are a base for the formation of a spatial-oriented scheme 
for global application in crisis management. 

GIS unifies traditional operation with database, like request 
and statistical analysis, visualization advantages and spatial 
analysis which maps offer. These opportunities distinguish GIS 
from other information systems and give a unique opportunity for 
using them in a broad spectrum of tasks, connected with analyses 
and prognoses of events and processes.  
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Abstract:  Increasing data heterogeneity, fragmentation and volume, coupled with complex connections among specialists in disaster 

response, mitigation, and recovery situations demand new approaches for information technology to support crisis management. Advances 
in GIServices show promise to support time-sensitive collaboration, analytical reasoning, problem solving and decision making for crisis 
management. Furthermore, as all crises have geospatial components, crisis management tools need to include geospatial data 
representation and support for geographic contextualization of location-specific decision-making throughout the crisis. This paper provides 
introduction and description of Mobile GIServices applied to crisis management activity. The goal of Mobile GIServices in this context is to 
support situational awareness, problem solving, and decision making using highly interactive, visual environments that integrate multiple 
data sources that include georeferencing.  
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1. Introduction 

Present world is described with high speed and broad spatial 
range of changes, together with complex interdependences 
between running processes. This puts a lot of challenges for 
timeliness, accuracy and high quality about decisions and actions. 
Essential for implementation of these requirements must be 
Geographic information systems with incorporate Mobile 
technologies.  

To meet the challenges of complex crisis management 
situations, new interactive visualization tools are in development 
to deal with large, complex datasets and similarly large and 
complicated analytical tasks. These systems must help enable 
connections between response, mitigation, and recovery 
specialists in disaster situations. Recent crises have revealed the 
need for visualization tools to support time-sensitive 
collaboration, analytical reasoning, problem solving and decision 
making in analysis, planning and time-sensitive response 
activities [1]. As almost all crisis management activity contains a 
geospatial component, these activities will necessarily include 
geospatial data.  

To create a comprehensive disaster management system, our 
society needs to rely on advanced geospatial technologies and 
services [Ivanov M., Yankov Y., 2016 a]. Mobile GIS is one of 
the most vital technologies for the future development of disaster 
management systems. Mobile GIS and mobile Geographic 
Information Services (Mobile GIServices) extend the capability 
of traditional GIS to a higher level of portability, usability and 
flexibility. Mobile GIS are integrated software and hardware 
frameworks for access to geospatial data and services through 
mobile devices via wireline or wireless networks [8]. The unique 
feature of mobile GIS is the ability to Dynamic and Mobile GIS: 
investigating changes in space and time incorporate Global 

Positioning Systems (GPS) and ground-truth measurement within 
GIS applications. 

This article introduces a new term, “Mobile GIServices”, 
which describes a framework to utilize Mobile GIS devices to 
access network-based geospatial information services 
(GIServices). Mobile GIServices can be adopted in various GIS 
applications and scenarios, including car navigation systems, 
utility management, environmental monitoring and habitat 
protection tasks. Disaster management and emergency response 
are one of the most popular domains in the recent development of 
Mobile GIServices. 

For example, mobile GIServices can combine GPS and 
satellite images to assist the local government and emergency 
response teams in identifying potential threat areas. So critical 
“hot zones” can be immediately created. Near real-time spatial 
analysis models supported by GIS could be used to rapidly 
generate the most effective evacuation routes and emergency 
plans during natural hazard events, including wildfires, floods 
and tsunamis. Wireless Internet-based GIS could also assist 
public policy officials, firefighters and other first responders with 
identifying areas to which their forces and resources should be 
dispatched. To accomplish these goals, it is important to 
introduce these new mobile GIServices technologies to 
emergency management personnel and related organizations. 
Also, emergency managers and first responders need to realize 
both the advantages and the limitation of GIS technologies in 
disaster management. 

 

2. Performance of mobile GIS 
 
Mobile GIS is the expansion of GIS technology from the 

office into the field. A mobile GIS enables field-based personnel 
to capture, store, update, manipulate, analyze, and display 
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geographic information. Mobile GIS integrates one or more of 
the following technologies: 

• Mobile devices 
• Global positioning system (GPS) 
• Wireless communications for Internet GIS access 
Traditionally, the processes of field data collection and 

editing have been time consuming and error prone. Geographic 
data has traveled into the field in the form of paper maps. Field 
edits were performed using sketches and notes on paper maps 
and forms. Once back in the office, these field edits were 
deciphered and manually entered into the GIS database. The 
result was that GIS data has often not been as up-to-date or 
accurate as it could have been. 

 

 
 

Fig. 1 Using traditional GIS and Mobile GIServices. 
 

Changes in wireless communications have enabled GIS to be 
taken into the field as digital maps on compact, mobile computers, 
providing field access to enterprise geographic information. This 
enables organizations to add real-time information to their 
database and applications, speed up analysis, display, and 
decision making by using up-to-date, more accurate spatial data. 
Firefighters, police officers, engineering crews, surveyors, utility 
workers, soldiers, census workers, field biologists, and others, 
use mobile GIS to complete the following tasks: 

• Field mapping - create, edit, and use GIS maps in the 
field; 

• Asset inventories - create and maintain an inventory of 
asset locations and attribute information; 

• Asset maintenance - update asset location and condition 
and schedule maintenance; 

• Inspections - maintain digital records and locations of 
field assets for legal code compliance and ticketing; 

• Incident reporting - document the location and 
circumstances of incidents and events for further action or 
reporting; 

•   GIS analysis and decision making - perform measuring, 
buffering, geoprocessing, and other GIS analysis while in the 
field. For details see Appendix №1. 

 
The term "Mobile GIS" can be defined as an integrated 

software/hardware framework for access to spatial data and 
services through mobile devices via wireline or wireless 
networks."Wireless GIS" is a subcategory of mobile GIS 
technology that focuses on the wireless networking capability of 

mobile GIS services.There are two major application areas of 
mobile GIS: 

1. Field-based GIS, which focuses on GIS data collection, 
validation and update (spatial and attribute). 

2. Location-based services (LBS), which focus on business-
oriented location management functions, such as navigation, 
street routing, finding a specific location or tracking a vehicle.  

 

3. Architecture of mobile GIS 

The architecture of mobile GIS is very similar to that of 
Internet-based GIS, using a client-server architecture. Client-
server applications usually implement what is referred to as a 
Three Tiered Architecture. This architecture divides the 
application into a presentation tier, a business logic tier and a 
data management tier. Each tier can be replaced or updated 
without affecting the others. The presentation tier consists of 
client side components which are used to send requests to the 
server and to view the results (maps and data). The business tier 
is the core of any solution and consists of the server side 
components including the Web server and application server. The 
data management tier is responsible for the management of both 
spatial and attribute data in the application. In some cases, one 
server is used for both the business and the data management tier. 
In other cases each tier can be on a separate server. 

Applications that use LBS are limited only by developer's 
imagination, but there are some categories where need 
opportunities have been clearly identified: 

1. Mapping, navigation and directions applications; 
2. Emergency services; 
3. "Finder" applications that use the user's location to help 

locate something; 
4. Location-based reminder applications that prompt users 

when they reach particular locations. 
Major LBS Technologies 
LBS is mobile computing anywhere, anytime. In practice, it 

represents the merger of four technologies: Personal Digital 
Assistants (PDAs) and 3G (3rd generation) mobile phones; 
location acquisition (automatic or manual); wireless Internet 
technology and infrastructure; and GIS solutions for wireless 
(data and application). 

Location Acquisition 
For applications to become location-aware, the wireless 

network must trace the location of the wireless device. This can 
be done either automatically, or manually. Automatic location 
acquisition uses a positioning network to locate a device using 
technologies such as a GPS or cellular base stations. 

Each of these automatic positioning technologies has its 
advantages and disadvantages. Cellular base stations are 
ubiquitous across most urbanized  areas, but their positioning is 
not precise enough to accurately locate a user (accuracy within 
tens to hundreds of meters). In contrast, GPS can be extremely 
precise (accuracy within meters), but in some cases the signal is 
obscured inside buildings and in areas with high traffic, narrow 
streets and high rise buildings. 

Applications can be designed to enable quick manual inputs 
for location acquistion.These include using landmarks, stored 
locations or addresses and Zip codes. 
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5. The potential of WebGIS 
More attention has been focused on developing GIS 

functionality in the Internet, Worldwide Web, and private 
intranets (sometimes termed WebGIS) recently:  

• WebGIS holds the potential to make distributed 
geographic information (DGI) available to a very large 
worldwide audience.  

• Internet users will be able to access GIS applications 
from their browsers without purchasing proprietary GIS software.  

• WebGIS will make it possible to add GIS functionality to 
a wide range of network-based applications in business, 
government, and education. Many of these applications will be 
run on intranets within businesses and government agencies as a 
means of distributing and using geospatial data.  

• Many experiments are now underway in WebGIS and 
related mapserver applications for interactive cartography. One of 
the important areas of innovation involves "pay-for-use" mapping 
and GIS services.  

The challenge of WebGIS lies in creating software systems 
that are platform independent and run on open TCP/IP-based 
networks, that is on any computer capable of connecting to the 
Internet (or any TCP/IP-based network) and running a Web 
browser. This task is different from running proprietary GIS 
software over local-area networks (LANs) or intranets on just a 
few types of computer hardware. Such systems already exist.  
Many strategies can be employed to add GIS functionality to the 
Web:  

• Server-side strategies allow users (clients) to submit 
requests for data and analysis to a Web server. The server 
processes the requests and returns data or a solution to the remote 
client.  

• Client-side strategies allow the users to perform some 
data manipulation and analysis locally on their own machines.  

• Server and client processes can be combined in hybrid 
strategies that optimize performance and meet special user needs.  

Developers can program their applications from scratch or 
now, more commonly, purchase the necessary GIS modules from 
commercial vendors. The visual design of the WebGIS interface, 
though not discussed in this unit, requires great care to assure that 
users can understand and make use of the information and 
functions provided by the system.  

Although software usage has increased in the last few years, 
some emergency managers and staff are still reluctant to adopt 
computers and GIS for their main tasks (based on the authors’ 
own experiences). One of the major obstacles is the concern for 
system portability and reliability. Traditional GIS are not 
considered portable by first responders (such as local police 
officers, fire fighters and emergency medical personnel who can 
arrive first and take actions to rescue people and protect property) 
[Ivanov M., Yankov Y., 2016 b]. Emergency managers are also 
worried that loss of electrical power during a disaster might cause 
the whole computer system to break down. Recent development 
of Mobile GIS and Mobile GIServices might solve these 
problems by providing their own independent power supply 
systems (batteries and Uninterruptible Power Supply - UPS) and 
having a great portability (cellular phones, Pocket PCs, etc.).  

 
6. Online GIS 
After its introduction, the Internet has been widely adopted 

and has experienced an enormous growth. Therefore, it has 
become a very important information and service dissemination 

medium for many companies. Nowadays GIS functionality has 
been implemented and is being offered on many sites over the 
Internet, so some authors have coined the term ‘Online GIS’ [8] 
to call this new way of working with GIS. 

Most of the existing Online GIS systems are either spatial 
query systems (publishing of datasets with a viewing interface 
and some predefined GIS functionality), or map-building 
programs [10]. These sites offer mainly viewing and exploring 
capabilities and are therefore intended for the general public and 
do not offer actual GIS analysis or processing tools. And when 
they do, they can only be applied on predefined datasets, not on 
the user’s datasets. Therefore, Online GIS still cannot make 
general GIS analysis tools available, so more specialised GIS 
users that need to perform analytical or specialised tasks, can 
make use of these components and integrate them in chains to 
analyse their data. This is the issue on which the present research 
concentrates. 

To have GIS components residing at different locations 
across the network would allow thousands of potential new 
‘online users’ to access them. But this also sets the need for 
brokers who can control and coordinate the flow components to 
the clients [6]. Under a GIS components implementation the 
users would only pay for the few functions they need to use 
instead of buying complete GIS software licenses. They would be 
able to pick the GIS functions that better fit their requirements 
(robustness, price, data formats, etc.) from different providers as 
they require them [10]. The chosen components would be sent to 
their web browsers, without needing to locally install software. A 
well-developed implementation of this kind will allow the 
seamless integration of data and GIS functions, and the access to 
GIS by many new non-expert users who will only need to be 
connected to the Internet. Additionally, the approach of ‘Online 
GIS’ appears to be very appropriate for the actual topology of 
GIS projects which have moved from being stand-alone projects 
to multi-agency, multi-disciplinary and multi-software ones[10]. 

 

7. Conclusion 
Disaster management is a complex domain of human activity 

involving multiple agencies and stakeholders, a collaborative 
approach utilizing state-of-the-art Mobile GIServices that can 
facilitate a comprehensive and functional disaster management 
plan. Many emergency tasks and disaster management works will 
need advanced GIS analysis functions that require significant 
computing power and computer memory. Most mobile GIS 
devices are tiny and only have very limited computing capability. 
The pre-processing and post-processing time for spatial analysis 
and remote sensing images might prevent the adoption of Mobile 
GIServices for real-time response tasks due to the hardware 
limitations. One possible solution is to send the complicated GIS 
model and spatial functions via the Internet to remote GIS engine 
services. Then, the analysis results will be sent back to the 
Mobile GIS devices via the network. 

With recent advances of GIS technology, it is now possible to 
map and determine the risks (together with their magnitude) of 
different natural hazards and man-made catastrophes. Very large 
amounts of data can be processed, quantified and displayed on 
digital maps, allowing decision makers to assess the situation 
rapidly and take appropriate actions. 

The use of advanced tools for computation and modelling of 
natural hazards such as floods can be combined with a GIS that 
has the capability of decision support and advanced visualization 
to produce the models that will represent the risks of natural 
hazards and man-made disasters in the form of risk maps, where 
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the risks are categorized and quantified. Furthermore, we have 
shown that these processes can be automated, enabling near real 
time access to the risk maps. This can greatly help decision 

makers with the emergency measures and mitigation in most of 
the cases. What is more, their significance for decision-making 
and risk prevention can be evaluated for future real-life situations. 

Appendix №1 
Mobile GIS Application Areas and Crises Management 
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Abstract: The article substantiates the urgency of the eco-anthropogenic component of national security both of the state as a whole and of 
its regions. The types of interaction between society and the environment are determined. It is suggested to consider the ecosystem as a 
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1. Introduction 

 
Over the last three decades all over the world gradually 

got used to numerous global environmental problems and threats. 
Environmental issues have become synonymous with a global 
outlook [1]. Defining globalization through social processes that 
interact and involve inter-regional and transcontinental 
measurements, it is necessary to consider four typical properties 
in the study of environmental problems, namely: 

- not all environmental problems as not all reactions to 
environmental threats are global; 

- ecosystems are a complex combination of flora, fauna, 
and dynamic natural systems and processes that interact with 
social institutions and power structures; 

- are the main processes of environmental degradation 
and social impact on them; 

- to understand environmental degradation and its scale 
means understanding the construction of human perception 
models of global environmental change [2]. 

Today the importance of environmental threats appears to 
be a determining and guiding factor in the development of 
international relations and changes in the geopolitical situation. 
Threats of natural and technogenic areas in the short term can 
become dominant. These threats are able to create and enhance a 
number of other threats, which are characterized by extremely 
high gradient enhancement factors and the defeat of the 
population, the environment at the time of their origin and 
development [3].  

Excessive use of natural resources by man has led to the 
deterioration of the ecological situation. The main consequence 
of this is environmental pollution, changed environmental 
conditions. The growth of economic demand for natural 
resources creates problems of their preservation and 
reproduction, which today are transnational. The world 
community has a positive experience compliance with 
environmental and technological safety. International 
environmental organizations have carried out practical activities 
aimed at ecological improvement of economic relations in 
national and international scale. 

 
2. Ecological and technological safety as a scientific 

problem  
 
The processes of globalization, increasing disparities in 

economic development and resources between economically 
developed and underdeveloped countries, the growth of 
population and migration of the population increasing the threat 

to humanity in the long run due to the emergence of impulses 
disruptive of conflicts on a world scale in the form of 
environmental hazards [1]:  

- the destruction of the ozone layer of the atmosphere and 
the manifestation of global climate change; 

- pollution of the oceans; 
- the increasing number of the world's population; 
- limited access to the world's resources and 

disproportionate use by countries of the world; 
- the civilization confrontation between the Christian and 

Muslim world; 
- the establishment and functioning of the global terrorist 

network; 
- the proliferation of nuclear, chemical, biological, 

geophysical, aerospace, psychotropic, environmental weapons 
and technologies of mass destruction; 

- the formation of new centers of power, opposition and 
struggle between them for leadership; 

- the emergence of a global social outbursts and protests; 
- the growth in consumption and resource scarcity and 

energy security. 
Environmental weapons include almost all types of 

ionizing and electromagnetic radiation, heat and light, noise, 
other acoustic and seismic vibrations, shock waves, thermal 
processes, the formation of zones of high pressure, vibration, dirt 
and the like. The main danger of the use of environmental 
weapons is the unpredictability of the magnitude of the 
consequences of their impact on the ecological balance of the 
environment. Therefore, allocate following groups of the 
negative consequences of military action in the context of 
international environmental security:  

- the withdrawal from the market for a long period of 
land; 

- direct destruction of the environment; 
- the maintenance for a long time threats to the local 

population from bombs, mines and shells that did not explode; 
- reallocation of resources from civilian production and 

environmental protection; 
- the bomb targeted environmentally hazardous sites, 

which are destroyed and the destroyed industrial zone, growth of 
the lesion environment that leads to the fact that local military 
action acquire the features of a large-scale ecological warfare. 

The future combat capability of the powerful military of 
any country will be determined not only potential weapons, but 
also environmentally friendly features, information modifications 
in the transformation of military technology, aimed at combating 
global threats to the peaceful existence of mankind.  
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Household productive human activity involves several 
types of interaction of society with the environment. The first is 
the human impact of society and its production, when in the 
process of economic and industrial activities on the natural 
environment is only used for the dispersion and distribution of 
industrial and domestic waste, without any purposeful action to 
transform nature. To the second type of human interaction with 
nature include the impacts associated with the effective use of 
natural resources, environmental conditions and possibilities of 
the biosphere. The third covers the processes and activities aimed 
at the use of natural conditions and resources through the 
implementation of large-scale transformations of the natural 
environment and ecosystems [4].  

The analysis of literary sources showed a variety of 
definitions of the environmental component of national security. 
The environmental component of the national security means the 
protection of man and nature from adverse environmental factors. 
But this is only possible when the environment is a new system 
that combines natural, industrial and social system in which 
meets certain requirements: sanitary-hygienic, aesthetic and 
material needs of human; the conservation of the natural resource 
and environmental potential of natural ecosystems; maintaining 
the ability of the biosphere as a whole to self-regulation.  

Environmental safety is usually regarded as a system of 
actions aimed at the protection of society from threats caused by 
natural disasters and man-made disasters. We believe that this 
approach is rather simplistic because it doesn't reveal the 
peculiarities of nature and the relationship of the ecological state 
of the environment with security companies. The greatest risk to 
the environment, and through feedback and for society, causing 
pollution of the natural environment. Often the pollution of the 
environment may be small, but there is a direct threat to human 
health or degradation of the ecosystem.  

In developed countries, the nature and scope of policy the 
preservation of the environment due to the limits match the 
interests of the environment with the material interests of the 
economic system. The use of a certain adaptation of experience 
gained in Ukraine, its expansion will contribute, in our opinion, 
achieving a balanced relationship between economic needs and 
the environment.  

Environmental problems have put humanity before 
choosing the further development, a growth-oriented agricultural 
production based on efficient use of natural resources, primarily 
land. After all, the land as national wealth is the basis for solving 
many socio-economic problems and food security of the country. 
Intensive agriculture on a global scale led to the emergence of a 
number of global challenges – socio-economic, demographic, 
climatic and the like.  

National security is considering including the global 
problems of technogenic safety in the sphere of civil and defense 
purposes as one of the most important spheres of life support of 
man, society and the state, as well as the environment. 

 
3. The state environmental and technological safety in 

Ukraine  
 
Excessive industrialization of the cities of Ukraine and of 

the objective difficulties of the transition period to a market 
economy led to a gradual increase in the number of accidents and 
other emergency situations. Places of greatest concentration of 
population of Ukraine are the areas with the most threatening 
state of the natural-technogenic safety. Therefore, we believe that 
the definition of the basic parameters and peculiarities of natural 
and technogenic component of national security is one of the 
conditions of development of regional development plans to 
ensure life safety of the population.  

The complexity and scale of the problem of security of 
the population and the environment in an emergency situation, 
the necessity of its solving by public authorities is due to the fact 
that in nature, technology and society there are many sources of 
risk, threats and different threat factors. In Ukraine, still lack the 

concept and the program environmentally sound development, in 
particular, the mechanism of rational use and protection of land 
resources [5].  

In modern conditions, a special feature of the ecological 
state of Ukraine is that acute local ecological situation is 
exacerbated by the major regional crises, in particular long-term 
environmental, economic and social consequences, including the 
Chernobyl disaster. Ecological imbalances pose a real threat of 
infringement of life-support mechanisms and impede economic 
and social development hampering the improvement of the 
quality of life of the population of the state.  

Low technical level of existing sewage treatment plants, 
and high degree of wear, determine low efficiency cleaning 
systems, which is reflected in particular in the gap reduce the 
flow of contaminants into the environment from the recession. As 
a result, in recent years in reducing gross pollution is increasing, 
their proportion per unit of output. A feature of the country is 
also a high level of pollution of some regions of toxic and 
radioactive substances. He remains the highest in the world.  

So, in 2014-2015 technogenic load on environment 
somewhat softened (tab. 1), but the ecological situation in the 
environment, as vitally important environment for human 
existence, is still quite difficult. 

Table 1  
Indicators of emissions of polluting substances in 2010-

2015 in Ukraine 
Indicators 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Emissions of 
polluting 
substances in 
atmosphere, 
thousand t 

6878,0 6677,3 6821,1  6719,8 5346,2 4521,3 

Discharge of 
polluted 
wastewater into 
surface water 
bodies, million m3 

1744   1612 1521 1717 923 875 

Waste of I-III 
hazard classes, 
thousand t 

1659,8 1434,5 1368,1 923,8 739,7 587,3 

Spending on 
environmental 
protection, mln. 
hrn 

10366,6 12039,7 13924,7 14339,0 13965,7 16915,5 

 
The main air pollutants in the country are the enterprises 

of processing and extractive industries (respectively 33% and 
21% of harmful emissions) and producers of electricity, gas and 
water (37 %). The main stakeholders in the country consumed 
7.1 billion m3 of water, 2.7 billion m3 (27.6 %) less compared to 
2010 and 4.2 times less than in 1990, compared with 1990 
volumes of water directed to agricultural use has decreased 12 
times.  

The most acute problem of disposal and recycling of 
hazardous waste in Zhytomyr, Zaporizhia, Kharkiv, and 
Cherkasy regions, where the share of processed and treated waste 
was less than 10 % of the total number of educated.  

Therefore, it is important to improve the ecological state 
of the natural environment with forests (the state refers to the low 
forest cover countries in the world – table. 2). The whole area of  

 
Table 2  

The lands of Ukraine in 2015 
The structure of the land Fund Area, thousand ha Percent of total 

area 
All lands  60354,9 100,0 
agricultural land  42726,4 70,8 
forest and forest covered area  10633,3 17,6 
built-up land  2552,9 4,3 
earth under water  2426,4 4,0 
open wetlands  982,3 1,6 
other lands 1033,8 1,7 
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the forest Fund of Ukraine is 10.6 million hectares. Total forest 
cover of the territory of Ukraine amounts to only 17.6 %, while 
Japan reaches 68%, Finland and Sweden – 57, Canada – 32, US – 
33, Germany – 26,9, France – 24%. 

 
4. Threats and risks of ecological safety of agricultural 

sphere of Ukraine  
 
In Ukraine in the agricultural turnover is about 80% of 

the arable land, whereas in countries with intensive development 
of agriculture is much lower (Germany: 67%, France 61%, 
United States – 43%, UK 35%). The high proportion of tilled soil 
is a negative phenomenon for our country, for two reasons: first, 
it promotes the loss of humus (according to the Institute of soil 
science and agricultural chemistry of UAAS, the annual loss of 
humus per 1 ha of arable land amount to about 1 t); second, the 
evidence predominantly extensive agriculture and low level of 
agricultural production [6].  

According to the UN, the Ukrainian soil has the 
opportunity to feed 100 million people. This can be achieved 
with effective management. The current state of use of 
agricultural land is a critical threat. Every year from the fields is 
transported to 600 million tons of fertile soil over the last 30 
years the average content of humus dropped from 3,5% to 3,2%, 
dramatically increased the acidity and salinity, the area of land 
exposed to erosion, increasing annually 80-100 thousand hectares 
and made up one-third of the arable land. Radionuclide 
contaminated over 3.5 million hectares of farmland and nearly 70 
thousand hectares are withdrawn from circulation. The black soil 
is extremely contaminated with pesticides and nitrates, the 
average concentration of pollution per 1 sq km is 6.4 times higher 
than in the US and 3.2 times higher than in the countries of the 
European community [7].  

Thus, the modern use of land resources does not meet the 
requirements of environmental management. Brought 
ecologically valid ratio of the area of arable land, natural 
grassland, forest and water areas that adversely affect the 
sustainability of the agricultural landscape, causing the 
degradation of soil and is a real threat to economic security in the 
agricultural sector.  

Evaluation of indicators of ecological safety of 
agriculture of Ukraine for 2010-2015 are shown in table. 3.  

Ukraine is the poorest of the water resources of Europe 
and is one of the regions with significant anthropogenic pressures 
on water sources and lack of sufficient fresh water. The 
coefficient of purity of the water used in agriculture is very low – 
0,01. The coefficient of water use efficiency is also low, at 0.1, 
besides, tends to decrease. Under the influence of chemicals in 
agricultural production, land drainage, water resources are 
undergoing significant changes. In river basins reduces the 
sustainability of natural landscapes, disturbed the balance in 
ecosystems and degrade surface water quality, with the result that 
rivers have lost their natural self-cleaning ability. 

Pollution, reduced biodiversity, under irrigation with 
water of poor quality occurs salinization, reduced crop yields, 
with the watering of the cattle with contaminated water by 40-
70% reduced productivity in livestock, deals heavy damages and 
fisheries where the commodity deteriorates the quality of the fish 
die young and forage organisms [10].  

About the deterioration of the ecological and 
technological status is confirmed by the fact that the area of 
agricultural land, which were made of mineral fertilizers, is 
almost 37 times larger than the area of land fertilized with 
organic compounds.  

Now most countries are trying to reduce the negative 
environmental impacts of farming, translating agricultural 
production on organic principles of growing of crop production. 
Ukraine has also introduced organic farming.  

According to the Federation of organic movement of the 
area of certified agricultural land in Ukraine under cultivation of 

organic products amounts to more than a quarter of a million 
hectares, and the state ranked 21st among the world leaders of the 
organic movement [11].  

 
Table 3  

Indices of ecological safety of agriculture of Ukraine 
Indicator 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

The coefficient of pu-
rity of the water used  0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

The coefficient of 
water use efficiency  0,11 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 

The coefficient of 
ecological stability 
of land use, points  

0,40 0,40 0,40 0,39 0,39 0,40 

Coefficient of 
anthropogenic load  3,53 3,52 3,52 3,53 3,53 3,53 

Coefficient of 
atmospheric 
pollution  

8,20 8,70 8,00 7,70 7,70 7,69 

The level of tilled 
soil farmland  78,1 78,2 78,3 78,3 78,3 78,4 

The ratio of capital 
expenditures on 
environmental 
protection  

0,51 0,57 0,24 0,35 0,35 0,33 

The ratio of current 
expenditures on 
environmental 
protection  

0,49 0,43 0,76 0,65 0,65 0,65 

The ratio of costs for 
air protection  0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 

Number of 
employees industry 
agriculture, working 
in conditions not 
meeting sanitary-
hygienic norms, 
thousand people 

47,7 42,5 42,5 36,9 36,9 36,8 

% to the account of 
payroll employees in 
the industry 

8,3 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 

 
The coefficient of ecological stability is one of the 

criteria of efficiency of land use. During the last five years on the 
territory of Ukraine, environmental stability is characterized by a 
low level of 0.40. You must also consider that the number of 
objects technological security include production, storage, 
disposal and destruction of potentially dangerous products 
(radioactive, chemical, biological, explosive) used in the defense 
and civil systems, but the withdrawal of the operating status of 
compliance with the process safety requires significant resources 
(for nuclear materials and facilities, the cost of decommissioning 
may exceed 3-5 times the cost of their creation and 
commissioning).  

There is a food and environmental threat from the use of 
genetic modification in domestic agricultural production. The key 
issues that can lead to GMOs are considered: violation of 
biological balance through displacement of transgenic plants of 
existing species, which threatens the extinction of plants, animals 
and insects that depend on them; the lack of long-term systematic 
studies of the effect of GMOs on human health and the 
environment; uncontrolled discharge in the food is harmful GM 
ingredients, which could threaten human health [12]. 

 
5. Conclusion 
 
The global importance of environmental threats appears 

to be a determining and guiding factor in the development of 
international relations and changes in the geopolitical situation. 
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They operate by their own laws and interacting, able to broadcast 
synergistic effects in the future. Through this threats of natural 
and technogenic areas in the short term can become dominant.  

Directions of development of ecological and technogenic 
safety of the state proposed to define [12]:  

- controllability and predictability of the development of 
high-tech complex; 

- scientific and technological activities and professional 
education; 

- information and communication technology; 
- environmental technology; 
- industrial and agricultural production on the basis of the 

latest technologies and techniques; 
- energy use of promising and innovative technologies 

and resources; 
- combined transport infrastructure, diagnostics and 

monitoring of the technological infrastructure; 
- the production and disposal of radioactive, chemical, 

biological and explosive products; 
- military-technical cooperation; 
- system protection high-tech facilities from accidents 

and disasters.  
Analysis of the global and internal threats to ecological 

and technogenic safety of Ukraine has shown that there is a large 
number of them and the urgent need to engage in at least their 
neutralization. In the man-made aspect of our country added the 
threat of military action in the East of the country. In 
environmental aspect the biggest challenges – agriculture and 
deforestation, especially in the Carpathians. Therefore, the 
relevance of eco-anthropogenic component of national security as 
a state in whole and its regions, is undeniable, as this security is 
associated with the survival of the population and the future of 
the state as a whole. 
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Absract: wasteless technology for processing of plastic waste and food packaging polymer, which is based on the usage of mechanical 
recycling as the most environmentally friendly way of plastic waste recycling has been developed.  The introduction of various kinds of 
plastic waste, including plastic packaging waste, into sand cement compositions, allows, on the one hand, to dispose millions of tons of 
plastic waste and at the same time to reduce the negative impact of the last ones on the environment and humans. On the other hand, it 
allows substituting expensive fibreboard fibres by substantially cheaper polymeric waste, preserving and improving the properties of 
concrete mixtures, to which they were administered. The resulting product can be used as filler in a cement-sand mixture, which can 
significantly improve the physicomechanical, thermal and rheological properties of the product made on the cement-sand based mixtures.  
KEYWORDS: ENVIRONMENTAL SAFETY, HYGIENE, WASTE POLYMERS, POLYMER PROCESSING, RECYCLING 
PACKAGING AND RECYCLING.  
 
1. Introduction. Increasing of production and usage of polymers 
continually raise their wastes amount. The latest research of the 
world market of plastic package consumption, carried by company 
Smithers Pira shows that its world production was 16,7 million in 
2015 with the annual gain in 3,8%. As a result, the consumption of 
plastic will increase by 4,8% up to 15,5 million tons in 2016. 
During the next 5 years, the consumption is believed to be 21,1 
million tons in 2021, with annual increasing by 3,8%. Despite 
economic factors, increasing in plastic package consumption 
remains stable [1]. We predict more intensive increasing of 
consumption in 2016 mostly due to increasing of bottled water 
usage rate and decreasing of PET resins price as well. This process 
is provided by regions where glass and metal package for milk, 
juice, beer and wine continuously replaced by plastic one.  
Creating of waste less ecological-friendly technology based on 
mechanic recycling of polymeric waste and material containing 
polymeric waste is one of the most actual and safe ways of waste 
processing. 
2. Preconditions and means for resolving the problem. 
It's known that synthetic fibers have low wettability and 
consequently bad adhesion with cement stone (fig. 1). 
Adhesion of filling agent and cement stone has a determinative 
influence on physical-mechanical properties of concrete. Adhesion 
is caused by close attachment and joining of cement stone with the 
filling agent which is achieved due to a rough surface of the filling 
agent. The best attachment and joining have the filling agents 
whose surface lets the concrete get into a filling agent.  

 
Figure 1. Lack of adhesion of cement stone with polyamide fibers. 
Electron micrograph [2].  

It is known that polymer wastes have low ability to adhesion and 
absorption due to smooth, almost polish surface. During adding of 
any kind of filling agent into cement matrix, the most important 
moment is "gluing" of hydrophilic (organic) and hydrophobic 
(clinker mineral) surfaces. Well-studied polymeric fibers that are 
widely used in a building have a low degree of adhesion with the 
concrete stone which is caused by low adhesion and sorption. 
Moreover, they are chemically inert substances in relation to the 
components of the concrete mixture. Today scientific proposals in 
this field are limited by changing of polymeric fibers shapes.  
The fibers are made in shapes of ropes, spirals, and waves that 
have different hooks on their surface and so on [3, 4].  
In response to the problem of adhesion between polymers and 
cement matrix, it's necessary to create conditions of growing of 
cement matrix crystals on the surface of the polymeric filling agent. 
Towards the solution of this problem, we suggest milled polymeric 
wastes were mechanically activated in a specially made device [5].  
 Conducted experimental research proved correctness and efficiency 
of that choice. 
Solution of the examined problem.  In order to solve the set 
problem, we conduct several experimental pieces of research for 
obtaining concrete mixtures filled with polymeric wastes which will 
meet requirements of Union State Standards specifically adhesion 
with cement stone, compressive strength and flexural strength, 
durability, convenience laying, hardening rate. 
Researches were carried out with the usage of polymeric wastes. 
During experiments, the following parameters were changed: 
proportions of filling agents in the mixtures, type of polymeric 
filling agent (mechanically activated. Our aim was to achieve an 
optimal composition of cement mixtures and appropriate limits of 
polymeric wastes addition without deterioration of concrete 
physical and chemical properties. For obtaining of polymeric filled 
cement mixture it’s necessary to mix previously milled and 
mechanically activated polymeric wastes with adding of cement, 
sand and water.  
The composition of experimental samples: cement-sand-water 
(3:1:0.4), the polymeric filling agent from 1-15% from a total sand 
mass. 
Experimental investigation of procedure. Milled polymeric wastes 
were mechanically activated in a specially made device [5]. Then 
processed wastes were added to sand and cement mix. The dry 
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mixture was blended in the mixer for 2.5-3 min after that water was 
added.  After addition of water to the mixture, cement grout was 
mixed for 3 minutes, left for 5 min and mixed again for 2 min. 
Repeated mixing is used for prevention of premature concrete 
setting.  The mixture was laid in layers and compacted by a metal 
rod in molds with size 160x40x40 mm. After the laying, samples 
were vibrated during 1 min, then were left for 15 min and were 
vibrated again for 2 min. 
By the variety of researchers, it has been established that colloid 
structure which is formed at the end of the first stage can be easily 
changed in a certain required way. Repeated vibration conducted at 
the end of the stage when electroconductivity of concrete mix is 
maximal allows to increase concrete strength and to reduce its 
permeability. 
In this way, 6 samples of each kind of concrete mix were made. 
Then these samples were left in molds during 24 hours (± 1 hour). 
After they were placed in a container with water during two days. In 
72 hours (± 2 hours) from the moment of preparation, according to 
methodologies BS EN 12390-3:2009, BS EN 12390-5:2009 [6, 7] 
compressive strength and flexural strength tests were conducted.  
The same researches were carried out after 28 days when the 
concrete stone has maximum strength with the other half of the 
samples.  During the experiments, the method of mathematical 
planning was used. Analysis of the experimental data was carried 
out using a statistical analysis package "STATGRAPHICS" by 
multifactor model’s construction. 
Results and discussion. Obtained results of compressive 
strength and flexural strength tests of concrete samples show their 
dependence on the amount of filling agents (polymer wastes) and in 
the concrete mixture. 
Figure 2 presents results of compressive strength test. As it can be 
seen, control sample had on concrete strength of compressive 10.27 
and 26.6 H/mm2 on the 3nd and 28th days accordingly. The 
presence of polymer wastes in the concrete samples changed this 
index. The best results were obtained for samples containing 7% of 
polymer wastes. After three days, these samples compressive 
strength 11.34 H/mm2, on the 28th day this index increased up to 
29.87 H/mm2  which exceeded results of control sample on 10,4 % 
(3nd day) and 12.3 % (28th day).  
Results of flexural strength test are shown in Figure 3. Comparing 
with the control sample, the best strength had those ones 
containing 7 % of PET wastes. As it could be seen from the 
Figure 3, after three days of setting, flexural strength of samples 
with 7 % of polymer wastes was improved on 21.65 % of samples 
with polymer wastes in comparison with the control sample. 

 
Figure 2. Results of compressive strength test for control sample and 
those filled with polymer wastes after 3 days and 28 days 

 
Figure 3. Results of flexural strength test for control sample and 
those filled with polymer wastes after 3 days and 28 days 
 
After 28 days obtained results were not so significant but the main trend 
was the same. Maximal flexural strength was observed for samples with 
7% of PET wastes. Improvements were 5.35 %. 
All samples with polymer wastes can be characterized by: 
- the absence of cracks formation at visual observation; 
- decreasing of concrete shrinkage; 
- reducing of concrete weight up to 21.3% without loss of its 
strength properties; 
- increasing of cohesion of  polymer wastes with the concrete stone 
which was confirmed by mechanical researches; 
- improvement of concrete compressive strength  and flexural 
strength, especially at the initial stages of concrete formation due to 
reinforcing and more even distribution of cement particles in 
samples. 
Conclusions and prospects of further researches.  
Experimental researches proved that mechanical activation of 
polymer wastes leads to improvement of cohesion of polymer 
wastes in concrete. Increasing in the amount of polymer wastes up 
to 10% doesn’t have a negative impact on physical properties of the 
concrete stone. 
New concrete mixtures filled with polymer wastes have been 
prepared. Obtained mixtures have improved physical and 
mechanical characteristics and better adhesion of polymer wastes 
with cement matrix.  
It allows to: 
- reduce amount of polymeric wastes; 
- put into practice basic international principles in ecological policy 
creating the non-waste technology of polymeric wastes recycling; 
- obtain goods with better physical properties; 
- use polymer wastes instead of expensive raw materials; 
- achieve an essential saving of raw materials, energy and money 
resources; 
Obtained results are underlying and will be used for further 
researches for determination of limit doses of polymeric wastes 
which can be added to concrete mixtures. 
Present research proceeds innovative approach in the utilization of 
polymeric wastes by adding into their composition concrete 
mixtures. 
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2009) Unknown Binding. – 15 May 15, 2009. 
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1. Въведение 
Новите предизвикателства в обкръжаващия ни свят 

доказват необходимостта от ефективно гражданско-военно 
сътрудничество (ГВС) не само в развиващите се страни или 
такива, които са разделени от политически и етнически 
сблъсъци, но също и в страни, които са в близост до съответния 
конфликт и са застрашени от големи потоци от бежанци. Това 
и други предприсъединителни изисквания към България, 
относно членството ѝ в НАТО, налагат необходимостта в 
българските въоръжени сили (ВС) да започнат да се изграждат 
и развират способности по ГВС. 

Актуалността на настоящата разработка се обуславя от 
необходимостта от изследване на състоянието на гражданско-
военното сътрудничество в българските въоръжени сили, както 
и перспективите за неговото развитие, като основна съвместна 
функция в ръцете на командващия операцията. 

2. Развитие и състояние на ГВС във 
въоръжените сили на Република България (РБ) 

Подготовката на органи и сили за ГВС в Българската армия 
започва от 2001 г. във връзка с изпълнение на 
предприсъединителни споразумения и постигане на една от 
целите на ВС на РБ, като бъдеща страна член на НАТО. 
Началото е поставено от петима офицери от състава на групата 
по „Планиране, бюджетиране и оперативна съвместимост с 
НАТО“, като трима от тях работят на бригадно ниво, 
четвъртият – на корпусно, а петият – в тогавашният Главен щаб 
на Сухопътни войски, като се явява и началник на групата. 
През март 2004 г. на своя лекция Началникът на ГЩ на БА ген. 
Никола Колев очертава рамката на визията за формиране и 
развитие на органите за ГВС, като посочва, че една от целите 
на силите, с която са се ангажирали, е подготовка на рота 
CIMIC и група CIMIC за нуждите на НАТО и четирима 
офицери по CIMIC – за нуждите на Европейския съюз. Той 
посочва, че ротата CIMIC се предвижда да се използва по два 
начина – самостоятелно, чрез придаване при поискване към 
НАТО или друга коалиция, или да бъде в състава на по-големи 
български контингенти по време на операции по поддържане 
на мира, гражданско-военни операции, мироналагащи 
операции и др.  

Първоначално с МЗ ОХ – 07/24.03.2005 г. се регламентира 
създаването на рота за „Гражданско-военно сътрудничество” от 
01.09.2005 г. в състава на Сухопътните войски на БА и има 
следния състав: командване и четири идентични взвода. Всеки 
взвод се състои от три отделения, както следва: 

- 1-во отделение за оценка на цивилните структури – 
цивилна инфраструктура, икономика, политическа обстановка 
и култура; 

- 2-ро отделение за взаимодействие с цивилните структури 
– международни правителствени и неправителствени 
организации, местни цивилни и военни структури; 

- 3-то отделение за гражданско-военно сътрудничество с 
международни правителствени и неправителствени 
организации, местни цивилни и военни структури, с 
въоръжените сили на други държави и организации. 

Впоследствие структурата, с която ротата получава 
национална сертификация и потвърждаване на оперативните 
способности, е следната: командване, състоящо се от командир 
и заместник-командир, той и командир на дивизионния модул; 
дивизионен модул и два бригадни модула. 

През 2007 г. структурата на ротата е актуализирана и тя 
получава сертификация за участие в пълния спектър от 
операции на НАТО. Съгласно изискванията на цел EG 3784 
„Способности за гражданско-военно сътрудничество“ е 
развърнат и „3-ти Бригаден модул“, като структурата на ротата 
придобива вида, посочен на фиг. 1.  

 
Фиг. 1. Структура на ротата за ГВС към 2007 г. 

В съответствие с изискванията на горепосочената цел EG 
3784 „Способности за гражданско-военно сътрудничество” 
ротата се състои от 1 дивизионен и 3 бригадни модула. 
Структурата на дивизионния и трите бригадни модула е 
идентична и включва командване и три секции, като основно 
предназначението на всяка от тези секции е: 

- секция „Гражданска оценка“ – да извършва оценка на 
цивилната среда в зоната на отговорност; 

- секция „Цивилно-военно сътрудничество“ – да създава и 
поддържа контакти с представителите на местната власт и на 
международни правителствени и неправителствени 
организации; 

- секция „Гражданско-военни дейности“ – да координира, 
предлага и реализира проекти по CIMIC, както и други 
дейности за подпомагане на местното население с цел 
улесняване мисията на командирът.  
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При необходимост, по време на участието на модула/ротата 
в мисии, като усилващ елемент може да му бъде придавана, 
група (пул) от функционални специалисти в следните 
направления: гражданска администрация, гражданска 
инфраструктура, хуманитарна помощ, комерсиални дейности, 
културни дейности. 

Постепенно с приемането на Р. България в НАТО и 
поемане на ангажименти за придобиване на собствени 
способности за ГВС, които да поддържат собствените 
формирования и щабове, или да поддържат съюзнически 
такива, се разработва амбициозен проект за развитие на ГВС, 
който е посочен в „Пособие за специалистите по CIMIC от 
Българската армия“. Според него изискването е да се 
поддържат способности по CIMIC на ниво оперативен район 
(зоната за отговорност) и в периода след приключване на 
мисията/операцията, което предполага съществуването на 
комплект за CIMIC на БА, способен да изпълнява задачи по 
ГВС в съответствие с необходимата степен на готовност. Този 
комплект следва да включва: 

- в Генералния щаб – отдел CIMIC в управление 
„Стратегическо планиране” – J5/8/9 (в бъдеще самостоятелна 
структура J9); 

- в „Щаб на Сухопътни войски“ – отделение CIMIC в отдел 
„Планиране и развитие на Сухопътните войски” – L5 (в бъдеще 
самостоятелна структура L9); 

- в „Съвместно оперативно командване“ (СОК) – офицер по 
CIMIC;  

- в щаба на механизираната бригада – офицер по CIMIC в 
G5 (в бъдеще самостоятелна секция G9); 

- пряко подчинена на „Командване на Сухопътни войски“ – 
една рота за CIMIC (в бъдеще „Група за CIMIC“) [5.1, 11]. 

По-късно, след разгара на финансовата криза 2009 г., и 
неминуемото ѝ отражение върху българската икономика и 
армия, е направен преглед на необходимите отбранителни 
способности на страната ни с цел намаляване разходите за 
отбрана. На този преглед се дават предложения за 
преструктуриране на въоръжените сили, като за пръв път се 
издава Бяла книга за отбраната и въоръжените сили на 
Българската армия, а по-късно – и „План за развитие на 
въоръжените сили – 2014 г.“ В тях се посочва, че: „...ниво на 
политическа амбиция за участие в операции прегледът 
констатира, че наличните способности за граждансковоенно 
сътрудничество в общи линии удовлетворяват минималните 
военни изисквания. Поради тази причина не се предвижда 
създаване на нови способности. Запазва се съществуващата 
рота CIMIC от състава на Сухопътните войски и органите, 
изпълняващи тази дейност. Планира се създаване на смесен 
батальон за граждансковоенно сътрудничество, географско 
осигуряване и психологически операции. По този начин се 
осъществява естествената връзка между граждансковоенното 
сътрудничество и психологическите операции“ [5.2, 50-51]. 
След обединяване на Генералния щаб и Министерството на 
отбраната, се създава Щаб на отбраната, в който ръководството 
по ГВС се делегира на Дирекция „Операции и подготовка“, 
която да отговаря за организиране и осъществяване общото 
ръководство на дейностите по гражданско-военно 
сътрудничество при провеждането на операции.  

През 2014 г е приета и НП – 3.4.9 „Доктрина за гражданско-
военно сътрудничество“ в която се посочва, че Българската 
армия разполага с ограничен комплекс от структури, 
изпълняващи задачи по ГВС, а органите и силите са в 
съответствие с утвърдените щатове на Министерството на 
отбраната и подчинените структури от БА. Според НП – 3.4.9 
дейности по ГВС се осъществяват от офицери, заемащи 
отделни длъжности на всички нива в командната структура на 
въоръжените сили. Тези длъжности са в дирекциите и отделите 
на Министерството на отбраната, в щаба на СКС и щабовете на 

видовете ВС, като на тях са назначени специалисти по ГВС с 
„временни задължения по реализиране на тази функция“ [5.3, 
17]. Към този момент (октомври 2017 г.) органите за ГВС на 
различните командни нива са крайно ограничени. В дирекция 
„Операции и подготовка“ за въпросите, свързани с ГВС, 
отговаря един офицер, като това не са неговите основни 
задължения, а допълнителни такива. В „Съвместно командване 
на силите“ отговорност за ГВС носи отново един офицер в 
„Канцелария на командващ на СКС“, чиито основни 
задължения са връзки с обществеността, а тези за ГВС са по-
скоро формални. В Сухопътни войски ситуацията не е по-
различна. Там отговорността за ГВС е поверена отново на един 
офицер, намиращ се в отдел „5/8“ и по-конкретно – в сектор 
„Оперативна съвместимост“, като тя също е фиктивна. На по-
ниско ниво (в бригадите, полковете и батальоните) отговорни 
лица за ГВС, дори и с временни задължения, няма. Всичко това 
показва, че проблемите, свързани с ГВС, започват от липсата 
на органите и щабните елементи за ГВС най-вече на 
стратегическо и оперативно ниво, където е необходимо 
формирането на политиката и целите, а след това разпределяне 
на задачите и дейностите по ГВС. 

Според същата доктрина, основното военно формирование 
е ротата за ГВС, подчинена структура на Командването на 
Сухопътните войски и изпълняваща широк спектър от задачи, 
свързани с дейности по ГВС. В изпълнение на плана за 
развитие на въоръжените сили – 2014, рота CIMIC e включена 
в състава на батальона за граждансковоенно сътрудничество, 
географско осигуряване и психологически операции и от 2015 
г. структурата ѝ е променена, като придобива вид, посочен на 
фиг. 2. Тя се състои от командване, включващо командир на 
рота, заместник-командир на рота, логистик и шофьор/медик. В 
ротата са структурирани два бригадни и един батальонен 
център, всеки от които се състои от по три тактически групи. 
Командването на бригадните центрове включва: командир на 
центъра и шофьор, а тактическата група се състои от командир, 
специалисти 1-ви и 2-ри клас и шофьор. 

 
Фиг. 2. Структура на ротата за ГВС от 2015 г.  

Следва да се отбележи, че в приетите през 2015 г. план и 
програма за развитие на въоръжените сили до 2020 г. [5.4; 5.5] 
за способности и дейности, свързани с ГВС, въобще не се 
споменава, като дори в предвидените изменени структури на 
Сухопътни войски или Съвместното командване на силите, 
формирования или структури за ГВС, не се забелязват.  

Въпреки това през 2017 г. промяната на ротата за ГВС е 
факт. Името на ротата е вече ново – Рота CIMIC и структурата 
ѝ е променена, като придобива вид посочен на фиг. 3. Тя се 
състои от командване, чиято структура е без промяна, но се 
създава „Център за анализ и планиране“, пряко подчинен на 
командването. Неговата функция е да подпомага командването, 
като планира дейностите на тактическите групи и анализира 
добитата от тях информация, преди да я предостави на 
командира. Освен това в зависимост от обстановката този 
център влиза във връзка с останалите щабни структури и 
взаимодейства с тях за изпълнение на задачите по ГВС. Това 
показва, че в своята дейността този център играе роля на щабна 
структура G9 – отделение CIMIC. Другата голяма промяна в 
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структурата на ротата е че бригадните и батальонния център 
изчезват, като от тях остават само седем тактически групи, 
вместо общо девет до преди промяната. Това показва, че 
отново числения състав на ротата е намален. Състава на 
тактическите групи не се променя. Идеята на използването на 
тактическите групи е сходна с тази на центровете от 
предходната структура, но с тази разликата, че сега 
командващия операцията (съвместна или на самостоятелен вид 
ВС) взема решение колко тактически групи (две, три, четири) 
да се придадат към дадено формирование, в зависимост от 
конкретната обстановка. 

 
Фиг. 3. Структура на ротата за ГВС от 2017 г.  

Всичко това навежда над мисълта, че, за разлика от 
партньорите ни в НАТО и ЕС, нашите ВС, освен че не 
генерират нови способности за ГВС, дори не запазват 
съществуващите такива. 

В доктрината за ГВС се предвижда също назначаване при 
необходимост на функционални специалисти - за изпълнение 
на специфични задачи в хода на операцията. Техният брой и 
област на експертиза ще зависят от обстановката в кризисния 
район. Освен това е споменато, че при крайна и наложителна 
необходимост командирите ще определят формирования под 
тяхно командване или отделни военнослужещи, които да 
изпълняват задачи по ГВС. Регистър на функционални 
специалисти по ГВС към момента не се поддържа, така че не 
става ясно от къде и как ще бъдат привлечени такива при 
необходимост.  

Опитът на Българската армия от участия в 
мироподдържащи операции и хуманитарни мисии е 
сравнително малък, което е ограничение за развиване на 
собствени способности за ГВС, насочени към осигуряване на 
войските в зоната на операцията. Дейностите по ГВС също така 
са нови за българските въоръжени сили и не могат все още да 
се интегрират напълно във всички щабове на отделните 
управленски нива. Въпреки това вече има участие на български 
военнослужещи в структури за ГВС, като например във 
войната в Босна и Херцеговина. Там България участва със 
седем офицера за ГВС, работещи в щаба на СФОР в Сараево. 
Друг пример е участието на страната с един инженерен взвод в 
мисията на КФОР в Косово, в който, въпреки че специалисти 
по ГВС конкретно не участват, самият взвод участва в 
реализиране на проекти по възстановяване на 
инфраструктурата.  

В мисията за следвоенно възстановяване на Ирак български 
военнослужещи участват в провеждането на гражданско-
военни операции, което по същество е дейност на органите за 
ГВС. За съжаление нашата страна разполага с ограничени 
финансови средства, необходими за осъществяване на проекти 
по ГВС и поради тази причина участието ни в гражданско-
военни операции се свежда до възлагане изпълнението на 
различни проекти на местни фирми, с разходване на финансови 
средства, отпускани от американското правителство, 
посредством Агенцията за международно развитие (USAID). 
Български специалисти по ГВС участват също и в други мисии 
в Грузия, Чад и Афганистан, където натрупват незаменим 
практически опит при провеждане на дейности по ГВС. 

С цел поддържане и подготовка на необходимото 
количество специалисти по ГВС, се провеждат периодични 
специализирани курсове в страната и чужбина. Въпреки това, 
политиката на ръководство на ВС на РБ за запазване на 
обучени и квалифицирани кадри в областта на ГВС, е 
непоследователна, поради което не е изключение фактът 
обучен специалист по ГВС да бъде преназначен на друга 
длъжност или да напусне въобще редовете на Българската 
армия. Това поставя под въпрос запазването на вече 
придобитите способности за ГВС, имайки предвид, че 
съюзниците ни от НАТО и ЕС развиват все повече тези свои 
способности за справяне с новите предизвикателства пред 
въоръжените сили, свързани с гражданско-военна 
координация, взаимодействие и сътрудничество при справяне с 
кризи от различен характер. 

3. Заключение  
Ефективната координация, взаимодействие и 

сътрудничество между въоръжените сили и цивилните 
организации, агенции и засегнато население се осъществява 
посредством компонентите по ГВС (физически, морален и 
концептуален). Във ВС на РБ тези дейности е невъзможно да 
бъдат осъществени поради липсата на органи и структури за 
ГВС (физическия компонент), особено на оперативно и 
стратегическо ниво. Наличието на отделни офицери, 
изпълняващи задължения по ГВС, но назначени на други 
основни длъжности, води до затруднено цялостно разбиране на 
концепцията за ГВС. Поради липсата на обучени специалисти 
на длъжности по ГВС, в международни съюзнически и 
коалиционни операции се изпращат кадри, които не 
притежават необходимата квалификация, а се учат по време на 
самата мисия, като след нейното приключване те продължават 
да изпълняват длъжности, различни от ГВС, а придобитият от 
тях опит не се отчита. 

4. Изводи 
4.1. ВС на Република България разполагат с ограничен 

комплекс от структури, изпълняващи задачи по ГВС. 
Единственото военно формирование на тактическо ниво е 
ротата CIMIC, която е подчинена структура на Командването 
на Сухопътни войски. На оперативно и стратегическо ниво, 
съгласно длъжностните разписания, няма назначени органи и 
сили за ГВС, а тези задачи се изпълняват от офицери с 
временни задължения по реализиране на тази функция. Това 
води до общо неясно тълкуване на цялостната концепция и 
затруднено провеждане на политиката и целеполагането на 
ГВС. 

4.2. Анализа на състоянието на органите и силите за ГВС 
показва, че организационна им структура не съответства на 
задачите които е необходимо да изпълняват. Това налага 
промяна в структурата на органи и сили за ГВС във ВС на 
Република България. 
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1. Introduction 
Mediterranean cross-border cooperation (MedCBC) takes an 

important place in the general ENP policy context. Cross-border 
activities, outputs, achieved results and its effectiveness have an 
essential influence on the aspects of the “wider” security – political, 
economic, social, ecological and cultural security.  

For the period 2007-2013 Med CBC was realized by seven EU 
members (Cyprus, France, Greece, Italy, Malta, Portugal, Spain) 
and six Neighbourhood partners from the North Africa and the 
Middle East (Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Palestine, and 
Tunisia). (Fig. 1). A total of 95 projects were awarded a total of 
€185,1 million (€107 million for 76 standards projects and the 
remaining €74,1 million for 19 strategic projects) [1].  

 
Fig. 1 Map of the Cooperation area [1] 

In this paper, the MedCBC is analysed as a complex system that 
has interconnected internal elements united by common goals, 
priorities, and principles. At the same time, the MedCBC system is 
under the influence of different external factors. The subject of 
research is MedCBC’s capacity for strategic development. 
Therefore, the main purpose of this work is to propose strategies for 
development of MedCBC by applying strategic tools as PESTEC-
analysis, SWOT-analysis, and TOWS-analysis.  

There are some limitations in this study by: 
• territorial limitations – Mediterranean cross-border region; 
• time limitations – a mid-term perspective 2018-2020; 
• a number of external factors and internal elements – 12 in 

each group; 
• a number of strategies for development – between one and 

three strategies. 
 

2. PESTEC-analysis 

Focusing on external factors contributes to bringing out some 
specific causes that have positive and/or negative effect. A suitable 
method is PESTEC-analysis, an expanded version of PEST-
analysis, which is required to fully understand the external macro 
environment. The outlined acronym consists the standard political, 
economic, social and technological factors of influence and two 
other groups of factors - ecological and cultural. All the six groups 
of factors are logically linked to the priorities and measures set out 
in the Mediterranean cross-border programmes under which CBC 
projects are being prepared. The effect of the priorities is aimed at 
improving the external environment, and hence the state of the 
various aspects of "wider” security. 

An initial list of 48 external factors was formulated on the basis 
of literary and documentary studies. A control survey was prepared 
and was sent to experts (at European, national and local level), 
representatives of scientific institutes, business, and non-
governmental organizations, randomly selected. They evaluated 
significant or insignificant is each of the factors. 

The experimental sample represents 16% of the general set of 
potential evaluators to whom the control survey was sent. An 
imbalance is observed in the distribution by the EU Member States 
and EU partner countries - 81% of the respondents are the Member 
States, while only 19% are from non-EU countries (Diagram 1). 
Diagram 2 shows the distribution by type of institutions. 56% of the 
respondents occupy leadership or management positions. 

 
Diagram 1 PESTEC evaluators by country 

 

Diagram 2 PESTEC evaluators by type of institution 
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Applying statistical tools as one sample Z-test, probability value 
P= 95%, significance level α = 0,05, twelve external factors (by two 
from each of the six groups) have been chosen like the most 
significant. (For more explanation about statistical methods and 
hypothesis testing to perform PESTEC-analysis see [2]).  

The most significant components of PESTEC-analysis are: 
• political factors: Cooperation agreements and financial 

instruments of EU/ENP (with positive effect), and Insufficient 
democracy and authoritarian regimes (with negative effect); 

• economic factors (with positive effect): Resources 
availability (natural, human etc.) and Development of micro, small, 
medium enterprises; 

• social factors (with negative effect): High rate of 
unemployment, especially among young people, and High levels of 
illiteracy, especially among girls and women; 

• technological factors: Promote scientific research and 
facilitate the adoption of research results in commercial routes (with 
positive effect), and Overall technological delay of targeted regions 
(with negative effect); 

• ecological factors (with positive effect): Awareness and 
understanding of environmental issues, and Effective and efficient 
utilization of natural resources; 

• cultural factors (with positive effect): Improving the quality 
of education and Tourism development. 

3. SWOT-analysis 
The MedCBC’s internal environment should be analysed and 

scanned too. It includes several groups of elements: 
1. First group - the strategic objective of the MedCBC, sub-

targets and target values to be achieved. For the period 2014-2020 
there are: 

•one General Objective - to foster fair, equitable and 
sustainable economic, social and territorial development, which 
may advance cross-border integration and valorize participating 
countries’ territories and values; 

•two Overarching Objectives – A. Promote economic and 
social development; B. Address common challenges in the 
environment; 

•four Thematic Objectives - A.1. Business and SME 
development; A.2. Support to education, research, technological 
development, and innovation; A.3. Promotion of social inclusion 
and the fight against poverty; B.4. Environmental protection, 
climate change adaptation, and mitigation. 

2. Second group – MedCBC’s Content, including 14 principles, 
11 priorities, budget and funding criteria, eligible costs; 

3. Third group – MedCBC’s Procedures: it brings together: 
authorities, structures and bodies that manage and administer the 
MedCBC (Joint Monitoring Committee, Managing Authority, 
National authorities, Audit Authority, Group of Auditors, Control 
Contact Points, Joint Technical Secretariat, Branch Office, National 
Contact Points, Project Selection Committee); and the procedural 
rules that these authorities follow in selection, approval, financing, 
and monitoring of projects; 

4. Forth group - Participants: they can be classified to 
participants at European, national, regional and local level; another 
classification is Beneficent (EU)-Beneficiaries (eligible countries); 
Beneficiaries can be classified according to: 

•their EU membership - eight eligible Member States and 
eleven eligible partner countries; 

•their activity in MedCBC - active (seven Member States and 
six partner countries) and inactive (one Member State, United 
Kingdom, and five partner countries, Turkey, Algeria, Morocco, 
Libya, Syria); 

•the level to which they belong - national, regional, local; 
•the sphere of activity - state, regional and institutional, 

educational and research structures, business organizations, 
representatives of the non-governmental sector. 

5.  Fifth group - Results: there are several types of results, 
distinguished according to: 

•their impact on the aspects of "wider" security - direct and 
indirect impact; 

•the aspects of "wider" security that the results affect - 
political, economic, social, technological, environmental, cultural, 
mixed; 

•the relations between results and objectives (see Fig. 2).  
 

 
Fig. 2 Relations between results and objectives 

 
The five groups of elements are not independent of each other 

but interact in the form of a dynamic complex. The stronger the 
connections between them are, the higher the effectiveness of their 
interaction is. The five groups of elements form the design of the 
MedCBC’s internal environment. Its sustainability depends on: 

• MedCBC capability for internal integration; 
• MedCBC capability to adapt to external conditions. 
In order to ensure the sustainability of its groups of elements, it 

is important the internal environment’s strengths and weaknesses, 
opportunities and threats facing it, to be explored through SWOT-
analysis. 

For the study’s benefits, experts were randomly assigned to two 
groups with mixed representation. The first group included ten 
experts who had the task of generating the maximum amount of 
characteristics from the four SWOT categories. For each of the 
internal groups and elements, strengths and weaknesses, 
opportunities and threats could be identified. Method of retrieving 
the SWOT characteristics is the so-called "unsynchronized virtual 
brainstorming" intuitive method. 

The ten experts are representatives of eight countries of which 
just one is not part of the Mediterranean cross-border region. 
Diagram 3 shows a significant normal allocation by country. The 
distribution of the participants according to the institutions they 
represent is also fairly heterogeneous (see Diagram 4). 60% of the 
experts occupy leadership/management positions and the remaining 
40% have executive/auxiliary positions. 

 
Diagram 3 Participants in the unsynchronized virtual brainstorming by 

country 

 
Diagram 4 Participants in the unsynchronized virtual brainstorming by type 

of institution 

A total of 48 strengths and weaknesses, opportunities and 
threats had been generated. A five-degreed questionnaire was 
created in which experts from the second group reflected their 
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agreement or disagreement for each characteristic. The experts in 
the second group represent 27% of the general sample of potential 
evaluators. The sample could be defined as large, independent and 
on some signs evenly distributed. 83% of the evaluators are 
representatives of the EU Member States (Diagram 5). The 
percentage of the evaluators, by institutions of which they are a 
part, is fairly even (Diagram 6). The job positions of 54% of the 
respondents are expert/technical, and 46% are 
leadership/management. 

 
Diagram 5 SWOT evaluators by country 

 
Diagram 6 SWOT evaluators by type of institution 

Applying statistical tools as one sample Z-test, Spearman 
coefficient, probability value P= 95%, significance level α = 0,05, 
twelve internal characteristics (by three from each of the four 
groups) have been chosen like the most statistically significant. (For 
more explanation about statistical methods and hypothesis testing to 
perform SWOT-analysis see [2]).  

MedCBC SWOT-analysis includes: 
•Strengths: Exchange of best practices; Clear priorities and 

measures, related to the goal; Clear and fair principles; 
•Weaknesses: Complicated and bureaucratic project selection 

procedures and financial procedures; Difficulties in harmonizing 
project selection and financial procedures, caused by differences in 
national systems and legal basis; Limited financial resources; 

•Opportunities: Creating multinational partnerships; Creating 
an appropriate model for measuring and evaluating the CBC's 
effectiveness, that would help the process of formulating future 
goals and priorities; Promoting strategic projects and capitalization 
projects; 

• Threats: Strong bureaucracy and centralization; Procedures 
that are too complex and time-consuming; CBC budget amount is 
too low as a percentage of European Neighbourhood Instrument. 

4. TOWS-analysis 
To construct a TOWS analysis, it is important to focus on the 

logical relation between the external factors, the elements of the 
internal environment and the cross-border projects’ results.  

For example, the first policy factor “Cooperation agreements 
and financial instruments of EU/ENP” is a prerequisite for the 
exchange of best practices (Strength) and the Opportunity of 
creating multinational partnerships. The results of the cross-border 
projects supporting this Strength and Opportunity would help to 
enhance political security in the Mediterranean cross-border region 
(see Fig. 3). 

 
Fig. 3 Logical relation with positive influence on political security 

There is also a logical relation between the negative political 
factor "Insufficient democracy and authoritarian regimes" and the 
difficulties in harmonizing project selection and financial 
procedures (Weakness), which poses the threat of too complicated 
and time-consuming procedures. The effectiveness of cross-border 
outcomes is limited by the negative influence of the external 
political factor and its effects on the MedCBC’s internal 
environment (see Fig. 4). 

 
Fig. 4 Logical relation with negative influence on political security 

Following the principle of logical relation, it is easier to 
understand and apply TOWS-analysis. As shown in Table 1, there 
are four types of strategies. These types of strategies help to identify 
relevant strategic options that MedCBC could pursue. Moreover, 
TOWS analysis can help MedCBC to see how it can take advantage 
of opportunities, reduce threats, overcome weaknesses and exploit 
any strengths. [3] 

 Table 1 TOWS-matrix  

 

5. Results of discussion  
The main purpose of this research is to formulate between one 

and three strategies for MedCBC development. Therefore, the most 
proper type of strategies is the “Maxi-Maxi” Strategies - those with 
the greatest potential for success.  

Using MedCBC strengths it could maximise its opportunities 
and effect of positive external factor “Cooperation agreements and 
financial instruments of EU/ENP”. Three “Maxi-Maxi” Strategies 
are presented in Table 2 below.  
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Table 2 MedCBC strategies for development 

 

6. Conclusion 
Three main tasks are implemented in this paper: 
•examining MedCBC external factors of influence through 

PESTEC-analysis; 
•exploring elements of MedCBC internal environment 

through SWOT-analysis; 
• finding and explaining the logical relation between external 

factors, internal elements and cross-border projects’ results with 
positive or negative influence on the aspects of the “wider” security. 

By implementing these three tasks and the main goal is 
achieved - there are three MedCBC strategies for development, 
formulated applying TOWS-analysis. It does focus attention the 
areas where actions are required and given some indication of the 
nature of those actions. 

This study provides a methodology that could be used and 
applied to other types of strategies, on the one hand, and to cross-
border cooperations in other regions (e.g. Black Sea), on the other 
hand. 
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1. Увод 
Терористичната организация „Ислямска държава“ 

преминава през териториален, икономически и политически 
колапс, но какво следва? Какво ще предприемат хилядите 
чуждестранни бойци в нейните редици? Ще изчезне ли 
Халифатът? А ще изчезне ли джихадистката идеология? Ще 
спрат ли атентатите в Европа? По какъв начин ще се променят 
обществата ни? През тази и миналата година отговорите на 
част от тези въпроси започнаха да се разкриват пред нас. Дали 
разполагаме с нужния политически и социален капацитет, за да 
намерим отговорите и на останалите?  

Повече от три години, след като през юни 2014г. „Ислямска 
държава“ (ИД) обяви създаването на Ислямски халифат в 
Сирия и Ирак, контролираните от него територии са намалели с 
повече от 60%, 40 от които бяха изгубени само от началото на 
2017г. Терористичната групировка е изгубила и близо 80% от 
приходите си1, а на 17 октомври тази година бе изтласкана от 
град Рака – нейна столица. Това са съществени удари, които 
увеличават както вътрешното напрежение в организацията, 
така и мотивацията и решимостта й да ги компенсира. Идеите и 
вярванията на джихадистите, тяхната терористична доктрина, 
са вече разпръснати и покълнали в умовете и сърцата на 
десетките хиляди членове и поддръжници на ИД и ще 
надживеят нейното евентуално заличаване от Сирия и Ирак. Тя 
вече променя себе си, пропагандната си политика, тактиките 
си, структурата си.  Централно място в развитието на това 
явление и бъдещите събития несъмнено ще заемат 
чуждестранните бойци, част от ИД. Те ще се явят мощен 
катализатор на промени и предизвикателство пред 
европейските обществата и тяхната сигурност и интегритет. 
Завръщането им вече е започнало и ще продължава, а с него се 
ражда необходимостта от анализ и адаптиране на политиките и 
действията.  

2. Предпоставки и опасности 
В периода 2011 – 2016г. повече от 42,000 души от над 120 

държави се присъединиха към ИД и станаха нейни бойци. 2 
Повече от 5,500 от тях са от държави-членове на Европейския 
съюз (ЕС), като най-съществен числен принос имат: Франция, 
Германия, Обединето кралство Великобритания и Белгия. Като 
имаме предвид кризата, в която се намира ИД, високата 
смъртност сред състава й, загубата на територии и цялостната й 

1 IHS Markit, “Islamic State Territory Down 60 Percent and 
Revenue Down 80 Percent on Caliphate’s Third Anniversary, IHS 
Markit Say”  http://news.ihsmarkit.com/press-release/aerospace-
defense-security/islamic-state-territory-down-60-percent-and-
revenue-down-80 [Електронен ресурс, посетен на 20 октомври 
2017г.] 

2 RAN Manual, Responses to returnees, 2017 

дестабилизация, започналият процес на завръщане на 
чуждестранните бойци обратно е съвсем очакван и логичен. До 
момента повече от 5,600 граждани или пребиваващи от над 33 
държави са се завърнали. Чуждестранните бойци могат да 
бъдат обособени в няколко отделни групи, според мотивацията 
им за заръщане, но независимо от това защо са взели това 
решение – всички те ще представляват предизвикателство пред 
структурите за сигурност и правораздавателните органи в 
Европа. Средният процент на завърнали се в държавата си 
чуждестранни бойци (ЧБ) е около 30, но що се отнася до 
Дания, Швеция и Обединеното кралство – там са се завърнали 
близо половината от заминалите за Сирия и Ирак. 3  

Таблица 1: Брой на чуждестранните бойци заминали от държави 
в Западна Европа и Западните Балкани за Сирия и Ирак на страната 
на ИД4 

Държава ЧБ Спрени/  
Депортирани 
от/Следени от 
Турция 

Останали в 
ИД  

Завърнали 
се 

Дата 

ЕС 5,500  ~2,200 ~1,200 04/2016 

Франция 1,910 

 

254/2,622 ~700 271 08/2017 

Германия >915 133/657 ~450 ~300 03/2017 

Великобри-
тания 

~850 106/1,172 ~400 ~425 02/2017 

Белгия ~478 37/1,519 ~250 1705 08/2017 

Косово 317  138 1176 04/2017 

Швеция ~300 55/300 112 30 07/2017 

Австрия 296 31/153+51 7 ~150 90 12/2016 

Нидерландия 280 22/520 <190 50 02/2017 

Босна  248  ~115 46 12/2016 

 

3 RAN Manual, Responses to returnees, 2017 
4 The Soufan Group, The Global Strategy Network, “Beyond 

the Caliphate”, октомври 2017г. 
5 Belgian Coordination Unit for Threat Analysis, февруари 

2017г.  
6 От тях 75 са мъже, а останалите – жени и деца 
7 Възпрени да напуснат Австрия  
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За да можем да направим оценка на това как завръщането 
на ЧБ в Европа ще се отрази на нивото на сигурност в 
еропейските общества, трябва да си изясним кои са причините 
да напуснат териториите на ИД. Мотивацията за това при 
отделните групи бойци е различна, а именно тя предначертава 
начина, по който те най-вероятно ще изберат да водят живота 
си в последствие, и определя различна степен на риск за всяка 
група.  

В първата условна група попадат бойците, завърнали се 
след кратък престой и участие в терористичната организация. 
Очевидно очакванията, които са имали преди да заминат, и 
представите им за това как живеят и действат джихадистите са 
се разминали драстично с реалностите и не са получили 
желаното. Представителите на тази група застрашават в най-
ниска степен обществата и държавите, в които се завръщат, но 
въпреки това са непредвидими. Възможно е, подтикнати от 
чувство на носталгия или нови трудности, те да решат отново 
по пътя на насилието и жестокостта да търсят решение в 
дадена ситуация, която отчитат като проблем за тях самите. 

На следващо място идват бойците, които се завръщат 
разочаровани. След като Халифатът започва да губи 
притегателна сила и признание, наред с появилите се вътрешни 
противоречия, много от бойците започват да изпитват 
съмнения. Но по отношение на тактически въпроси, лидерство 
и оптимални стратегии за baqiya wa tatamadad8, не на 
„правотата“ на идеологията на огранизацията. Те са напълно 
отдадени на мечтата за Ислямска държава и налагане на 
шариата. Тази тяхна преданост към джихадистките идеи, 
съчетана с това, че напълно приемат кръвопролитието, като 
начин за постигане на цели, ги прави обект на интерес от 
страна на правораздавателните органи и специалните служби.  

След водене на военни действия на страната на ИД, в 
Европа се завръщат и бойци, които са наситили желанието си 
за екстремни преживявания и искат просто да се възстановят 
след натрупаните умора и напрежение. Най-често това са 
бойци в млада възраст, чиято първоначална мотивация за 
присъединяване към организацията са били стремежът им към 
приключение или ново дефиниране на самите себе си и 
търсенето на „нещо повече“ от живота, поддали се и 
вдъхновили се от героичния имидж, пропагандиран от ИД. 
Тази група носи заплаха с подвижността си и с това, че бойците 
й са били част от пика на ИД през 2015г., когато тя се разраства 
с цената на брутално насилие и агресия. Малка е вероятността 
те да се откажат от  търсене на нови пътища към джихад, вече 
на територията на Европа.  

ЧБ, които са оцелели след разпадането на халифата, 
представляват едно от най-големите предизвикателства пред 
сигурността на Европа. Част от тях ще останат в Сирия и Ирак 
заедно с водачите си и ще се слеят с местните. Но друга част, 
успели да избягат или заловени и депортирани, ще продължат 
активна борба за целите си. Те не са изгубили мотивацията си и 
подкрепят както идеите, така и ръководното тяло на ИД. Много 
вероятно е те да се превърнат в успешни емисари на радикален 
ислям, които да рекрутират нови бойци от Европа, споделяйки 
с тях опита и преживяванията си, или да вдъхновяват и 
подпомагат организацията и изпълнението на терористични 
атаки на място. Те имат уменията, контактите и решителността 
за създаване на мрежа от клетки, чиито действия ще са трудни 
за предотвратяване и пресичане.  

Съществена опасност крият и европейските граждани, 
които по различни причини не са успели да напуснат 
държавите си и да заминат за Сирия и Ирак, тъй като у тях се 
съчетават ентусиазмът да бъдат част от ИД с 
неудовлетворението от това, че са били възпрепятствани от 
властите. Те не са станали реални свидетели на военните 
действия, не са обременени от грубата действителност и 

8 Устояване и разрастване, мото на ИД 

психическото и физическо натоварване на войната и лесно 
биха могли, с помощта на инструктивните материали на ИД 
или с помощта на нейни местни поддръжници, да реализират 
терористични нападения. 

Друга група ЧБ, която поставя европейските общества под 
заплаха от терористични нападения, са целенасочено 
изпратените от ИД с цел да изпълняват поставени от нея 
задачи. Още от създаването си през 2014г. ИД развива и 
поддържа свое подразделение от ЧБ за провеждане на атентати 
в Европа. Неговото първоначално ядро се състои предимно от 
френскоезични граждани на Белгия и Франция и беше 
отговорно за атентатите  в Париж през 2015г. и в Брюксел през 
март 2016г. Друг атентат от категорията на извършените от 
изнесени клетки на ИД е този от юни 2016г. на летище 
„Ататюрк“ в Истанбул, когато трима атентатори-самоубийци с 
произход от три различни бивши съветски републики убиха 
близо 50 души. ИД явно е прозряла силното въздействие и 
големия глобален отзвук, които се постигат с подобни 
нападения, и е продължила тази си тактика. Заловен през 2017г. 
неин боец дава подробни сведения за това, че поне до месец 
февруари на същата година ИД е предлагала на всички 
европейци, пристигнали в Сирия с цел присъединяване към 
организацията, да преминат тежко седеммесечно обучение в 
тренировъчен лагер с името „Аl-Kharsa brigade“, след което да 
извършват атентати в родните си държави. В групите за 
обучение имало граждани на  Великобритания, Белгия, 
Франция и Германия.9 Друг заловен боец също разказва, че ИД 
има цял свой клон, който се занимава с т. нар. външни 
операции в Европа, Азия и арабския свят и чиято дейност е 
изцяло насочена към рекрутиране и обучение на ЧБ и 
завръщането им с цел провеждане на атентати. 10 Макар да не 
са завърнали се ЧБ в строгия смисъл на понятието, тези 
европейски граждани са преминали проведено от ИД обучение 
на нейна територия, включващо разучаване на терористични 
тактики и способи и доктрина на исляма, според идеологията 
на ИД. Завръщането на вече обучените европейци става най-
често през Турция и чрез инфилтрирането им в потока от 
мигранти. Тук се пресичат два родово свързани проблема – 
мигранската криза и свободното движение на бойци на ИД.  

На тази перспектива принадлежи бъдещето на Европа и 
сигурността на нейните граждани, тъй като подобно движение 
на хора и изграждането на хоризонтална мрежа от 
терористични клетки са трудно проследими и управляеми 
процеси. Терористичните организации знаят това и го 
използват за постигане на по-висока резултатност в изпълнение 
на целите си.  

3. Последици и проекции 
За да се справи с териториалните си и икономически 

загуби, както и с оттеглянето на голям брой ЧБ от териториите 
си, ИД прибягва до промени в стратегията си за използване на 
наличните си ресурси и пропагандата си. Като последица е 
налице чувствителна промяна в разбирането на ролята на 
жената. В противоречие с досегашното консервативно 
възприемане на жената единствено като обгрижваща мъжа 
боец на ИД и децата, през 2016г. жените приемат все повече 
оперативни задължения. Това се отнася и за непълнолетните 
членове на организацията и младежите, както личи от 
официалната статистика. Близо една трета от арестуваните по 
обвинения в тероризъм на територията на ЕС през 2016г. (291 

9 “Isis unit in Syria 'training British jihadis' to launch wave of 
attacks on UK targets“, http://www.independent.co.uk/news/uk/isis-
islamic-state-british-jihadis-terrorist-attack-syria-kurdish-troops-
a7879341.html  

10 „How a Secretive Branch of ISIS Built a Global Network of 
Killers“,https://www.nytimes.com/2016/08/04/world/middleeast/isi
s-german-recruit-interview.html?_r=0  
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от 1002 души) са на възраст под 25 години. А една четвърт от 
арестуваните (26%) са жени. Което е чувствително покачване 
на стойностите, спрямо 2015г., когато това са били 18%. 
Несъмнено ИД се стреми към адаптация и преодоляване на 
отлива на човешки ресурс от редиците си, като мобилизира в 
изпълнение на дейността си всички групи свои членове.  

Тъй като пропагандният апарат на ИД претърпя сериозни 
поражения с изгубването на територии и емблематични 
притегателни фигури, организацията се принуди да промени 
политиката си на обаяние и привличане на нови бойци на своя 
страна. Особено през втората половина на 2016г. тя 
чувствително намали количеството на посланията си и обърна 
тяхната посока. Ако през 2015г. ИД пропагандираше идеята за 
героична война, мъченичество и победоносни сражения в 
името на исляма, то през миналата година доминираше 
внушението, че сунитите са под тежка атаката от страна на 
коалиция между Запада, евреи и шиити, на която е нужно да се 
отвърне с отмъщение. Друга промяна, която също прави 
впечатление, е това, че в стремеж да потуши възникналите след 
дестабилизацията вътрешни конфликти и да консолидира 
подкрепата за себе си на местно и глобално ниво, ИД 
разпространи голям брой видеа, изобличаващи дадени лица 
като предатели или убийствата на членове на воюващи срещу 
нея други групировки след насилствено направени разкаяния и 
признания.  

Дестабилизацията на ИД провокира и завишаване на 
терористичната заплаха в Европа. Докладът на „Европол“ от 
юни 2016г. „EU Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT) 
2017“ 11 индикира увеличение в броя на арестуваните граждани 
на ЕС по обвинения в религиозно мотивиран тероризъм или 
джихадизъм. През 2015г. те са 687 души, а през 2016г. – 718. 
Скок има и в броя на приключилите с осъдителна присъда 
седебни процеси. През 2015г. осъдените по обвинения в 
тероризъм граждани на ЕС са били 513 души, а през 2016г. – 
580, като чувствително завишаване има в показателите отново 
на Белгия12, Франция13,  Германия14 и Нидерландия15. 
Внимание заслужава и фактът, че от общо 142 жертви на 
терористични атаки на територията на Европа през 2016г. 135 
души са загинали при атентати, проведени от членове или 
поддръжници на ИД. През 2017г. интензитетът в дейността на 
групировката продължава. По думи на френския министър на 
вътрешните работи Жерар Коломб, във Франция са били 
осуетени дванадесет терористични атаки в месеците между 
януари и септември. А във Великобритания само за деветте 
седмици от април до юни бяха проведени три успешни 
терористични атаки и бяха предотвратени пет.16 Завръщането 
на ЧБ от ИД обратно ще представлява голямо изпитание за 
политическата и гражданска сигурност в Европа, тъй като с 
увеличаването на броя им ще се увеличават и влиянието и 
възможностите им за продължаване на терористична дейност. 
Британският министър Рори Стюарт през октомври 2017г. дори 
заяви, че според него единственият начин за справяне с този 

11 https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/2017-eu-
terrorism-report-142-failed-foiled-and-completed-attacks-1002-
arrests-and-142-victims-died 

12 2015г. – 120 души; 2016г. – 136 души 
13 2015г. – 14 души; 2016г. – 66 души 
14 2015г. – 17 души; 2016г. – 30 души 
15 2015г. – 18 души; 2016г. – 42 души 
16 „London Bridge attack: terror threat in UK now at 

'completely different' level“, https://www.theguardian.com/uk-
news/2017/jun/05/britain-faces-different-level-of-terror-threat-after-
london-bridge-attacks 

проблем и елиминиране на опасностите е британските ЧБ в 
Сирия да бъдат избити и да не се завърнат в родината.17  

4. Заключение 
Тероризмът е колкото идеологически, толкова и 

емоционален акт. Това прави трудно развиването на 
проактивна политика на противодействие и изикващо големи 
ресурси. Европа и органите й за сигурност поне към момента 
не разполагат с нужния брой секретни сътрудници и агентурна 
мрежа, които своевременно да информират службите за 
процесите и настроенията в многото „затворени“ квартали като 
Моленбек в Брюксел, центрове на радикализация. 
Джихадистката идеология е вече разпространена чрез 
вътрешната и външна пропаганда, провеждана от ИД, и чрез 
личните разкази на хилядите завърнали се в Европа нейни 
бойци. Те обаче ще се завърнат в същата социална среда на 
сегрегация и отхвърляне, която първоначално ги е мотивирала 
да заминат за Сирия и Ирак и това само ще затвърди 
убежденията им. По тази причина идеологията на радикален 
ислям ще оцелее далеч след  унищожаването на структурата й в 
Близкия изток. Подобно на последиците след десетгодишната 
война между СССР и Афганистан през 70-те години на ХХ век, 
съществува вероятност войната срещу ИД единствено да 
ускори процесите на радикализация и да освободи територии за 
нови терористични организации.18 Както и да доведе до 
успешна еволюция на ИД от вертикална организация в 
хоризонтална мрежа от клетки в Европа и навсякъде по света.  
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17 “ British Isis fighters in Syria must be killed in almost all 
cases, says minister“, 
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/british-isis-
fighters-syria-must-be-killed-rory-stewart-a8014431.html  

18 Пример е възникването на Ислямското движение на 
Узбекистан (ИДУ) - дхихадистко движение, появило се след 
разпадането на СССР и заявило своята подкрепа към ИД през 
2014г. 

74

https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/2017-eu-terrorism-report-142-failed-foiled-and-completed-attacks-1002-arrests-and-142-victims-died
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/2017-eu-terrorism-report-142-failed-foiled-and-completed-attacks-1002-arrests-and-142-victims-died
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/2017-eu-terrorism-report-142-failed-foiled-and-completed-attacks-1002-arrests-and-142-victims-died
https://www.theguardian.com/uk-news/2017/jun/05/britain-faces-different-level-of-terror-threat-after-london-bridge-attacks
https://www.theguardian.com/uk-news/2017/jun/05/britain-faces-different-level-of-terror-threat-after-london-bridge-attacks
https://www.theguardian.com/uk-news/2017/jun/05/britain-faces-different-level-of-terror-threat-after-london-bridge-attacks
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/british-isis-fighters-syria-must-be-killed-rory-stewart-a8014431.html
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/british-isis-fighters-syria-must-be-killed-rory-stewart-a8014431.html


ИМАМЕ ЛИ ВОЛЯ И АДЕКВАТНОСТ ДА ЗАЩИТИМ НАЦИОНАЛНАТА НИ 
СИГУРНОСТ 

 
DO WE HAVE THE WILL AND ADEQUATE CAPACITY TO PROTECT OUR NATIONAL SECURITY? 

 
Tihomir Stoychev 

PhD. NBU Sofia, Bulgaria 
tstoichev@gmail.com 

 
Abstract: For the new risks and threats to national security, Bulgaria has no capacity to defend itself, and national elites lack the will and 
ability to provide it.  
KEYWORDS: NATIONAL SECURITY, RISKS, THREATS, WILL, CAPACITY 
 
 
 

 В условията на повсеместно нарастващата 
несигурност нееднократно е поставян въпроса за адекватност 
на България да гарантира сама собствената си национална 
сигурност1. 

Съмнения за наличие на такава ни дава 
разминаването между чужди актуални оценки за рисковете и 
заплахите за глобалната сигурност и нейни елементи2. В 
контекста на българските, балкански условия те винаги 
вървят в комплект с въпросите за национален интерес, 
наличие на ресурс, ниво на обществен диалог и контрол. 
Заради наложения политически модел, в който партийните 
елити иззеха правото на българския народ да бъде реален 
суверен, по начин, съобразен с Конституцията3.   
В същото време политическите партии носят вина за 
нарастващия вакуум в компетентността при упражняването 
на власт, изпращайки в нея партийни апаратчици без 
професионалната подготовка и доказан опит. 

Глобалните прогнозите са тревожни, свързани с 
нарастване на престъпността, тероризма и напрежението в 
отношенията в  цял свят; с неясно и сложно бъдеще; слаб 
икономически ръст; масово съкращаване на работна сила; 
нарастване на съмненията в глобализацията; социално 
напрежение и бедност; нарастване броя на мигрантите без 
възможност за интегриране; затрудняване трансфера на 
технологии и капитал към бедните; увеличаване 
изискванията на населението по отношение на сигурността, 
развитието и невъзможност да бъдат реализирани заради 
ниски доходи, недоверие и поляризация; нарастване на 
нерешимите въпроси; затрудняване на управлението заради  
политически ограничения, намеса на НПО, корпорации и 
групи; конфликти заради интереси на водещи държави; 
терористични заплахи; нестабилност в слабите държави; 
разпадащи се и несъстояли се държави; увеличаване 
оръжията с далечен обсег,  системите за целево въздействие 
от разстояние; усилване на природните промени и бедствия; 
негативни демографски изменения; нова динамика на 
социални обединения; разделения между хората заради 
ценности и различия; концентриране на властта в  елитарни 
групи; влошаване нивото на колективните взаимодействия; 
пренасяне на конфликтите в киберпространството, 
финансово- икономическата и ментална сфера; размиване на 
границите между състоянията мир- война, фронт и тил, 
регулярни и ирегулярни сили, симетрични и асиметрични 
атаки; недостиг на ресурси; въставащи идентичности заради 
стремеж към унификация от една страна и консерватизъм от 
друга; използване на идентичностите от политици и власти 
за оправдание за тежести, лишения и като мобилизиращ 
фактори; конфликти заради власт и ресурси между 
държавните структури, правителствата и мултинационалните 

1 Стойчев, Т., Адекватни ли сме на заплахите?, National 
scientific and technical conference 31.03- 03.06.2017, 12- 18 
2 Global trends. Paradox of progress, Nattional intelligence 
Council, January 2017, www.dni,gov/nic/globaltrends  
3 Вж. Конституцията на Р. България 

обединения; затруднения при задоволяване на  обществените 
очаквания, сигурност, престъпност и неравенства; 
политическата поляризация; издигане на трудно преодолими 
предизвикателства пред държавите заради ограничаване на 
възможности и ресурси; нарастване значението на 
глобалните субекти;  усилване на общественото недоверие, 
недоволство и корупцията; ерозията на законодателството; 
ерозиране на държавни механизми;  възможности за влияние 
посредством информационни потоци и популизма; усилване  
динамиката на политическия ландшафт; ограничаване на 
баланса, сдържане и компромис между властови елити, 
обществени групи и партии с поява на кризи; ограничаване 
на интересуващите  се от политика; тенденция в хибридни 
държави да се съчетават елементи на демокрация с 
авторитарно управление, консервиране на вътрешния живот, 
кризи, деструктивност и нестабилност; стремеж на  
международните институции да се адаптират като отслабват 
националните държави; стремеж на големите държави да 
участват сами в поддържане на мира в кризисни региони и 
оказват хуманитарна помощ; забавяне на реформите в 
международните, регионални институции и 
противопоставяне; поява на нова система от многостранни 
договори между наднационални субекти,  компании, 
граждански организации и власти; нарастване рисковете от 
междудържавни конфликти, съперничество, хибридни и 
прокси- войни; конфликти- инструмент за насъскване и 
раздробяване; усилване техните потенциали и влияние върху 
идеологически и религиозни характеристики; опасност при 
конфронтация да бъде избрана стратегията за „изпреварващ 
удар” със задействане на всички ресурси; дистанционно 
поразяване на цели с използване на телекомуникации, 
спътници, логистика, нови ОМП, включително на основата 
на био- или синтетични технологии; деструктивни процеси 
заради архаичност на съзнание и поведение; рискове за 
банковата система за сметка появата на криптовалута; 
информационно застрашаване съществуването на 
политически партии, класи, дезорганизиране и 
деморализиране на населението; усилване уязвимостта на 
индивиди, групи и на правителства; произтичащи от 
компактни групи- активисти, престъпници и религиозни 
фанатици заплахи с политическо въздействие и др.  

Ефектите от въздействието на тези фактори се 
очаква да бъдат: разстройване на световния ред и  
националните правителства, нови предизвикателства за 
националните държави, пораждани от транснационални 
корпорации и малки високотехнологични групи; социални 
вълнения, вътрешно напрежение и фрагментация, които ще 
се използват от деструктивните сили и международния 
тероризъм; отслабването на политическата власт; 
задълбочаване раздробяването на елитите и усили 
недоволството от политическата класа; усилване на 
терористичните мрежи, престъпни организации и малки 
групи съчетани с преместване в нови региони и страни; 
поява на нови фактори в международната политика; поява на 
военно- религиозни ордени с терористична насоченост на 
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основата на различни вероизповедания; нарастващо 
отчуждение и фрагментиране на социума4. 

В България, изтощена от промени, договорки, 
коалиции, политическата класа няма какво да предложи, 
докато прогнозираните фактори и ефекти, генериращи 
рискове и заплахи от нов тип вече действат. Налице са спад 
на общественото доверие към политиците и институциите,  
впечатляваща апатия. Руши се единството на нацията. 
Етнонационалните и конфесионални конфликти зачестяват.  

Престъпността в различните ѝ форми е овладяна 
само в оценките и отчетите на МВР. Латентността остава 
нейна най- трайна характеристика по вина на институциите. 
Организираната престъпност и корупцията са най- трайна 
норма, възприемана вече като традиция в обществените 
отношения5.  

Съдебната власт остава нереформирана и слаба, без 
да е в състояние да гарантира неотменимост на наказанията. 
За това носи вина и законодателният орган. Срещу 
тероризма ефективно се борим само на тренировки. 
Националната сигурност не се мисли и разбира адекватно, в 
съответствие с потребностите и реалностите, докато нейни 
неделими компоненти се разкъсват6.  

Социалният диалог се затруднява от нарастващото 
многоезичие, липсата на единство между национална идея, 
аргументи, символи, традиция и съвременна интерпретация7. 

Оценките за състоянието на сигурността на 
страната и отговорността на правителството се размиват, 
формират в условия на институционална и политическа 
противоречивост, съобразени не с обективна и потвърдена 
информация, а с външна воля. СС при МС не изпълнява 
своето предназначение, не очертава съответстващи на 
националните интереси решения и политики. 
Изпълнителната власт се опитва да снеме отговорността от 
себе си, като полемизира с другите власти и се стреми да се 
наложи над тях. Заради неработещата икономика 
финансовите тежести се стоварват върху населението. 
Народното събрание остава далече от ролята, която му е 
отредена. Службите за сигурност остават движени от 
инерция, структурите им са нереформирани и остарели, 
съставът от горе до долу е подбиран в угода на различни 
лобита, професионално масово не е подготвен, социално не е 
мотивиран, трайно е лишен от способности  сам да долови, 
прогнозира и реагира адекватно на посочените тенденции. 

Открити са въпросите като наличие на обществена 
воля и капацитет за гарантиране на националната сигурност. 
Волята се определя като психично свойство, което се 
проявява в способностите за активна саморегулация на 
дейността и поведението, като се отличава с насоченост, 
сила и устойчивост8. 

Адекватност означава съответствие, съвпадение, 
тъждественост. Изисква мислене и възприятия, които вярно 
възпроизвеждат връзки и зависимости от обективно 
съществуващото в света9. В България нито политическия, 
нито обществения или професионален елит доказват 
наличието на такива, що се отнася до  националната 
сигурност.  

4 Публикация на Nattional intelligence Council, January 2017, 
www.dni,gov/nic/globaltrends 
 .Докладът е представен на МКМ на НТС на 01.06.2017 В٭
Търново 
5 Стойчев, Т., Някои съвременни аспекти на организираната 
престъпност и противодействието срещу нея, Доклад 
изнесен на МКМ, В. Търново 
6 Стойчев, Т., Националният дискурс е неделим от 
националната сигурност, доклад, Сб. НБУ 2017, с. 70- 79 
7 Стойчев, Т., Национална сигурност и език, доклад, Сб. НВУ 

8 Анцупов, А.Я., А.И. Шипилов, Словарь конфликтолога, 
Питер, 2006, с. 54- 55 

9 Пак там, с. 12 
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Abstract: This paper examines the particular nature of the tactical and fire training of the special units of the Bulgarian Army and the 

Ministry of Interior and the ways of improvement. 

The complex use of tactical and shooting habits is a foundational element in practice when performing special tasks. The skillful use of 
the right solutions in extreme situations implies the use of all types of firearms at different distances in the course of psycho-physical loads 
under the influence of distracting factors, combined with the use of techniques of hand-to-hand combat and special means. Along with this, 
the personnel of these units should be able to move tactically, taking into account the peculiarities of the surrounding environment and to use 
the firearms effectively. 
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1. Introduction 
In today’s conditions, the development and maintenance of 

combat readiness of the formations is difficult to be fulfilled 
without focusing on the role of the human factor. This makes it 
possible to logically link the individual qualifications of soldiers, 
sergeants and officers and its effective use in teamwork in order to 
meet the objectives and implement the mission of the formation. 

The analysis of the training system shows that tactical and 
shooting training does not ensure full implementation of the revised 
requirements for the content and their quality of action in 
contemporary conditions, which necessitates the generalization, 
systematization and updating of the methods which forming 
professional readiness in the Army and MoI  personnel, to  work 
under the new changed conditions. 

2. Results and discussion 
Tactical shooting takes place after the tactics classes. Their aim 

is to improve the tactical actions of the MoD and MoI personnel and 
to organize tactically teams at executive and management level in 
case of necessity of using firearms as well as to increase the 
psychological resilience of the personnel. 

Tactical shooting can be performed by designating the actions 
of the perpetrators with targets, posters with human bodies, 
dummies on which models imitating firearms or cold weapons are 
placed. Prior to conducting tactical shooting exercises with live 
ammunition, tactical classes and tactical practice sessions are held 
with blanks and cartridges with rubber, plastic and shock bullets 
with full protective equipment. A plan is drawn up for conducting 
tactical shooting training, which includes the topic, the objectives, 
the questions, the place and time, the safety measures, the order and 
content of the activities, the scheme of the situation, the positions 
and routes of the personnel. 

In order to achieve the goals of formation of professional 
readiness to act in extreme conditions when conducting tactical 
shooting, it is advisable to use a "house"-type shooting range for 
shooting with live rounds.  

At the "house"-type shooting range the personnel and the teams 
train and improve their tactical move capabilities; they neutralize 
targets, practice different ways of accessing, recognizing threats and 
targets in various situations during the day and at night. 

The "house" - type shooting range is an indoor area for shooting 
with live rounds as it is presented in fig.1. The terrain for shooting 
with live rounds is one-floor construction with an attic platform for 
observation and eight rooms with video which can be used for 
holding briefings and analyses of the tactical actions.  The walls are 
constructed in such a way to stop the bullets and to prevent 
ricochets. There are four entrances, one on each side of the range, 
Changeable portable panels which imitate doors and are different 
from the real doors, used for accessing the building.  

This “house”-type shooting range has a crane system mounted 
on the roof, which is used for lifting and moving doors and hollow 
panels that are not necessary for training and replacing them with 
solid wall sections. With regard to safety measures, the polygon has 
no windows in its construction.  

 
  

Fig. 1 General view from outside of the “house”-type shooting range 
 

Fig.  2 presents  a general view  from inside of the “house”-type 
shooting range  which has  improvised entrances and a planning 
scheme of the rooms and corridors. It is of great importance for the 
teams to be familiar with it prior to accessing the building.    
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Fig. 2 General view from inside of the “house”-type shooting 

range  

 

Tactical shooting training for actions in extreme 
conditions can range from domestic to hostage crises and terrorist 
attacks.  

When conducting tactical shooting at the firing range of a 
“house” type, only small arms are used, calibers: 9х18 mm, 9х19 
mm, 5,56х45 mm, 5,45х39 mm and 7,62х39 mm. 

It should be taken into consideration that the shooting range is 
not intended for shooting with antitank grenade launcher, under-
barrel grenade launcher, hand grenades and the use of smoke 
ammunition caliber: 7,62х54mm /1908/30 yrs/ and 
calibre7,62х51mm NATO, antiaircraft ammunition caliber: 
12,5х108 mm and caliber: 14,5х114mm, as well as ammunition 
with armored, tracing and inflammatory action. 

Conducting a training – the personnel and the teams follow 
tactical scenarios based on real times and past crises of extreme 
nature. The following rules and procedures must be followed when 
conducting tactical shooting at the "house"-type shooting range: 

1. To identify the critical moments in conducting tactical 
actions and select those tasks that support the requirements for 
conducting actions in extreme conditions. 

2.  To prioritise the tasks to achieve the goals.  
3. To assess the level of professional qualifications of the 

personnel (their strengths and weaknesses) and determine the 
degree of difficulty of each task. Training scenarios should start 
with a relatively easy task and proceed with more complex ones, 
this inspires confidence in the training staff.  

4. Identify the individual and team tasks that need to be trained. 
5. Individual training has to be done first, as it is the basis for 

team and group training. Improving individual skills is an essential 
prerequisite for effective team tactical training.  

6. Creating learning conditions based on a unit of command. 
First, the condition is basic until you reach a level of proficiency 
and professionalism. Increasing difficulty and realism goes hand in 
hand with increasing the training process.  

 

 

 

 

 

 

 

 3. Conclusion 

We can note that the professional readiness of the personnel 
from the structures which act in extreme conditions is a complex of 
psycho-physical, technical and tactical knowledge, skills and habits 
aimed at fulfilling the professional tasks in overcoming the impact 
of external and internal factors in order to preserve the health, life 
and fitness of the personnel with their structure and content, the 
formation of which requires professional training. To develop the 
professional readiness of the employees from the force structures 
for action in extreme conditions, it is necessary to develop and 
apply specialized methodology. 
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Abstract: With regard to the nuclear power stations located near Bulgaria, we will look at the sites that would have an impact on the 

change of the radiation gamma background on the territory of our country. We will also consider the possible new nuclear power plants 
near our border and sites where nuclear installations could be located. 
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1. Introduction 
In view of the nuclear capacities near Bulgaria, we will look at 

the objects that would influence the change of the radiation gamma 
background on the territory of our country. We will also consider 
the possible new nuclear power plants near our border and sites 
where nuclear installations could be located. 

Bulgaria borders directly with Greece and Turkey to the south, 
Macedonia and Serbia to the west, Romania to the north and the 
Black Sea to the east. 

 

2. Location of nuclear facilities in the region 
In our southern neighbor, Greece has no nuclear capacities and 

it is not envisaged to build such facilities in the foreseeable future. 
It is not known to have operating accelerators or other sources of 
ionizing radiation in an area 100 kilometers from our border. There 
are sources of radiation in medical institutions in 3 cities - 
Thessaloniki, Alexandroupolis and Kavala, located in northern 
Greece, which can not influence the radiation background in our 
territory due to their low power and the type of ionizing radiation 
used in them. In industry and mainly in the food sector, such 
sources are not used for different purposes. There are no vessels in 
the adjacent Aegean Sea where there are sources of ionizing 
radiation present and those in which a nuclear reaction could 
normally occur. The Army of Greece does not have weapons that 
would, after use, alter normal atmospheric parameters. In the bases 
of Greek territory, where troops from other countries (USA) are 
located, there are no nuclear-weapon based weapons. 

Similarly to Greece and our Sister Macedonia, there are no 
nuclear power plants, other types of nuclear reactors or accelerators 
where significant amounts of ionizing radiation can be emitted. In 
the field of economy and technology, there are no enterprises and 
institutes that are potentially dangerous to increase the radioactive 
background on the territory of Bulgaria as a result of a possible 
accident. Sources of ionizing radiation with a small dose are located 
in the hospitals "Ajabadem" and two more in Skopje, which are 
used for medical purposes. The Macedonian Army does not have 
nuclear weapons or the like. There are no weapons of mass 
destruction on the territory of Macedonia that would increase the 
radioactive background after use. 

Our other western neighbor, Serbia, also does not pose a threat 
to our safety from the point of view of radiation protection. Near the 
Bulgarian borders there are no industrial sites that use sources of 
ionizing radiation with medium and large doses of load. Due to the 
country's specificity and the lack of large settlements in the eastern 
regions of the country, there are also large medical diagnostic and 

health establishments in which to use equipment with significant 
exposure power. Industrial and medical sites that have sources of 
ionizing radiation with moderate and higher exposure are located in 
Belgrade or cities located far from the Bulgarian border and 
practically in case of an accident they would very hardly have an 
impact on the radiation situation in Bulgaria. The Serbian army 
does not have nuclear weapons and there are no such weapons in 
the territory of Serbia. There is an agreement between Serbia and 
Russia on mutual assistance and, if necessary, Russia can supply 
such a weapon on Serbian territory. In practice, this is very difficult 
to achieve in the current international environment because 
neighboring countries will not open their airspace for such supplies. 

The Serbian side was interested in the Belene project, where it 
wanted to finance part of the construction against a corresponding 
shareholding in the plant. In this way, it wanted to provide 
electricity for itself and eventually to participate in the regional 
electricity market. Serbia's current process of development has not 
commented on its involvement in restarting the project [1]. 

The closest sites potentially hazardous to radioactive 
contamination following an accident and located west of us are 
Pakistani NPP in Hungary and Krusno NPP on the border between 
Slovenia and Croatia. Taking into account their location, their 
remoteness from Bulgaria, the prevailing winds and the EURDEP 
system, we can exclude them from the analysis and ignore their 
impact. 

 These are the countries and sites that pose a very minor threat 
to a possible nuclear accident and consequently change the natural 
radioactive background over Bulgaria. In the analysis of the state of 
NASCRRF and the available points in the vicinity of these 
countries, I believe that the system is fully in line with modern 
requirements and the international environment. As a result of 
research into sites in Greece, Macedonia and Serbia, which are 
sources of ionizing radiation in the development, we exclude a 
possible danger of radioactive contamination from these sources. 

There is a significant difference in the possible threat from our 
other border regions and neighboring territories. 

In our northern neighbor, Romania has a "Black Water" NPP, 
which is located on the Danube River 60 km after Silistra and about 
40-50 km by air from our state border. The first reactor was built 
jointly by the Canadian company Atomic Energy of Canada 
Limited and the Italian Ansaldo and was put into operation on 2 
December 1996. It is constructed using CANDU technology and 
has a power output of 620 MW. The second reactor was put into 
operation in 2007 and is of the same type. The project to build a 
third and fourth reactor of Romania's nuclear power plant "Cherna 
Voda" is part of Romania's energy strategy, as over EUR 1 billion 
has been invested in this project, said Energy Minister Victor 
Grigorescu in 2016, quoted by "Adjuster"[2]. Grigorescu pointed 
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out that nuclear power is one of the sources by which the country's 
energy security is strengthened. In his words, the project also makes 
sense in terms of reducing the use of coal to produce electricity, as 
currently 30% of Romania's electricity is generated by the thermal 
power plant. Romanian President Klaus Johanis also called the 
project for the expansion of the Chernapa NPP as a "priority 
investment" for the country. 

The Romanian State Energy Company (SNN) and China's 
General Electric Nuclear Power Corp. (CGN) signed on November 
9, 2015, a Memorandum of Understanding on the design, 
construction, operation and decommissioning of third and the fourth 
unit of the NPP "Cherna Voda". The agreement is the basis for a 
joint project company, in which no less than 51 percent will belong 
to CGN, SNN said. 

The project envisaged the construction of five power units. In 
2015 -2016 another two blocks of the same type were planned to be 
put into operation, which would cost investors (seven Romanian 
and international companies) another 4 billion euros. Romanian 
nuclear power company Nuclearelectrica believes that by the end of 
the year, it will reach agreement on the completion of the Third and 
Fourth Unit of the Cherna voda NPP with the Chinese group "China 
General Newark Power Corporation", which was announced as 
early as 2015 for the winner of the tender organized by the 
Romanian state. Fifth block is still frozen [3]. 

The signed Memorandum forms part of the state strategy of 
selecting the investor of the project and defines the "direction of the 
future cooperation" between the parties. "SN Nuclearelectrica SA" 
and "China General Nuclear Power Corp." reached the final stage of 
the investor selection procedure launched in August 2014 and start 
discussing the investment agreement and the founding agreement of 
the new project company, the SNN . 

The CANDU 6 heavy water reactors will be installed on both 
700 MW units of the second stage of the Cernavoda NPP, similar to 
those of the first and second power units. 

Specialists are alarmed by the fact that part of the equipment is 
obsolete, not renewed, and the work teams are not sufficiently 
prepared. Part of the staff serving nodal points has left in the past 2 
years and works at other nuclear sites in Europe for higher pay. The 
headquarters in Romania were verified by the International Agency 
for the Use of Atomic Energy for Peaceful Purposes under the 
OSART Safe Operation Program from 7 to 24 November. The 
mission was second for the Romanian headquarters and covered 10 
areas: management and leadership, training and qualification, 
operation, repair, technical support, operational experience 
feedback, radiation protection, chemistry, emergency preparedness 
and severe accident management. OSART missions aim to establish 
the level of safety at individual nuclear power plants and are applied 
by the IAEA worldwide. The new element in controls - related to 
the management of severe accidents, was introduced after the events 
at Fukushima NPP in 2011. In accordance with IAEA rules, the 
mission has completed a report with described recommendations 
and good practices, which, after being endorsed by the International 
Agency, will be publicly available to the public.  

The uncertainty in the project to complete the new 2 blocks, the 
outflow of a number of Western investors from the project conceals 
it with unpredictability and ambiguity, similar to our Belene project. 
The fact is that in 2014 the plant was forced to stop 6 times, and in 
2015 - 4 times. The location of the "Cherna Voda" NPP and the 
prevailing winds in the area, according to NIMH data for the past 5 
years, make it a serious potential pollutant of Northeastern Bulgaria 
in the event of a nuclear accident [4].  

The Black Sea port of Constanta has developed very fast over 
the last decade. In addition to its commercial significance, it is 
becoming more and more of military significance, and many NATO 
navy ships have been moored there. The American Karneys, 
equipped with an Aegis Information System ("Idys"), was at the end 
of 2016 in the Romanian Constanta harbor. The permanent base of 
Carney and other American ships is the Spanish port of Rota. 
Carney is armed with manned missiles. Together with the rosters, 
Porter and Donald Cook, as well as the Ground Anti-Missile 
Defense (PRO) ground units in Romania and Poland, also equipped 

with the IGIS system, they are parts of the European segment of the 
American PRO. The Montreux Convention in 1936 limited to 21 
days the rescue of warships of non-Black Sea countries in the Black 
Sea. That's why the rockets of these military craft are being made.  

The presence of the Cherna Voda NPP and the increased 
shipping and the use of the port in Constanta are alarming as 
potential contributors to the increase of the natural radioactive 
background in the region of Northeastern Bulgaria. This 
necessitates possible changes and optimization of NASCRTF in this 
area.  

In the central part of Southern Romania, about 40 km north of 
the Bulgarian border, in the village of Zagradzhden, Pleven district, 
is the former Air Force Airport of Romania to the village of 
Deveselo. Since mid-2016 there is a USA base, which is part of 
NATO's anti-missile defense strategy. NATO should thus receive 
24/7 protection, integrated with radars and US missile defense 
systems already deployed in the Mediterranean. 

In place of Romania's former Air Force Base, there are 24 SM-3 
missiles and Aegis system radar. The Aegis Ashore "Land Shield" 
system includes powerful radar, interceptors and a communications 
system. It is the first of its kind in Europe. The shield will be fully 
integrated into NATO's wider defense system against ballistic 
missiles from potential enemies.  

There is a serious concern and the public opinion of military 
scientists on the transfer of 20 atomic missile missiles from the 
Inzhirlik base (Turkey) to this Romanian base. Following the 
attempted coup in Turkey in the summer of 2016, and the recent 
events, talked about the security of the large American base and the 
weapons located there. Relations between the United States and 
Turkey were severely tightened, and in view of Turkey's request for 
extradition to 78-year-old Islamic preacher Fethullah Gullen, who 
lives in the United States and is accused by Turkey of organizing 
the failed coup on July 15, 2016. The unpredictability of Turkish 
President Recep Tayyip Erdogan is a prerequisite for these views of 
military strategy specialists. 

But the presence of nuclear-powered missiles at 40 km from the 
Bulgarian border can not leave us indifferent to them and their 
storage. Despite good relations with Romania and NATO's 
partnership in such developments, we must take care of our 
radiation security and be prepared to deploy another point of the 
NASCRPF system to monitor the radiation background in the 
Zagrazhden and Gigen villages . This point would also be effective 
in terms of restarting the Belene project.  

There are currently four active NPPs with 15 nuclear power 
units and a total power of 13,835 MW, according to Oleksandr 
Syor, PAO Radiy NPP, Ukraine [5]. For the last ten years, 
Ukrainian nuclear power plants produce half of the country's 
electricity. Ukraine's energy strategy provides for this share to be 
preserved by 2030. It is also foreseen to extend the lifetime of 
active energy units. In 2010, it was decided to extend the lifetime of 
Units 1 and 2 of the Roven NPP by 20 years. At the end of 2013, 
life was extended to 10 years and to Unit 1 of the South-Ukrainian 
NPP. By 2018 this will happen with another 9 blocks.  

The electricity from the NPP in Slovakia is over 55% in the 
total energy balance. There are four units - two of Bohunice NPPs 
and two more of Mohovce NPP - the reactors are VVER-440, 
produced by the Russian company Rosatom. All of them are built 
on a Russian project. 

Upon the entry of Slovakia into the European Union at 
"Bogunice" in 2006 and 2008 two blocks were stopped. They 
worked from 1984 and 1985. Then the country began to import 
electricity because a certain shortage arose. Hence, the desire to 
build a new block is completely logical. And the fact that Rosatom 
as a solid performer makes proposals on a legitimate basis is a 
normal business. 

The Czech Republic operates 2 NPPs with 6 reactors. Temelin 
NPP has two power units with Sovereign WWER-1000 reactors and 
an electric power of 1000 MW. The second Czech Dukovany NPP 
was built by Soviet specialists in the period 1974-1987. There are 4 
units with WWER-440 B-213 reactor units. 
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The Paks NPP operates in Hungary, which has 4 WWER-440 
units and produces about 40% of the country's electricity. It was 
built in 1980 and is the only nuclear plant in Hungary. 

The decision to build two new reactors was taken by the 
Hungarian Parliament in 2009 but the announcement of a tender for 
the construction was postponed several times. Rosatom, the Russian 
state-owned company, will finance and build two new nuclear 
blocks in the Hungarian Pakistani nuclear power plant, which will 
double the capacity of the plan Paks NPP t. In addition to Rosatom, 
interest in the project was claimed by Areva and Westinghouse. 

Although we do not have a land border in the east, we can not 
be calm about the events that happen in the Black Sea. Over the last 
5 years, we have an increased presence of military equipment, 
including one that has or could have deployed nuclear-powered 
missiles. The reasons for the increased presence of such a technique 
can be summarized in:  

• The expansion of the USA and NATO missiles to the east;  
• The military conflict between Ukraine and Russia, the 

problems in the Crimea and the military bases of Russia in the 
former Ukraine on the territory of the Crimea;  

• The conflict in the Middle East, involving many countries in 
the region - Turkey, Russia, Syria, etc., as well as a large part of the 
Great Powers;  

• The expansion of Terrorists from the Islamic State and other 
organizations close to it. 

The presence of large vessels of Russia, the United States and 
NATO in the Black Sea, the continual lurking, the use of aviation 
and other actions continually escalate the situation near our state 
border. This leads to an upsurge in the situation, and a wrong move 
or action can cause undesirable consequences for us and the region. 

In this direction we can optimize the control system by 
analyzing and adding, if necessary, 1-2 points, in addition to the 
available stations of Cape Kaliakra, Varna, Cape Emine and 
Ahtopol.  

The last critical direction from the point of view of radiation 
security is our southeastern border and Turkey in particular. During 
the last year there have been significant political and economic 
changes. Turkish President Recep Tayyip Erdogan, following an 
unsuccessful coup attempt, made very great political changes in our 
southern neighbor. Relations with the United States have been 
greatly complicated, even in the military, where cooperation 
between the two countries was one of the best in the world. Even 
talk of ending the activities of the Inzhirlik military base - the 
largest US base in the Mediterranean.  

After the freeze of relations between Russia and Turkey when 
the Su-24 bomber was shot down by Turkish fighters in the sky 
over Syria on November 24, 2015, there was a sharp warming in 
2016 and a re-launch of many significant economic projects. The 
construction of the Akkuku nuclear power plant from Russia is 
restarted, and the construction of the Sinap NPP on the Black Sea 
coast from France and Japan soon begins. The Turkish president 
intends to start construction of a third nuclear power plant, one of 
the sites under consideration being located 20 kilometers south of 
Rezovo on the Black Sea coast. There is no decision yet to choose a 
site, but the Bulgarian side should carefully monitor closely the 
developments in the neighboring country.  

Turkish Energy Minister Taner Yildiz and Rosatom Director 
Sergei Kiriyenko took part in the Aquarium on the Mediterranean 
coast in Mersin County near Syria in a ceremony for laying the first 
stone of the construction of the first of the four reactors, which will 
be with 1200 megawatts. Construction work started in mid-2015 
[6]. After the cooling of Russian-Turkish relations the work was 
terminated, but in recent months the construction of this strategic 
site has begun. Electricity production is expected to start in 2020. 

   Besides the nuclear power plant in Akkuu, Turkey plans to 
build a second nuclear power plant in Synop County, on the Black 
Sea coast. This EUR 15 billion project was awarded in 2013 to a 
consortium comprising the Turkish company "UEAS", the Japanese 
companies Mitsubishi and Itochu and the French "Zee de Suez". 
"Mitsubishi Heavy Industries" and "Areva" offer their jointly 
developed Atmea-1 reactor with a capacity of 1100 megawatts. 

Bearing in mind the unpredictability and decision-making 
nature of the Turkish Head of State, we should be prepared for 
various actions on his part and ready-made options for action to 
preserve the radiation safety of Bulgaria.  

This is not to neglect the refugee flow from Turkey to Bulgaria 
and its external regulation. In these masses, composed mostly of 
young men, can safely be transported through the unregulated 
places where they cross the state border and dangerous radioactive 
materials. They can then be used unlawfully to infect our or other 
territories and increase the radioactive background.  

As a result of the research conducted on sources of ionizing 
radiation in Romania, the Black Sea and Turkey, we exclude small 
sources in medical institutions, industrial plants and institutes and 
we focus on the "Black Water" Base in Deveselo, the Constanta 
port in Romania, the floating warships and the presence of large 
aircraft airplanes in the Black Sea and the potential new nuclear 
power plant in Turkey. 

The idea of other nuclear fuel manufacturers to deliver to 
Russian-made nuclear power plants was criticized by experts in 
Europe. This is written by the Russian agency RIA Novosti in its 
analysis. International experts point out that this may cause 
economic risks. In addition, there is no guarantee that the second 
manufacturer as a "mandatory supplier" will also offer favorable 
terms or provide reliable fuel [7]. 

The mandatory availability of alternative nuclear fuel suppliers 
for European NPP reactors built on Russian or Soviet projects is 
inappropriate for a number of reasons. These include economic and 
nuclear safety issues. Around this, the participants took part in a 
round table held at the 10th European Conference on Nuclear 
Energy organized by Platts in Brussels [8]. 

Earlier, it was reported that European companies operating 
nuclear power plants with Russian WWER reactors must have at 
least two sources of nuclear fuel delivery. This scheme is backed by 
the US producer of nuclear fuel Westinghouse. Earlier international 
experts have repeatedly noted that this position does not meet free 
and fair market relations, says RIA Novosti. 

Round table participants also criticized the idea of diversifying 
nuclear fuel suppliers at all costs. 

"There may be economic risks," one of the founders of Trusted 
Sources, Christopher Grenville, [9] said. It's about consumers being 
interested in buying high-quality and proven fuel from a reliable 
supplier. And, at the same time, there is no guarantee that the 
second manufacturer as a "mandatory supplier" will offer such 
favorable terms or will deliver fuel of a reliable quality. Significant 
financial difficulties have been experienced by the US 
Westinghouse in recent years. Even in March 2017, Japanese 
company Toshiba, which owns the majority stake in the company, 
demanded bankruptcy of the company, with the exception of the 
European and Asian branches [10]. 

In addition, in the use of Russian (Soviet) fuel reactors by 
another manufacturer, risks may arise from the point of view of 
nuclear safety issues due to the technical differences of the fuel 
components themselves and of the fuel itself. 

Ute Blom-Heber, a representative of the European Atomic 
Energy Community (Euratom), noted that the Agency did not insist 
on the necessity of two or more suppliers of fuel. "This question 
must be solved by the plant operators themselves," Bloom-Heber 
said. 

 Despite the pressure from the United States, the European 
Union must necessarily diversify sources of nuclear fuel delivery to 
its Russian-designed nuclear power plants to break the Kremlin's 
energy dependence, so far, the idea remains in the political field 
rather than seeing it a real economic benefit and a guarantee of 
technical safety. 

At the end of last year, a political agreement was reached on the 
revised Nuclear Safety Directive. "Nuclear safety is of paramount 
importance to all European citizens, and we must make every effort 
to ensure that the highest safety standards are observed in every 
nuclear power plant in the EU. This directive, once it has been 
formally adopted, will help ensure the continuous improvement of 
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the safety of our nuclear installations, "said EU Commissioner 
Günther Oettinger. 

The revised Directive will strengthen the role and independence 
of national regulators and will help to increase transparency on 
nuclear safety issues. It will introduce a system of European peer 
reviews to be carried out at least once every ten years. It will also 
ensure that European nuclear safety rules are in line with the latest 
international standards 

By March 2016, Europe has 185 nuclear capacities with a net 
capacity of 162 GW (5 of which are in the Asian part of the Russian 
Federation), and 17 other nuclear units with a net capacity of 15 
GW are being built in five countries. 

The revised Directive will strengthen the role and independence 
of national regulators and will help to increase transparency on 
nuclear safety issues. It will introduce a system of European peer 
reviews to be carried out at least once every ten years. It will also 
ensure that European nuclear safety rules are in line with the latest 
international standards. 

Nuclear science and experimental base is a laboratory of the 
Institute of Nuclear Research and Nuclear Energy of the Bulgarian 
Academy of Sciences. It includes the only research nuclear reactor 
in Bulgaria located in the south-eastern part of Sofia. 

The initial research reactor of the Nuclear Research and 
Experimental Base in Sofia is from the Soviet IRT-2000 model. Its 
construction began in 1956, and its launch was in 1961, when at 
20:15 on September 18 the first nuclear chain reaction in Bulgaria 
was carried out. Initially, the thermal power of the reactor is 500 
kW, but five years later it reaches 2000 kW. 

IRT-2000 was temporarily suspended on July 13, 1989 on a 
CUAEPP prescription for security reasons following the Chernobyl 
accident. After the reactor shutdown, the spent fuel is stored in the 
territory of the Institute on Tsarigradsko shosse Blvd. - VII km in 
Sofia. Removal of the 70 spent fuel tanks is enshrined in the 
Reconstruction and Reconstruction Agreement for the Reactor for 
Research Purposes. At the beginning of this century, the reactor was 
finally shut down. 

The fuel is discharged in two stages. The first stage was carried 
out at the end of December 2003. 16.9 kg of enriched uranium was 
transported with a 36% concentration of 235U (uranium-235), 
which equals 28 fuel elements for the IRT-2000 reactor. The fuel is 
transported by truck to Gorna Oryahovitsa Airport, where a Russian 
cargo plane An-12 supplies it to the Research Institute for Atomic 
Reactors (NIIAR) in Dimitrovgrad, Ulyanovsk Oblast, Russia. The 
transportation operation has been prepared by 35 Russian, 
American and Bulgarian specialists, while the $ 440,000 costs are 
covered by the US side. 

The second stage takes place in early July 2008. 6.3 kg of 
enriched uranium 235U is transported. The fuel was transported by 
truck to a Danube port, from where a barge transported it to the 
Ukrainian port of Izmail. From there, a special train was delivered 
to Sheikh Mohammed in Chelyabinsk, Russia [11]. 

In our experimental reactor everything that is outside of the core 
zone and next to it is replaced, but in the past 2 years, any funding 
has been suspended and is in standby mode. A Decree of the 
Council of Ministers for reactor modernization is in force, but there 
is no real funding for the project. In fact, about 5 million levs are 
needed to complete the reconstruction, which the Bulgarian 
governments do not find. 

In 2015 a cyclotron was delivered to the RNI to BAS. It is a 
cyclic particle accelerator, in which the particles move in a 
constantly homogeneous magnetic field, and their acceleration is 
applied to a high-frequency electric field at a constant frequency. It 
is still in cartons and has not been tampered with, although the 
media have repeatedly released messages about its commissioning 
[12]. 

 Cyclotron works with unrelative heavy charged particles 
(protons, ions). It was first developed and built in 1931 by Ernest 
Lawrence, for which he was awarded the Nobel Prize for Physics in 
1939. To date, cyclotrons are used to accelerate heavy particles to 
relatively small energies - up to 50 MeV / nuclon. In the summer of 
2016, it was going to be put into operation, with which we would 

produce neutrons and isotopes for our medicine and technology. 
Currently, isotopes for PET scanners are mainly imported from 
Hungary and the Czech Republic. On the territory of the country 
there are already a few small cyclotrons specializing in the 
production of Fluoro-18. One in Plovdiv, one in Varna and two in 
Sofia. Unfortunately, they are insufficient to meet demand, and 
most are still not in operation but under licensing. Unfortunately, 
the much needed sources of neutrons and isotopes for our medicine 
and industry for many reasons fail to work well. 

Neighboring with us experimental nuclear reactors or powerful 
accelerators have Romania, Hungary, the Czech Republic, Slovakia 
and Ukraine. 

3.Conclusions: 
 
1. A clear program has been developed and implemented to ensure 
nuclear safety with the participation of all levels of state and local 
government. A National Strategy for the Safe Management of Spent 
Nuclear Fuel and Radioactive Waste has been developed and the 
necessary control has been introduced on these activities; 
2. Near Bulgaria there are nuclear facilities in Romania and planned 
in Turkey, which could potentially affect the radiological situation 
in Bulgaria in the event of a nuclear accident. There is also such a 
strong military presence in the Black Sea, which is not a constant 
magnitude. This implies the strengthening of control in these border 
areas, and we must not overlook the other potentially dangerous 
areas. 
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1. Introduction 
In the years before Bulgaria's accession to the EU, Bulgarian 

legislation was transposed in line with European legislation. This 
does not mean that our legislation was previously at odds with the 
European one, but there were some differences in standards of our 
equipment, operational requirements, precautions and classification 
with European standards. Already with the commissioning of the 
experimental reactor first and then the reactors at the Kozloduy 
NPP, we have fully complied with the international requirements of 
the IAEA and the other nuclear regulators. Bulgaria has been 
guided by the requirements and requirements of leading 
international and global organizations in the field of nuclear 
technology and safety and has complied with its legislation and 
regulations. 

Following the Chernobyl nuclear power plant accident in 1986, 
the global regulatory framework was renewed and the requirements 
for safe operation of nuclear facilities increased considerably. In the 
1990s, re-writing of the entire regulatory framework in the field of 
nuclear technology, radiation safety and all sectors and activities 
related to it was started. There has been a significant increase in 
requirements for nuclear facility manufacturers in terms of their 
performance, as well as to the users of these facilities. 

The member states of Euratom, an organization created together 
with the EU's prototype, have also taken steps to improve the safety 
of the work of the nuclear industry. Over the last decade, all 
requirements in this sector have been updated in the current 
Euratom Directives, with some even undergoing several changes. 

The legislation in Bulgaria after our accession to the European 
Union has gradually been aligned with the current legislative 
documents in the Union and the legal committee to the Parliament, 
the Council of Ministers and other institutions working in the field 
monitor the amendments and requirements of EU, Euratom, IAEA 
and others. changes to the relevant competent bodies the necessary 
legislative and regulatory changes so that we can not go beyond the 
requirements. In the last years, our entire regulatory framework in 
the field of radiation protection has been phased and coherently 
aligned with the above-mentioned requirements and now it is in line 
with the main international requirements. At the same time, we 
comply not only with the European requirements but also with the 
requirements of the international institutions working in the field of 
nuclear energy and safety, besides our normative base we also strive 
to help our partners in this branch of the economy. 

 
 
 

2. Laws and regulations regulating the use of 
nuclear energy 

2.1. Legislative acts in Bulgaria 
The main normative documents that provide the legal limits in 

the field of radiation protection are: 
1.Anvironmental Protection Act 
The law is a framework for other environmental laws. It 

regulates the basic frameworks for the protection of the 
environmental components - air, water, soils, landscapes, 
biodiversity, as well as the procedures for Environmental Analysis 
(EA) and Environmental Impact Assessment (EIA), permitting 
regimes, management and financing [1]. 

The law governs public relations relating to: 
• establishment and operation of the National Environmental 

Monitoring System (NASEM); 
• the conservation and use of biodiversity in accordance with 

the country's natural and geographical characteristics. 
2.An Safe Energy Use Act 
This Act regulates public relations related to the state regulation 

of the safe use of nuclear energy and ionizing radiation and the safe 
management of radioactive waste and spent fuel as well as the 
rights and obligations of the persons carrying out these activities for 
the provision of nuclear safety and radiation protection [2]. 

3. Regulation on Basic Norms for Radiation Protection 
(Promulgated SG, No. 76 / 05.10.2012) 

The subject matter of this Ordinance are the basic requirements 
and measures for radiation protection in carrying out activities 
related to the use of nuclear energy and sources of ionizing 
radiation, as well as activities where the availability of natural 
sources leads to an increase in the exposure of workers and the 
population [3]. 

4. Regulation for construction, operation and development of 
the National Automated System for Continuous Control of the 
Radiation Gamma Background in the Republic of Bulgaria (Decree 
of the Council of Ministers № 434 / 19.11.1997) 

The Regulation regulates the establishment, maintenance, 
operation and development of the National Automated System for 
Continuous Control of the Radiation Gamma Background in the 
Republic of Bulgaria [4]. 

5. Planning and Preparedness Plan for Action in Radiation 
Accident (Promulgated State Gazette No. 94 / 29.11.2011) 

The Ordinance defines the obligations of the executive bodies, 
the NPP operator and legal entities operating on the territory of the 
Republic of Bulgaria for planning of actions in the event of a 
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nuclear accident in the NPP, as well as for the maintenance of 
emergency preparedness [5]. 

6. Regulation on the Norms for the Radiation Protection and 
Safety in the Eradication of the Effects of the Uranium Industry in 
the Republic of Bulgaria (Ordinance No. 1 / 15.11.1999) 

This Ordinance sets out the radiation protection and safety 
standards applicable to sites and areas affected by the uranium 
mining and uranium processing industry, where action is being 
taken to eradicate the consequences, restore and monitor [6]. 

7. Regulation on ensuring the safety of nuclear power plants, 
adopted on September 30, 2016. The Regulation defines the basic 
criteria and rules for nuclear safety and radiation protection of 
nuclear power plants as well as the organizational measures and 
technical requirements for ensuring the safety of site selection, 
design, construction, commissioning and operation of nuclear 
power plants. The Ordinance regulates the requirements for 
technical and fire safety, emergency planning and emergency 
preparedness of the nuclear power plant as far as they derive from 
the application of the concept of in-depth protection. The Ordinance 
covers the physical protection of the nuclear power plant only with 
respect to the interconnection between physical protection measures 
and safety measures [7]. 

8. Ordinance on Basic Norms for Radiation Protection. Subject 
matter of the Ordinance are the basic requirements for radiation 
protection, criteria and levels of exemption from regulation, 
measures for radiation protection in carrying out activities for the 
use of nuclear energy and sources of ionizing radiation. The 
requirements of the Ordinance refer to activities where the 
availability of natural sources leads to an increase in the exposure of 
staff and the population [8]. 

The requirements of the Ordinance exclude the exposure of 
people due to: 

• cosmic radiation on the Earth's surface; 
• the content of potassium - 40 in the human body; 
• the content of natural radionuclides in different materials that 

is not altered by human activity. 
The Ordinance aims to: 
• Determine the occurrence of deterministic effects; 
• Reduce the likelihood of stochastic effects to a level that is 

considered acceptable under international recommendations. 
Bulgarian legislation is in line with existing international law, 

and in particular with EU, IAEA and other regulating and 
controlling authorities 

 
2.2. International regulations 
1. Euratom Treaty. The European Atomic Energy Community 

(EAEC or Euratom) is an international organization established to 
create a common nuclear energy market in Europe, the development 
of nuclear energy and distribution among member states, and the 
European Atomic Energy Community. sale of non-members. It is 
legally distinct from the European Union, but has the same member 
states and is managed by the EU institutions [9]. Since 2014, 
Switzerland is an associate member. It was created on 25 March 
1957 with the Treaty of Rome, together with the European 
Economic Community (EEC), and the latest amendments were 
introduced by the Treaty of Lisbon signed on 13 December 2007 
and entered into force on 1 December 2009. The amendments to 
these Contracts are very rare, given the sensitivity of the 
participants to the essence of the content and the interpretation of 
matter. This Treaty defines the strategy for the development of 
nuclear energy and provides guidance for other normative 
documents that have been developed and operate in this specific 
area of the economy. 

2. Directive 2006/117 / Euratom of the Council of Europe of 20 
November 2006 on the supervision and control of shipments of 
radioactive waste and spent fuel [10]. It establishes a Community 
system for the supervision and control of the transboundary 
movement of radioactive waste and spent fuel in order to ensure 
adequate protection of the population and applies to the 
transboundary shipment of radioactive waste or spent fuel. The 

Directive does not apply to the transboundary shipment of waste 
containing only natural radioactive materials which are not the 
result of certain practices. It describes the procedure for the carriage 
of radioactive waste and spent fuel both within and outside the 
Community, the authorization regimes, the accompanying 
documents and the means of escorting and transmitting. 

There is a compulsory system within the EU that uses a 
standard control document. 

3. Directive 2011/70 / Euratom of the Council of Europe of 19 
July 2011 establishing a Community framework for the responsible 
and safe management of spent fuel and radioactive waste. It 
establishes a Community framework to ensure the responsible and 
safe management of spent fuel and radioactive waste in order to 
avoid the transfer of undue burdens to future generations and to 
ensure that Member States take appropriate national measures to 
achieve a high level of the safety of spent fuel and radioactive waste 
management in order to protect workers and the general public from 
the dangers arising from ionizing radiation. 

4. Council Directive 96/26 / Euratom of 13 May 1996 laying 
down basic safety standards for the protection of the health of 
workers and the general public against the dangers arising from 
ionizing radiation [11] 

5. Directive 2009/71 / Euratom of the Council of Europe of 25 
June 2009 establishing a Community framework for the nuclear 
safety of nuclear installations. A framework is created to maintain 
and improve nuclear safety and its regulation in order to enhance 
the safe exploitation of nuclear facilities. At the same time, it is 
ensured that Member States will maintain their domestic legislation 
in line with international law [12]. 

6. Council Directive 2013/59 / Euratom of 5 December 2013 
laying down basic safety standards for protection against the 
dangers arising from exposure to ionizing radiation and repealing 
Directives 89/618 / Euratom, 90/641 / Euratom, 96/29 / Euratom, 
97/43 / Euratom and 2003/122 / Euratom with effect from 6 
February 2018. This Directive shall enter into force from the 
beginning of 2018. Under normal conditions, doses of ionizing 
radiation are very low and do not cause clinically detectable 
harmful effects [13]. However, in the long run, they can lead to 
health problems, especially cancer. Hence the need for a uniform 
threshold value of protection throughout the EU, while allowing 
governments to set higher safety standards if they so wish. 

The directive replaces five previous legislative documents that 
contained contradictions, did not fully reflect scientific progress and 
did not fully cover natural sources of ionizing radiation or 
environmental protection. It defines how to ensure the safety and 
security of radioactive materials and the mandatory information to 
be provided in the event of an emergency exposure situation. 

The standards it contains are based on the recommendations of 
the International Commission on Radiological Protection (ICRC) 
[14]. 

7. Directive 2003/122 / Euratom lays down safety standards for 
radiation protection. It introduces stricter rules for the handling of 
"closed radioactive sources". It also harmonises the EU-wide 
approach [15]. 

8. Council Decision 2007/513 / Euratom of 10 July 2007 
approving the accession of the European Atomic Energy 
Community to the amended Convention on the Physical Protection 
of Nuclear Material (KFNMG) [16]. The new Convention on the 
Physical Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities aims 
to provide effective physical protection during the use, storage or 
transport of materials used for peaceful purposes and to prevent and 
combat crimes related to this material and these facilities. It is based 
on the CFSP that all EU countries are party to. 

Each State Party shall introduce and enforce measures to ensure 
such effective protection in order to prevent, in particular, the theft 
or disappearance of nuclear material for which it is responsible and 
the sabotage of nuclear facilities on its territory . The Euratom 
treaty has a wider scope as it states that EU countries must prevent 
any misuse of nuclear material for purposes other than those for 
which it is intended. 
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In implementing the Convention, States Parties must respect a 
number of fundamental principles, in particular the principles of 
State and license holders' responsibility, a culture of security, 
security and confidentiality. 

States Parties to the Convention must ensure that the nuclear 
material they import, export or transit through their territory is 
protected in accordance with the applicable level of safety. 

9. Regulation No 236/2014 of the European Parliament and of 
the Council of 11 March 2014 laying down the general rules and 
procedures to be used for implementing Union external action 
funding instruments [17]. 

It allows for grants to non-EU countries to maintain the highest 
possible standards of nuclear safety. 

10. European system for the registration of carriers of 
radioactive materials COM (2011) 518. 

Carriers are required to register with the Electronic Carrier 
Registration System (ESCReg). This system provides limited and 
secure access to the competent authorities of Member States, 
registered carriers and applicants, subject to the relevant provisions 
of the Data Protection Directive. If the applicant is established in 
one or more Member States, the application shall be processed by 
the competent authority of the Member State in which the 
applicant's registered office is situated. If the applicant is 
established in a third country, the application shall be processed by 
the competent authority of the Member State from which the carrier 
intends to enter the territory of the EU. 

Member States designate a competent authority and a national 
contact point for the transport of radioactive material [18]. 

11. Council Directive No 1493/93 / Euratom of 8 June 1993 on 
the supply of radioactive substances between Member States. It 
introduces a EU-wide system for declaring supplies of radioactive 
substances between EU countries [19]. 

When delivering radioactive material, the "holder" must provide 
a pre-declaration by the "consignee". This declaration must 
demonstrate compliance by the recipient with the EU legislation on 
mandatory reporting of activities related to natural and man-made 
radioactive substances. This declaration must be submitted to the 
competent national authority of the country of destination in the 
EU. 

Holders also have to comply with national security regulations 
for the storage, use and disposal of radioactive activities. 

At this stage in the development of Bulgaria it can be stated that 
our legal framework in the field of the safe use of nuclear energy, 
the storage and transportation of nuclear materials and wastes fully 
complies with the world requirements and in this respect we have 
overtaken a number of countries with more developed nuclear 
energetics. But this should not reassure us, because the world is 
developing very dynamically, and we need not to be in a state of 
satisfaction and just to keep track of the global trends. We need to 
prove that we have specialists in this field who do not just follow 
developments, but ask for this development and create new better 
regulatory documents to lead the world. So we will be a respected 
partner in the field of radiation protection on a global scale. 

 
 

3.Conclusions: 
 

1. Well-organized documentary and in compliance with the EU 
and IAEA requirements for the notification of the population in case 
of a radiation accident. The legislation in force in Bulgaria follows 
the provisions of the European legislation and the Euratom 
regulations.; 

2. I have to emphasize that the unit of action in raising the 
radiation background in the system of the Ministry of Interior is not 
well positioned and gradually its functions are seized by non-
specialists in radiation protection. 
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Abstract: The radioactive contamination has actual national and international importance. It is related to the increasing the prevention 

measures of accidents as consequences of exploring the nuclear energy for peaceful purposes, and in the military purposes as well. The 
optimization and management of operational systems for monitoring of radioactive background should bring the increasing of nuclear 
Bulgarian safety, and the quality of the population defense from expose to radiation, as a consequence of changing the characteristics of the 
natural radioactive background.  

 Keywords: radioactive contamination, measures of prevention, optimization, monitoring, radioacative background, population defence, 
expose to radiation 

 

1. Introduction 
Nuclear power worldwide provides around 30% of global 

electricity production. Under normal operation of the NPP there is 
no major risk and the potential damage to the population and nature 
is much lower than in the areas around the TPP or the large 
chemical plants. Nevertheless, the danger of radiation and nuclear 
accidents should not be overlooked. In both cases we can expect 
significant radioactive contamination of the environment. Properly 
controlled control of possible radioactive contamination depends on 
the preservation of human, animal health and possible 
decontamination actions in the environment and food products. 

At present, more than 510 Nuclear Power Units operate in the 
world. Of these, 163 are in Western Europe, 121 in the United 
States, 45 in Russia, and the rest in 29 other 5 continents. 

 

2. NPP 
It is known that atomic reactors are devices to maintain a 

controlled chain reaction. For fuel, the isotopes Uranus 233, 
Uranus-235 and Plutonium -239 are mainly used. The division of 
the kernels of these elements does not occur spontaneously, as with 
the nuclear weapon, but is controlled so that the separated heat is 
used to produce electrical energy. A stationary controlled chain 
reaction is carried out in the reactors. Critical chain reaction 
conditions are created, in which the neutron multiplication factor is 
close to one (K = 1). Therefore, for a stationary chain reaction, it is 
necessary for at least one neutron from the first division of the first 
generation to cause a second division and at least one neutron from 
the second division (second generation) to cause a third division, . 
When K <1 occurs under subcritical mode, the number of divisions 
gradually decreases and the reaction stops. At K> 1 counts of 
fission nuclei increase and the chain reaction is amplified. It is these 
conditions that make it possible to control the operation of each 
reactor, depending on the consumption of electrical energy. Thus, in 
case of shortage of electric energy, the velocity of the chain reaction 
increases, and in the case of excess energy, we reduce the rate of 
division. 

It is known that all reactors consist constructively of: an active 
zone in which the fuel elements are located and which is surrounded 
by a neutron reflector. Fuel elements are made of uranium oxide or 
metallic uranium, placed in thin-walled metal sheaths (steel, 
aluminum and various alloys). The metal envelope must provide a 
high degree of sealing and long-term reliability of the fuel elements. 

Neutron retarder uses graphite, heavy water, plain water. Water, 
heavy water, liquid sodium, nitrogen, diphenylmethane and other 
combined liquids may be used as a coolant or cooler. An important 
element is the rate-control system of the chain-nuclear reaction. It 
provides a critical mode or the reaction can be delayed or stopped 
altogether. The larger number of reactors uses cadmium, boron and 
other materials that absorb the neutrons. They are removed or 
introduced into the core area, thereby regulating the chain reaction. 
Additionally, the reactor should have protective devices that reduce 
the dose of gamma rays and neutrons emitted from the core. This is 
the reactor casing, which consists of 3 layers - lead, cadmium and 
concrete. Synchronized operation of the reactor is accomplished by 
a remote control console. 

The operating reactors at the Kozloduy NPP are of the 1000 W 
water-type type (ВВЕР-1000). The water of the so-called primary 
circuit serves as a retarder of neutrons and as a coolant. It is heated 
by the fuel elements to a high temperature and is under high 
pressure. Through it the heat is transmitted to the water of the 
second loop, which is converted into steam entering the steam 
generator and the turbine for generating electrical energy. 

The water from the first circuit in the water-water reactors is 
always contaminated with radioactive substances. This is due to the 
neutron irradiation of metal corrosion products as well as the 
impurities and contamination of the liquid coolant in the core and 
become secondary radioactive. In addition, in the case of impaired 
leakage of fuel elements, nuclear fission products may be 
introduced into the first loop. Water contaminated with radioactive 
substances from the first contour is subject to decontamination and 
purification by means of ion exchange filters. In modern types of 
NPPs, such purification is also provided for water from the second 
contour. The radioactive elements emitted from the heat carrier are 
fed into the atmosphere through high chimneys where they are 
diluted in a large volume of air. It is obvious that the normal 
operation of the NPP is related to a certain, low level of 
environmental pollution with radioactive substances. For the most 
common reactors - water-water, the major radiological pollutants 
are the radioactive isotopes of noble gases and iodine. In the 
radioactive mixture were found the isotopes of the crypton, 15 of 
the xenon and 20 of the iodine. More important for the formation of 
the radiation environment around the nuclear power plants are 
crypton - 85, xenon - 133 and xenon - 135, iodine - 131 and iodine - 
133. They have a small half-life and are in insignificant quantities. 
It should be noted that atmospheric discharges in the normal 
operation of the reactor, the so-called controlled discharges, do not 
pose a risk of environmental pollution. This process is technically 
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controlled, resulting in completely safe dilutions that do not lead to 
an increase in the radiation background. 

Much more dangerous for the radioactive contamination of the 
biosphere are the accidents that can occur at the NPP. 

A radiation accident is called a breach of safe operating ranges, 
where radioactive products or ionizing radiation go beyond the 
norms, and disruption of normal operation of devices and 
equipment containing sources of ionizing radiation is required. 

A nuclear accident is called the damage to the nuclear reactor 
fuel elements and emergency exposure to personnel. 

For normal NPP operation it is assumed that up to 1% of the 
fuel element cladding has gas permeability (micro cracks) with 
respect to isotopes of cryptone, xenon and iodine and up to 0.1% 
non-hermetic, allowing contact of coolant with nuclear fuel. The 
magnitude of the accident and therefore the environmental 
consequences vary widely. The majority of previous accidents are 
small and have caused increased contamination with radioactive 
elements in restricted areas near the reactor. The worst and most 
dangerous accidents in the nuclear power plant have so far been due 
to a sharp increase in reactor power due to the acceleration of the 
chain steam explosion, which could destroy various installations 
and dehumidify the system. From the information related to some 
major accidents in the NPP, the reasons are the following: Operator 
errors, failure of the equipment and deficiencies in the construction. 
The most frequent cause of past accidents is the mistakes of the 
personnel servicing the installations of the individual reactor. 

 

3. Radionuclides 
A characteristic feature of the discharges is that the majority of 

the radioactive aerosols are deposited by the mechanism of local 
deposits near the plant itself. Another part, depending on the 
magnitude of the accident, may fall into the troposphere and fall to 
the ground as tropospheric deposits. 

From the character of the distribution of radionuclides in the 
atmosphere and their deposition on the Earth's surface will also be 
the individual doses of irradiation of the people, located on the 
radioactively contaminated territory. Formation of dose of gamma- 
and beta-emitting isotopes from discharges under emergency 
conditions at NPPs has a direct and indirect impact. The direct path 
refers to external radiation with gamma-quanta and beta-particles of 
radioisotopes contained in the atmosphere or fallen on the Earth's 
surface. This fact suggests the relevance of this study as it is 
directly related to the proper organization of radioactive 
contamination control. 

It should be noted that in the period 1945-1991 the total number 
of nuclear explosions on our planet is 2059, including 508 in the 
atmosphere. The largest number of such outbreaks were committed 
in the United States - 1085 and 205, respectively. Secondly, Russia 
715 and 215 respectively. France 182 blasts (45 in the atmosphere). 
Britain, respectively 42 (21 in the atmosphere). China respectively 
35 (22 in the atmosphere). It is known that until 1962, the main 
source of environmental contamination with radioactive substances 
was nuclear weapons. After the conclusion of the treaty banning 
nuclear experiments in the air, on the Earth's surface and under 
water, the radioactive contamination of the Earth significantly 
decreased. Despite the 1962 ban, separate nuclear blasts were 
committed by France, India, Pakistan and North Korea. 

On the other hand, the widespread adoption of modern 
technologies in the national economy, medicine, science and 
industry using sources of ionizing radiation creates a risk of 
radioactive substances being released into the external environment. 
The most important prerequisite for radionuclide dissipation in the 
biosphere arises in the disruption of the mode of operation and in 
accidents in the constantly increasing number of atomic reactors, 
which leads to the release of radioactive aerosols into the 
atmosphere. 

Radioactive aerosol split products fall onto the earth's surface in 
the form of local, tropospheric or stratospheric deposits. As a result, 
they accumulate in the soil, plants, animals, water of open waters 
and their flora and fauna. This undoubtedly calls for a stable 

organization of radioactive contamination control. This organization 
should also include the study of the migration patterns of radio 
stones important in terms of radio storing strontium-90 and cesium-
137 in the different sites of the biosphere. For example, strontium-
90 is distributed in objects similar to the calcium element and the 
second (albeit to a lesser extent) potassium. Here are the group 
chemical similarities of these radioactive elements. This has 
important practical implications both for the intelligence of 
contaminated sites and for the elimination of the consequences of 
degraded nuclear power plants. Under the same conditions in the 
biosphere sites contaminated with radioactive substances, the 
maximum concentration of strontium-90 in them is always found in 
the organs physiologically rich in calcium (bones, egg shells) and 
the maximum concentration of cesium-137 in sites rich in 
potassium (muscles). 

The formation of radioactive contamination depends largely on 
the state of atmospheric air. Radioactive aerosols by degree, area of 
distribution, fall and radiochemical composition form radioactive 
contamination in the local spaces around the accident, in the 
troposphere, as well as in the stratosphere. 

Local radioactive contamination is formed in the area of the 
accident and forms different zones of contamination, which can be 
tens and hundreds of kilometers in size. The shape and contours of 
the radioactively contaminated area are mainly determined by the 
energy of the explosion, the weather conditions (the complex 
system of winds at different heights and their velocity), the relief of 
the area, the particle size, the duration of the discharges, the 
physico- the chemical status of the dividing products. 

Local radioactive contamination settled on the Earth's surface 
within 24 hours. They are dry, ie. fall regardless of the rain. The 
speed of their fall is under the influence of gravity. Chemically, 
they are a mixture of nuclear fission products, with the 
predominance of short-lived isotopes. The major radioisotope is 
iodine-131, which has a half-life of 8 days. Depending on the level 
of radioactive contamination in the area, a gamma-field of different 
power is formed. Due to the rapid decomposition of the short-lived 
radioisotopes, the activity of the area relatively quickly diminishes. 

Danger of increased local fall of radioactive products after a 
radiological emergency occurs under adverse weather conditions. 
Thus, in the event of heavy clouds after the blast, rain may fall as 
radioactive particles become condensation centers. When the 
radioactive cloud mixes with a rainy front, it can take a significant 
amount of split products together to produce rays and a high level of 
radioactive contamination of a limited area together with raindrops. 
Similarly, snow attracts radioactive products and can cause severe 
radioactive contamination of the Earth's surface. This requires 
particular attention in predicting accidents as well as in conducting 
intelligence to delineate areas of actual contamination. 

In more powerful blasts (like the Chernobyl nuclear power 
plant), dividing products can fall into the troposphere. A 
characteristic feature of these radioactive contamination is that they 
fall very slowly, on average for about 30 days. There is a large 
radioactive trace, sometimes sometimes up to several thousand 
kilometers. The density of soil contamination with them, compared 
to local deposits, is much smaller. In the troposphere, the main 
meteorological processes occur - cloud formation, precipitation, air 
currents, cyclones, etc. The radioactive cloud in the troposphere 
from which the tropospheric deposits form, changes its original 
volume under the influence of gas and turbulent diffusion. 
Gradually the air currents tear it apart. Vertical displacement of 
atmospheric layers may lead to intensive deposition of radioactive 
substances in separate areas of the Earth's surface. Of much greater 
importance for the rapid displacement of radioactive particles in the 
troposphere have the dominant horizontal air currents. 

The most important factor to purify the troposphere from the 
radioactive particles is precipitation. Especially important is their 
importance in moderate latitudes. Atmospheric precipitation 
changes the three main characteristics of radioactive contamination: 
density of 24-hour deposition, specific activity of rainwater and 
concentration of radioactive products in the ground air layer. 
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In the absence of rainfall, only the nearest air layer is subject to 
the removal of radioactive particles. It is in constant contact with 
the Earth's surface and as a result of the turbulent motion is 
constantly being renewed. Increased deposition of dividing products 
is observed with an increase in atmospheric pressure when air 
masses from the top of the troposphere begin to move in the 
direction of the ground. The amount of radioactive particles that fall 
as a result of the above processes varies considerably on days. 

Radioactive aerosols form different fractions in the troposphere, 
which are removed from there at different rates. A late fall (1-2 
years after the accident) of radioactive products was found. This is 
explained by the presence of aerosol fractions smaller than 5 
micrometers, which due to their physicochemical properties are 
washed less than the rain.  

The radioactive substances that fall on the soil and form the 
pollution zones depend on the following factors: the physico-
chemical properties of the isotopes, the type of chemical 
compounds, some parameters of the external environment, etc. 

One of the main properties of radioactive substances 
determining their soil behavior is their water solubility. According 
to the literature, about 1-10% of the division products that are 
formed in a radiation accident are soluble. These include the 
compounds of strontium, cesium and iodine. The rest of the 
radioactive substances fallen to the ground is practically insoluble. 
It is noteworthy that about 60-70% of strontium-90 deposited on 
soil is in soluble form available to plants. 

The large insoluble particles of the dividing products are 
retained in the top layer of the soil. They have a very limited ability 
to penetrate into depth. The smaller ones adhere to the soil 
components. The quantity and qualitative composition of humus 
also influence. The rate of migration and depth of penetration 
depend not only on the type of soil but also on its water regime 
(groundwater level). Severe clay soils retain more heavily 
radioactive substances than sandy ones. 

It is estimated that 80% of the radioisotope deposited on the 
ground is retained in the upper layer (from 0 to 25 cm) of the clay 
soils. In softer soils, they penetrate to a few tens of centimeters. It is 
known that the major part of the radiochemistry is located in the soil 
layer 0-10 cm thick. This is the area in which the root system of the 
pasture plants develops. 40-80% of the isotope were in the 0-5 cm 
layer, and 20-60% penetrated deeper. The movement of the 
radioisotope in depth on the precipitous sandy soils takes place 
alongside the downstream waters. In hardly permeable clay soils, 
the transfer in the same direction is mainly due to ionic and 
molecular diffusion. 

We must take into account the special moments in the cesium-
137 movement, which is radionuclide-important radionuclide. Not 
all of its ions are equally tightly bound to the soil. Some of them are 
attached to the soil particles by cation exchange and form the 
exchange fraction of the isotope. Another part is fixed for the 
mineral constituents of the soil and it is an unchanged fraction. Over 
time, the quantitative ratio of the two fractions changes as part of 
the non-variable fraction becomes available to plants. Compared to 
clayey, sandy soils are more easily attributed to the non-quench 
fraction. 

Radioactive strontium retains well from the soil, but unlike 
radioactive cesium, its relationship to soil elements is not stable. 
Under the influence of the neutral salts contained in the soil 
solutions, it is easily distributed in groundwater and plants. The 
amount of strontium-90 that comes to the plants through the roots 
depends on many factors: the radioisotope concentration in the soil, 
the presence of free calcium, the plant species, etc. Like radioactive 
cesium, it translates into larger quantities of sandy than clay soil and 
rich in organic impurities. There are known examples showing that 
the amount of radioactive strontium passed to the plants is about 3% 
of the total amount of soil occupied by the root system. 

As noted, the main pollutant of the NPP biosphere is iodine-
131. It has a relatively short half-life, and its absorption from plants 
through the roots is a slow process. Therefore, soil contamination 
with iodine-131 is of no practical significance for the 
implementation of the air-soil-plant-animal-human migration chain. 

Pollution of water in open waters - rivers, lakes, dams, with 
radioactive substances can be different. Most important is the 
release of liquid radioactive waste or the accidentally discharged 
from the NPP aerosols, which are subsequently precipitated under 
the water surface. It is also dangerous to wash out the rains of 
radioactively contaminated terrestrial areas. 

Radioactive elements infiltrated into the pond may have 
different behavior depending on their concentration in water, the 
nature of the pollution and the radiation situation on the shore. The 
following factors are important: type of joint, water composition, 
temperature, etc. The isotopes retained on the solid particles 
floating in the water are gradually deposited at the bottom of the 
pond. The rate of precipitation depends on the particle size, the 
nature and magnitude of the electrical charge, the velocity of the 
water flow, the presence of a turbulent motion. The majority of 
radioactive substances are deposited at the bottom of the basin, and 
a smaller part on the aquatic plants. The distance that radionuclide 
passes into the pool is determined mainly by its solubility and its 
half-life. Soluble long-lived radioisotopes can pass enormous 
distances. 

As a result of the precipitation of radioactive substances, the 
surface layer of the bottom is most intensively polluted. Very 
important in this respect is the type of soil from which it is formed. 
Highest sorption capacities have bottoms that are made of clay 
particles and organic matter. The long-term contamination of long-
lived isotopes leads to their penetration into depth of the lower 
deposits and to the soil forming the bottom of the basin. Depth of 
penetration depends largely on water permeability of soil layers. 
Reverse entry into the water of radioactive substances retained by 
the bottom depends to a large extent on the alkaline-acid 
equilibrium. In an acidic environment, up to 50% of all 
radionuclides contained in the sludge are released into the water. 
This process runs much slower in a neutral or alkaline environment. 
It is easiest to leave the muddy radio station - up to 84-87% of the 
total radioactivity. Neutral salts also accelerate the release of 
radionuclides sorbed by the bottom. 

It is obvious that the bottom plays the role of a depot for the 
radionuclides that have fallen into the basin and ensures their return 
to the water after the radioactive contamination has ceased. 
Therefore, the discharge into the open waters of heavy and other 
radioactive waste containing long-lived radionuclides should not be 
allowed under any circumstances. The presence of such should be 
strictly controlled and limited to free access. 

The magnitude of concentration of radionuclides in plants and 
their products depends on many reasons. There is a direct link 
between the amount of radioactive pollutants in a given locality and 
the concentration of radionuclides in plants. With equal other 
conditions in mountain areas, grass and crops contain a higher 
concentration of radioisotopes than in the plains. It is assumed that 
in the areas situated at 1000 m above sea level the activity of the 
grass is 3-4 times higher than in the lowlands. The vegetation 
exposed to open winds has been shown to be more active than the 
one found in wind-protected areas. The activity of vegetation also 
depends on the amount of rainfall. The availability of radioactive 
deposits for vegetation depends on the water bivalence of their 
compounds in the biosphere. There are two main pathways to 
radioactive contamination of plants - through the roots and directly 
through the surface of their organs. The importance of the former is 
determined by the extent and nature of the radioactive 
contamination of the soil, its species, chemical composition, water 
content, etc. An important factor is the ability of the radionuclide to 
saturate from the soil. As much as this property is more 
pronounced, the smaller the amount of radioactive element 
penetrates the plants. Through the root system, radioisotopes are 
converted into ionic form or as salts (carbonates, sulphates). The 
penetration of the radioisotopes through the exposed parts of plants 
is as intense as their higher concentration in the air. The absorption 
of radioactive substances from the soil flora also depends on the 
properties of the chemical elements, the type of plants, the 
conditions of their cultivation, etc. It is currently assumed that the 
foliar pathway of radionuclide penetration in plants is paramount 
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and root is secondary. Besides the initial deposition of the 
radioactive deposits on the leaves of the plants is also observed 
secondary - by the wind. A known part of the surface parts of the 
soil, together with the radionuclides in them, rise into the air in the 
form of ground dust and then are deposited and fixed on the plants. 

Cesium-137, Bari-140 and Iod-131 are almost entirely absorbed 
through the leaves. The remaining radionuclides are sucked through 
the leaves considerably less. It is interesting to know that the 
radiosynthesis is sucked into plants through the leaves several 
hundred times more than strontium and is very mobile ie. quickly 
spreads throughout the plant. In iodine, it has been found that in 
gaseous form the radionuclide is incorporated by plants better than 
the aerosol form that remains on the surface of the plants. A large 
part of a radio station, falling on the leaves, stays at the site of the 
attack and migrates a little inside the plants. For this reason, this 
radioisotope is found in the leaves in larger quantities, compared to 
the rest of the plants. 

Strontium-90 is rooted twice as much as cesium-137, despite 
the fact that the last radioisotope is in a higher concentration in the 
soil. Typical of other nuclear cerium products such as cerium, 
ruthenium, zirconium, yttrium, tellurium, plutonium, which are 
normally absent in plants, are poorly absorbed in the process of 
mineral soil metabolism. They are retained by soil particles and 
only small quantities of them pass through the root system. 

Different types of agricultural plants to varying degrees absorb 
radionuclides. These differences can be observed even in the 
different plant species of one family. This is mainly related to the 
construction of leaves and roots. Leaves with more pronounced 
relief hold more radio aerosols. The age of the plant has a 
significant impact on the accumulation of radionuclides in it. 
Perennials always have more activity than annuals. In this regard, 
the lichen example is very prominent. They are perennial, grow 
slowly, are devoid of roots and receive mineral substances only 
from falling aerosols. For this reason, the strontium-90 
concentration is 20 times higher than in the surrounding pastures.  

Between the various parts of the plants radionuclides are 
distributed unevenly. Grains, seeds and fruits have been found to 
retain fewer radioisotopes than in leaves and stems of plants. In the 
shell their concentration is greater than the core. For this reason, no 
more than 15% of the radioactive strontium contained in the wheat 
grain is present in the flour.  

All mentioned radioactive contamination features require 
specificity in the organization of radioactive contamination control. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.Conclusions: 
 

1. The formation of radioactive contamination and its behavior 
is of interest for both preventive measures and after a nuclear or 
nuclear accident at the NPP.  

2. Radioactive contamination in a radiological or nuclear 
accident will be determined by a wide range of factors that 
determine the contamination of tropospheric air, soil, water, plants 
and the overall environment.  

3. Optimized control of radioactive contamination following an 
accident contributes to the proper organization of evacuation rescue 
operations as well as to the decontamination of contaminated areas 
and food products. 
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Introduction 
Much has been said and wrote during the past year on how best 

the international community must oppose the expansion of 
geography of international terrorism. 

In his speech at the NATO-Russia conference in Moscow on 
December 9, 2002, NATO Secretary General George Robertson, 
said: 

 "[.... Many analysts stressed the importance of non-
military tools such as freezing terrorist finances; coordination of 
policing; tightened border controls; better inspection activities of 
cross-border transport of containers and improve intelligence 
sharing. Let us not doubt at all the correctness of these analyzes. 
Non-military means and tools are critical to victory in this fight and 
ignoring them will lead to failure of our efforts. 

 But the military also have a role to play in this fight ... - 
NATO must also be ready to act in support of the efforts of the 
international community against terrorism ............ To meet these 
requirements NATO makes concrete and quick steps to 
modernization of its armed forces ............ NATO is about to 
become more effective partner in the international community's 
response to the threats of the 21st century ...... ]. 

  1 Role, and tasks of the special operations forces in 
combating terrorism. 

  The growth of terrorism to such an unprecedented scale 
requires the integrations of the forces of the whole civilized world 
to fight it. For the successful implementation of this struggle is 
necessary to use all possible means: political, economic, legal and 
military. 

 A. The role of the military in particular of Special 
Operations Forces in this fight in the words of Mr. Robertson in his 
speech of December 9, is determined by: 

 FIRST [......... fade border clear separation of the terrorism 
war. Today's terrorism aims to cause mass casualties and in this 
situation weapons of mass destruction (WMD) with increasingly 
more likely to fall into the hands of terrorists ....... ]. 

 SECOND [........ reduces the difference between internal 
and external security. We used to provide external security as we 
have tanks on the borders, leaving security inside in the hands of the 
police. Henceforth should not rely entirely on such a division of 
power. Terrorists can slip unnoticed into our communities and using 
our openness to carry out massive attacks, prevent that require 
military force, or the consequences are such that they can be 
managed only by military ......... ]. 

 THIRD [......... sometimes it is not possible to protect 
citizens from terrorist attacks if we use only defense measures. To 
respond or prevent apparently imminent attack, it may be necessary 
deployment of military forces against terrorist networks. 

 For the above reasons, the military had a significant role 
in the international campaign against terrorism. Over the past 
century the tasks of territorial defense are obsolete and can not be 
applied. What is needed is a radical change of idea what to do 
military to effectively meet new challenges ............] 

 Given the specificity of the anti-terrorism Special 
Operations Forces of the Army with its unique characteristics - 
effective, modular, compact, maneuverable, combat-capable, 
independent and comprehensive relatively provided so they should 
be determined to play an important role in counter-terrorism 
operations, conducted by units of the Army. 

 Counter-terrorism, directly or indirectly, involved all 
national and regional offices of the Ministry of Internal Affairs of 
Bulgaria. Conducting operations for suppressing terrorist activities 
in the country is primarily responsibility of the squad to combat 
terrorism and the specialized units of the national services 
"Combating Organized Crime", "Gendarmerie", "Border Police" 
and State Agency for National Security. Usually these structures 
first respond to signal a terrorist act and conduct initial events to 
control the situation. 

 In time of escalation of the crisis, to limit and prevent its 
expansion and neutralization of significant composition terrorist 
groups it will be used units of the armed forces, including units 
from BUSOF, which determines the place and role of these kinds of 
forces in the building of the anti-terrorism forces of our country. 

  This place is regulated by Article 49 of the Military 
Doctrine and Article 68 of the Law on Defence and Armed Forces, 
according to which in peacetime in declaring a state of emergency, 
in particular aircraft and BUSOF perform the task of assisting 
security native authorities in the fight themselves against the spread 
of weapons of mass destruction, illegal arms trafficking, 
international terrorism, protecting strategic critical infrastructure 
facilities, operations to limit terrorist acts. In this type of operation, 
it is expedient to use in addition the structures of the Service 
"Security – Military Police and Military Counter- intelligence " of 
the Military Armed Forces which have functions similar to the 
structures of the Ministry of Internal Affairs as well as and BUSOF 
units. 

 Their specificity, specific personnel, its great quality and 
defined training suggest their designation as part of  Bulgarian 
Armed Forces with increased combat capability and capacity to 
perform the tasks of this kind. Their hi mobility facilitates short-
term deployment in crisis regions. Readiness for autonomous action 
of the units makes them the most appropriate unit of the Bulgarian 
Army to conduct such operations. 

 C. In his speech of 9 December Mr. Robertson three 
essential 

tasks of armed forces in particular and Special Operation Forces 
in their fight against terrorism. 
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 [......... FIRST - Counterterrorism: defensive measures to 
reduce vulnerability to attacks against the population, territory, 
infrastructure and information and communication systems. 

 SECOND - prevention of terrorist attacks, offensive 
measures to reduce, prevent, deter terrorist activities. 

 And third - management of the entire set of activities to 
deal with the consequences of terrorist attacks: mitigation and 
stabilization of the situation after such attacks in support of civilian 
authorities. 

 To build security need something more than "perfect" 
plans and diagrams. What you need are opportunities and 
possibilities it right. What does this mean? Means the ability to 
move units quickly to prevent, defend or protect against terrorist 
attacks. With light mobile podrazdeleniya.S effective air and sea 
transport.S modern command, control, communications and 
intelligence and modern military capabilities .......... 

........... Is not rare, even when properly formulated order to 
eradicate terrorism, when the use of inappropriate military units due 
to lack of specialized training may be no-effect and even 
counterproductive. .... 

.......... Is therefore necessary to develop a rapid response force 
that can be sent very quickly, where necessary, either to conduct an 
attack or to respond to such with A compact and more flexible 
structure suitable for missions detection, prosecution and 
maintenance of the new security environment. Creation of mobile, 
well-trained and equipped modern armed forces is extremely 
important in the fight against terrorism and modern security 
challenges ....... 

.......... But above all, this means carrying out the necessary 
preparation of military units aimed at tackling new tasks. They 
should be trained to interact with the executive bodies of civilian 
authority, respect the rights and keep the trust of the population to 
be defenders of order, peacekeepers and simultaneously fighters 
.........] 

 From the foregoing, so far as I can responsibly say that 
Special Operation Forces, with their specific structure and mobility, 
their versatile training opportunities for variability and flexibility by 
their use are closest to those requirements. 

 The training of Special Operation Forces (SOF) for 
participation in operations in combating terrorism is linked to the 
performance of specific missions and tasks. Should therefore be 
carried out targeted training, both in the middle of studying the 
occurrence, goals and objectives of terrorist organizations and their 
assets and practices for implementation of terrorist acts and to 
conduct training of personnel and SOF units to perform specific 
missions and tasks such as: intelligence (detection), monitoring and 
neutralization of terrorist leaders and formations; security of VIP 
and strategic sites of national and military significance for the 
security of the country; restraint or seclusion of endangered areas; 
safety and 

prevent the spread of rumors and panic among the population; 
application of direct strikes against terrorist infrastructures to 
neutralize them or release of hostages. 

 2.Features in the training of military units of special 
operations forces in the fight against terrorism. 

 For successful implementation of tasks related to 
combating terrorism personnel of military special operations forces 
should have a good overall physical endurance and mental 
sustainability to be able to use hand to hand combat fighting 
techniques; to camouflage themselves and be able to use the hidden 
and cover areas of the field, to know to perfection armament, 
special equipment and technical equipment; to conduct special 
tactical maneuvers to combat terrorist organizations. 

 

 A. Physical training. 

 Neutralize terrorists requires the possession of a number 
of attributes such as speed, agility and endurance. Speed is 
necessary for rapid movement, agility to overcome various 
obstacles such as fences, stairs, rails, ditches, holes and other. 
Resilience is a guarantee that, despite all attempts terrorists will be 
pursued long enough to be neutralized. The possession of these 
qualities from soldiers from SOF is provided for the successful 
neutralization of terrorists. That is why the classes in physical 
training as well as classes in tactical and special training should pay 
attention to these specify elements and soldiers from SOF to 
constantly maintain its as a good physical shape. 

Neutralize of the terrorists required physical attributes than 
those listed, and drills up and down rope training to overcome 
higher obstacles. Similar physical skills and habits are invaluable 
when necessary hidden to take certain position or take unexpected 
activities.  

 B. Hand combat fighting techniques 

Knowing the techniques of military hand to hand combat 
fighting techniques of Special Operation Forces SOF is also one of 
the conditions for successful completion of the disarming and 
detention in neutralizing terrorist procedures. In principle, the 
implementation of such techniques to the greatest extent 
practicable, when a person is armed with stab knife, ax, and so on. 
If he is armed with a firearm, the implementation of hand combat 
fighting techniques disposal techniques and detention can be place 
only in appropriate situations, for example in a limited space, a 
short distance (step two) and others. 

 To be sure personnel  that can resolve with such a 
situation, it is necessary to carry out exactly certain training in 
martial combat hand to hand fights, where to acquire and to confirm 
all these conditions. Likely to fall into a similar situation is great, so 
martial arts are part of the overall training of soldiers by SOF in the 
absorption of actions to neutralize the terrorists. 

 C. Shooting training. 

Ability to shoot quickly and accurately is a key element in the 
preparation of the personnel from BUSOF. The use of personal 
weapon during of a neutralization of terrorists is likely. That’s why 
the shooting training plays an important role in counterfeiting, and 
in particular the keeping of their lives. 

 The use of arms is a last resort and is only allowed in 
exceptional cases where all other measures have been unsuccessful 
or when it is impossible to take other measures, depending on the 
situation. When neutralizing terrorists, SOF soldiers must be 
mentally and physically ready to use weapons, otherwise they or 
others may become the victims of terrorist act. 

 During the neutralization of terrorists there are may be 
circumstances that require open a fire. The shooting, which may be 
necessary to keep soldiers from SOF, is divided mainly into three 
groups- fast, instinctive and defensive. 

 Fast shooting have to be kept the approach to terrorists 
when they have to be neutralized in case they have revealed the 
intentions and opened fire. Training in fast shooting was held for 
the acquisition habits in keeping the fire from the right position or 
slightly crouched. Also kneeling, prone, and behind disguises, 
making short runs to insure better opportunity for fire. 

 Instinctive shooting is as we call for survival. Training of 
instinctive shooting is conducted on quite short distance (2-7 m). 

 Defensive shooting is led by one or two members of the 
SOF group . This training aims to acquire the habit of maintaining 
to members of fire group who perform immediately  task to perform 
neutralization. Its training is the ability to use long-barreled rifles 
weapon type "pump" machines, sniper rifles and more. 
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 Requirements arising from actions in neutralizing 
terrorists to shooting skills of servicemen from SOF are great. 
Therefore programs for shooting training must include various kind 
of shooting to ensure maximum level of the shooting skills of 
soldiers, which will lead to ensure maximum safety for them and 
others if similar situations occur. Furthermore, in the training must 
be considered and the following features: 

 - Keeping coolness under all circumstances; 

 - Ability to conduct rapid and efficient shooting at limited 
visibility - night, snow, rain, fog, dark room and other condition; 

 - To achieve a good balance between speed and accuracy 
of shooting; 

 - Ability to conduct a fast shooting with movement with 
brief stops; 

 - To achieve automatic skills of personal weapon 
protection in physical contact with the detainee with subsequent 
immediate use - shooting at close range; 

 - Safe handling of weapons in compliance with all safety 
measures and to save the lives of the people around him ; 

 - A will to eliminate the opponent, regardless of the 
situation;; 

 - A knowledge of the dynamics of the firefight in which 
the danger for life is great; 

 - A knowledge of tactics for proper movement and 
camouflage ukri¬vane to reduce the efficacy of protiv¬nikovoto 
resistance and the likelihood of his goal: 

 - Applying different techniques to deceive the opponent 
about their own source of action. 

 The soldier from SOF is must be the most adaptable 
fighting machine that was invented today, but also the most 
demanding, with regard to providing it with outfits and weapons. 
They may be his best ally (friend), but may also become his enemy. 

 Equipment and armament (individual and collective) of 
special operations group (teams) should be as good as possible and 
not interfere with the mobility of the personnel. They should allow 
for long-term residence under all weather conditions, to assist the 
actions of Fighters in all extreme situations, day and night.  

 Technical sources to be able, timely and accurate, to 
reveal the existence and location of the targets and objectives, to be 
able to provide reliable connection inside the detachment and with 
senior staff, to enable reporting of the obtained information in real 
time in short terms. And do not be influenced by the characteristics 
of the relief. 

 The successful solution of the outcome of the fight against 
terrorist formations played an essential role ability of personnel in 
proper selection and best equipment of main and reserve operating 
bases. These bases are generally selected, equipped and concealed 
(hidden) in military areas (barracks), police stations or other 
suitable for this purpose facilities occupied by the local military or 
police units or other services. The bases are selected, equipped and 
maintained by the battalion headquarters of the Special Forces or 
the exported command of the SSO component and its assigned 
logistics module. 

 Group (squad) for SOF must be able to be invisible and be 
able to better mobility, which requires, depending on the task 
(mission) and the number should be from 5-10 to 20 people (a 
group, platoon to detachment, and two platoons). 

 During the movement to the crisis area or forward operate 
base of the Special Operations Forces they should be able to act 
silently and concealed without any traces (no food waste, canes, 
cans, broken branches, broken stones or shores, etc.). 

 The specificity of the combat training is determined by the 
main means of action of the units of Special Operations Forces in 
neutralizing terrorist formations. They can be: conducting 
surveillance, set up ambushes, raids (search) clearing and neutralize 
the terrorists. These may be applied alone or in combination. 

 D. Observation 

Observation of ordered area or object (or subject area probable 
location of a terrorist formation) is the most common means of 
obtaining information. It is, in itself, to gather information on the 
presence and nature of the actions of terrorist groups throughout the 
region from temporary or stationary surveillance posts in complete 
disguise and secrecy. The SOF personnel are trained to conduct 
circular and continuous observation in a hostile environment 
throughout the completing of the task. 

 Crucial for the success of surveillance is very good 
camouflage of assessment points, patience and endurance. The limit 
of patience of the personnel in their ability to stand long time in the 
position without any movement of the body, in cold or heat 
condition, pain, insomnia, hunger, thirst, is not boundless, but this 
level of the experienced well trained fighter should always be 
higher than the peasant, citizen, intelligent member of a terrorist 
formation. In the anti-terrorist struggle defeated patient and 
enduring.  Achieving this capability must be the result of 
an integrated approach in classes in physical, tactical and special 
training and it is targeted training in extreme conditions and a 
specially constructed polygons, tactical and special fields and bands 
for psycho-physical hardening 

 The site (place) in the action area is being studied 
punctually; it is scouted about the presence of terrorist groups, the 
routes for their movement, their water sources and the hidden 
approaches to them. On the area should be able to conduct 
surveillance on the daily activities of the local population with 
particular attention to discover of couriers, connections, facilitators 
and supporters. A very important point is the ability to organize 
good cooperation with the police forces and in particular the use of 
information from their operative sources. This mode of action is 
very effective in keeping complete any technical communication 
silence, working undercover in this area and interacting with special 
operations forces. To achieve these skills in personnel from SOF 
need to enhance of their training and their ability to work 
undercover. 

In some cases, SOF personnel must be able to combine 
observing with the key tracking, to trace the activities of terrorist 
organizations in certain time. 

 This method fulfills continuously or periodically 
maintaining of "contact" with a terrorist groups in order to specify 
its composition, activities, directions of movement and probable 
plan or course of action. 

 Under certain conditions - at night, limited visibility, and 
good concealment when the SSO is proximately close to the 
terrorist formation, it should be able to overhear through audible 
eavesdropping to determine the location and character of the 
terrorist group. 

 Once the area has been thoroughly researched and the 
objectives and targets for direct action are identified, the exact 
coordinates are identified; they are reported to the senior command 
to organize the interaction with Land Forces and Air Force. The 
successful destruction of fire armament of Land Forces and Air 
Force depends on the excellent training of the personnel from SOF 
in determining the exact coordinates of aims and objectives. For this 
purpose an important role in the training plays military topography. 
It can be used the old methods as well and modern technical 
equipment or devices (GPS, laser pointers). 

 Direct action operations are carried out in the form of 
ambushes, raids, clearing and neutralization of encircled (blocked) 
terrorist groups. 
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  E. Set up ambushes. 

 As a means the ambush concludes in advance and 
concealed deployment of Special Operations teams on routes for 
movement of terrorist groups. 

The main objective in preparing units for SOF is achieving 
skills to set up ambushes with small terrorist group as a composition 
with only one purpose- to raid and to capture people alive. 

 The camouflage must turn the formation into practically 
invisible. Mandatory condition is every ambush must be trained in 
all possible and impossible conditions. These workouts are 
conducted in specially equipped areas, simulating a situation as 
close as possible to the real one. 

 In preparation, special attention is paid to the ability of the 
ones moving at the head of the column to liquidate silently with 
silent shooting devices or to disarm with knives and the aim is at 
everything must be silent. No traces are allowed Captured and 
killed are exported as fast as it is possible away from the ambush 
site. Captured should be questioned immediately, while still had not 
recovered from the stress. Those who are silent must be sending in 
senior headquarters for questioning. 

 Personnel from SOF must be able to catch bloodless 
prisoners near the bases of the terrorist groups near to latrines and 
places for waste disposal (pits). 

 The target of the ambush can be also capturing of the 
couriers on rendezvous points. Couriers know too much and should 
evacuate for interrogation in the fastest way in the headquarters. 
Through interrogation of prisoners and local residents can clarify 
important questions about the strength, composition and course of 
action of terrorist groups and to make important conclusions to 
support command making decisions. Data obtained from prisoners 
and locals must be checked and adjustments because the 
information obtained by interrogation may contain partial or 
complete misinformation, exaggeration, deception or ignorance. 

 The SOF teams must be trained to set an ambush to a 
larger terrorist group during their movement on a route. The 
purpose of arranging such an ambush is not so much to neutralize 
the given formation as to fail the course of action. The SSO teams 
must be able to choose the place according to the locality so that the 
column of the formation is pressed by the relief or limited by one 
side and without capability for fast deployment. 

 Places, more or and less, enabling the concealment must 
be equipped with a remote control mines or target-oriented mines.  

 Column of terrorist group formation is a moving target 
and concentrated fire from machine guns, rifles, sniper rifles and 
rocket-propelled grenades at it, combined with the striking effect of 
these mines are very effective. The whole firearm should not be 
longer than 10-15 seconds then the unit must withdraw in the fastest 
way. It is well known that the fire back opens maximum of seventh-
eighth second and the organized strike back begins between the 
twentieth and twenty-five seconds. 

 The withdrawing route from the ambush is selected in 
advance and the order of withdrawing is worked out thoroughly by 
practicing all possible action options. Concealment of the 
withdrawing should be done by security team. The position of that 
team should be chosen in a safe area. 

 The SOF team must do its utmost to avoid open combat 
fight, thus depriving the terrorist formation of its major advantage - 
its more numerous compositions. The limited visibility in the forest 
or the populated places makes it impossible to accurately assess the 
situation if whether prosecution is taken or surrounding maneuvers. 
The SOF team must be necessarily retreat from the area of ambush 
as soon as possible. Achieving such skills in personnel is only after 
repeated workouts to obtain automatic reaction. 

 If a terrorist group undertakes a prosecution, then SOF 
team should organize a second ambush for misleading purposes. 
This option also is trained in advance prepared for this purpose 
training ranges. 

 F. Search (research). 

 This method is widely used in the fight against terrorist 
organizations. Using of different methods for searching of the areas 
with the sole purpose to determine the location and make contact 
with a terrorist entity. The SOF teams train not to only the various 
search (research) methods but also the ability to reorganize after the 
contact in neutralizing (destroying) forces using the advantage -
maximum support of Land Forces and Air forces suppressive fire. 
Maintaining contact with the enemy is an important aspect of this 
type of operations. The execution of the task search (research) ends 
with the neutralization of the terrorist group. 

 G. Combat building clear. 

 Combat building clearing is a complex of tactical actions 
to lookout (search) of the area in which terrorist formations are 
trapped or isolated in order to neutralize or destroy them. The 
special operations forces teams may be used only in exceptional 
cases to clear the areas that small terrorist groups are blocked by 
Land Forces or only after Land Forces artillery strikes or Air Force 
support. The clearing is carried out with full interaction with the 
blocking teams and units and the precise identification of the 
responsibility zones of each participant in the operation (blocking, 
submitting and clearing) with mandatory reporting of the current 
situation in the clearing area. 

 To conduct tactical clearing, the SOF team conducts 
training by dividing in pairs, respecting the rule that the distance 
between pairs during the movement should be not less than 50 m 
maintaining direct visibility and allowing fire support from 
neighbor teams when needed. 

During training, should be paid a special attention to 
overcoming open areas or other obstacles (rocks, pits, etc.) and 
pairs should be able to regroup in two so while one overcomes the 
area or obstacle, the other covers it from a sudden assault, raid or 
terrorist group. 

 Participating in cleaning and blocking should know very 
well that all the seats in mountain woodland and settlements that 
cause instinctively cluster obstacles, as well as those that can serve 
as shelter in a sudden fire (pits, ditches, ravines, fallen trees, large 
stumps, rocks, fences, entrances of buildings, etc.) is always mined 
by terrorist organizations. 

 The pairs, during the movement and clearing, prophylactic 
ally shoot any suspicious bush, a darkened area of the forest or 
windows and entrances to buildings even without visible targets. 
The wide paths, the meadows and the slopes, the junctions, between 
the living quarters and the buildings must be explored in detail. 

 Moving in a mountainous and wooded area or hi-cross 
terrain, as well as through a populated area, often breaks intervals 
between pairs and clearing can take the form of a group raid 
(search, research). SOF fighters must be able to align themselves on 
the regulation point if the relief or built-up areas have led them to 
the most unexpected places, they should be able to quickly regroup 
with readiness for a sudden head-on fight with enemy militants or 
other members of the terrorist group. 

 H. Features in action in urban environment. 

 The SOF personnel and units for reconnaissance, search 
(research) and clearing in populated areas must learn the different 
techniques of concealed Techniques for overcoming obstacles in 
urban environment have their peculiarities, especially the 
overcoming of walls, the open areas at the crossroads, the crossing 
of streets, the inter-living spaces and the movement along the 
buildings, passing through their windows, doors and more. This 
training must include besides movement along the buildings and 
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move through buildings, as this method should also be given due 
preference. Especially attention should be paid to the most 
commonly encountered mistakes- inappropriate camouflage of 
equipment (barrel, surveillance equipment, radio antennas, etc.). 

 I. Eliminating the terrorists in the building areas. 

 Tactical actions to neutralize the terrorists in the building 
are perhaps the most complex and dangerous. Their complexity is 
due to the limited visibility, the presence of many rooms, furniture, 
hidden places, entrances and exits. 

This kind of operation is conducted by SOF with certain 
purpose to capture and neutralization of terrorist leaders or to 
destroy the headquarters and bases of the terrorist organizations. 
The SOF personnel and the units, designed to accomplish such 
operations lead its training in specially equipped areas with 
different configurations of rooms, corridors, doors and room 
furnishings. 

 The training is conducted on the infiltrate of the building, 
a search of the person, a movement to the area where he is located 
or is supposed to be located. Movement becomes silent, with 
readiness for action if a wanted terrorist appears. The training 
focuses on what should be the movement in a corridor, what is the 
correct position in front of the doors, what is necessary to check the 
rooms, how to open the door and how to infiltrate with a loaded, 
climbing the stairs and slowly moving along the wall, and to watch 
out for the appearance of a terrorist.During the training concerning 
building clearing, it is most appropriate to be trained the "top-down" 
clearing method because it gives the opportunity the terrorists to be 
forced to leave the building and be neutralized. If the opposite 
cleaning method "bottom-up" is used, the terrorists can either 
strengthened on the top floor or retreat to the roofs of neighboring 
buildings. This is a complex training that aims to achieve 
automatism in actions and without the right training conditions, it is 
impossible to achieve the desired results. 

 Features in preparation in neutralizing terrorists 
during night time 

 The preparation of SOF teams for operations in night-time 
should take into account certain features which affect the 
performance of the task. 

  First: the SOF team must be equipped with the necessary 
special tools such as flashlights, night vision devices, flares, 
grenades, etc; 

  Secondly: to pay attention to the formation (order) of the 
SOF team during the movement into darkness and how to use a 
flashlight in proper way- besides of the body and not to illuminate 
the partners; 

 Thirdly: if it is necessary to open a fire to shoot at a target 
rather than intimidation, because it is possible to be affected 
accidental citizens. It should be keep in mind that firing at night 
condition is less effective and therefore should shoot at a closer 
distance and, above all, emphasize of intuitive shooting training. 

 CONCLUSION: 

 The collapse of artificially created multinational states and 
inter-state unions in the past has led to the expansion of the border 
of international terrorism and it has made it a prime threat to the 
Balkan region.. This is a region with complex ethnic problems and 
significant influenced by organized crime. It is an important 
crossroads for drug trafficking, which are one of the sources of 
financing of terrorist organizations. 

 The illegal trafficking of human beings particularly from 
the unstable regions of the Caucasus, the Middle East and Middle 
Asia across the Balkans to other parts of the world is a serious 
prerequisite for infiltration of terrorist structures, establishing their 
bases, and using them to penetrate European countries. 

 The complete victory over terrorism can be achieved only 
after the causes generate terrorism have been removed, which at the 
present stage is an insoluble problem. This necessitates a clear 
identification of the problems, developments of a strategy , special 
training of forces, means and effective struggle on a national and 
global level in close interaction. The struggle, despite the invested 
resources is prolonged and with varying success. From all this 
logically arises the question to what extent is realized the 
neccesserity of a more recent update of combat training of the SOF 
and the more recent equipping for a successful completion of the 
mission in fighting against the terrorism. Building a unified system 
between Special Operation Forces, Land Forces, Air Forces, Border 
Police and Department of Internal Affairs.  
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Abstract: Навлизането в последните години на аутсорсинг услугите в Българската икономика е основание военното 

ведомство да насочи усилията си именно към този вид услуги. За организация каквато е Българската армия, това означава 

инвестиране на част от цялата договорена ценност в управлението на хора, структури и процеси, както и в постигането на 

умения необходими за тяхното изграждане. Използването на аутсорсинг процеси във въоръжените сили, като важен 

инструмент за извършване на голяма част от логистичните дейности, налага рационализация на решенията, свързани с  

усъвършенстване на механизма при прилагането им в Българската армия. 

Тази статия проучва и анализира възможностите за усъвършенстване на използваните аутсорсинг процеси в структурите 

на Българската армия. 
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1. Въведение 

Стремежът за постигане на успех от използването на 

аутсорсинг услуги в сферата на Въоръжените сили изцяло е 

свързан с определени фактори, сред които са: изборът на 

успешна аутсорсинг стратегия, правилното й прилагане, 

добре подготвени служители, правилно изготвени и 

подбрани спецификации на дадените услуги и други. От тук 

следва, че ако не се спазват определени правила, етапи и 

последователност при цялостния процес свързан с 

използването на аутсорсинг услуги в Българската армия, е 

малко вероятно да се постигне дългосрочен успех от тях, или 

да се осигури  подкрепа за бъдещи инициативи. Изборът на 

решение за аутсорсване на отделна дейност следва да е на 

база анализа на предимствата и недостатъците от 

използването на аутсорсинга, оценката на разходите на 

различните възможности за изпълнение на дейността, на 

възможните рискове при използването му и обективното 

сравнение на алтернативите на основата на приемлив баланс 

между качество и разходи [4].  

Успешният аутсорсинг изисква отлично познаване 

възможностите на военното формирование и бъдещите му 

задачи [3]. Усъвършенстването на самия процес е пряко 

свързано с планираните идеи на ръководството на 

формированието и на инициативите, които следва да се 

изпълнят. Това от своя страна предопределя необходимостта 

от наблюдение и контрол на резултатите от изпълнението на 

услугата. При установяване на отклонения от изискванията 

на формированието, следва да се предприемат действия за 

промяна или подобрение на аутсорсинг процеса. 

2. Възможност за усъвършенстване на 

аутсорсинг процесите в българската армия. 

Някой изследователи разглеждат в редица свои 

публикации различни аспекти на взаимовръзката между 

логистичното осигуряване на личният състав от военните 

формирования и атсорсинг услугите. Според П. Глушков по-

добра ефективност на храненето в Министерството на 

отбраната би могла да се реализира в случай, че се отчитат 

възможностите за трансфериране на услуги към външни 

изпълнители тоест използване на аутсориснг услуги 

[5]. Аутсорсинга се явява като стратегическо решение на 

дадена армейска структура да делегира изпълнението на 

съвкупност или част от редовно повтарящи се и странични за 

нея функции, на външен изпълнител с цел намаляване на 

риска и разходите, повишаване качеството на доставените 

услуги и съсредоточаване върху приоритетите на 

същинската й дейност. Позволява управлението на 

финансови, структурни и договорни задължения между 

военната структура и доставчика, както и им помага да 

ангажират интересите си и да работят според желания от тях 

начин. За Българската армия, това означава инвестиране на 

част от цялата договорена ценност в управлението на хора, 

структури и процеси, както и в постигането на умения 

необходими за тяхното изграждане. 

Това поражда необходимостта от търсене на 

възможности за усъвършенстване на самият аутсорсинг 

процес използван в сферата на въоръжените сили. Към 

усъвършенстване може да се подложат всякакви услуги към 

които се търси решение за подобряване на настоящото им 

състояние.  

Идентифицирането и изследването на алтернативните 

подходи за по-нататъшното развитие и усъвършенстване на 

инструментариума на аутсорсинг процесите изискват 

управленски въздействия с комплексен и системен характер 

и са предпоставка за резултатното му прилагане в 

Българската армия. 

В хода на  използавне на аутсорсинг услуги от дадена 

военна структура се обособяват няколоко сфери, които 

налагат усъвършенстване на  аутсорсинг процесът: [1] 

 рационализация на разходите: разглежда се от 

икономическите възгледи, определени от бюджета на 

формированието. 

 подобряване на качеството: изразява се като 

съвкупност от мероприятия, които подобряват изпълнението 

на дадената услуга.  

 оптимизация на финансовите средства: 
разглежда се от икономическите теории в контекста на 

управление на финансовите средства, като основната цел е 

да се повиши ефективността на използваните средства и да 

се пренасочи остатъка за използване на други цели. 

 мотивация на личния състав: изразява се във 

възможност за подобрение ефективността на работещия във 

формированието личен състав, чрез насочването на 

вниманието му за изпълнението на специфичните за него 

дейности, най-важни за кариерното и професионалното му 

развитие. 

Терминът усъвършенстване на процес или услуга в 

Българската арми, може да бъде описан като възможност за 

разпределяне на ограничен ресурс от средства по най-добрия 

начин. Използват се различни техники за планиране и 

разпределение на ресурсите, вземане на решения и други 

дейности и процеси, движещи военните структури към 
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усъвършенстване на възможностите за развитие и 

преодоляване на трудностите.  

Процесът на усъвършенстване на даден процес се явява 

като инструмент за пряко въздействие върху военното 

формирование, като ефектът му е пряко измерим с 

промените, които се реализират в резултат на подобрените 

дейности и услуги.  

За повишаване ефективността на аутсорсинг процеса в 

сферата на въоръжените сили е необходимо да се очертаят 

основополагащите стъпки, които да определят пътя за 

реализация, за да се избегнат неправилните подходи, водещи 

до грешни решения и респективно до непланирани разходи. 

Те могат да бъдат формулирани в следната 

последователност: [2] 

Стъпка № 1. Ясно формулиране на поставените цели. 

Те трябва да бъдат количествено и качествено измерими.  

Стъпка № 2. Набиране и обобщаване на необходимите 

точни данни.  Същите следва да бъдат точни, адекватни 

и изчерпателни. Това се налага от факта, че за да може 

правилно да се анализира необходимостта от използването 

на аутсорсинг услуги е нужно обемът от информация за 

аутсорсинг процеса да бъде пълен и точен.  

Стъпка №3. Осигуряване на подходяща техника и 

инвентар.  

Тази стъпка е следствие от факта, че за повишаване 

ефективността на даден аутсорсинг процес е необходимо 

осигуряването на определена техника и инвентар, за да може 

да се обработват резултатите и дадените решения за 

определен период от време. Поради нарастващата  

необходимост от интернет връзка е възможно, в зависимост 

от аутсорсинг процеса, да се изисква и свързаност към 

интернет пространството.  

Стъпка №4. Избор на подходящи и подготвени кадри.  

Служителите, заети с повишаването на ефективността на 

аутсорсинг услугите, трябва да могат да изготвят модели, да 

събират и анализират информация и данни, необходими за 

системата и да притежават необходимия технически опит. 

Тези специалисти следва да следят дали проектните 

технически изисквания са в съответствие с процеса на 

реализация на услугата.  

Стъпка № 5. Разработване на симулационни модели.  

Изготвяне на симулационни модели, отразяващи реалния 

аутсорсинг процес. Изграждането на модел е важна стъпка, 

която може да помогне за разбирането и решаването на 

бъдещ проблем.  

Стъпка № 6. Постоянно обновяване и въвеждане на 

информацията.  Поради големият обем информация, 

допринасяща за повишаване на ефективността на аутсорсинг 

процеса, както и от предпоставката за грешки при ръчно й 

въвеждане, е необходимо програмата да се поддържа от 

автоматичен трансфер на данни.  

Стъпка № 7. Осигуряване на подходяща програма за 

повишаване на ефективността на аутсорсинг услугите в 

структурите на Българската армия. 

Програмата трябва да бъде максимално опростена за 

въвеждане и да позволява лесно управление и контрол. 

Изискванията към нея следва да бъдат точни, ясни, 

недвусмислени и лесно приложими. За неправилно и 

неуспешно внедряване на системата, се счита тогава,  когато 

решенията, изведени от самата система не реализират 

очакванията да се възвърнат вложените инвестиции или 

служителите не могат да ги изпълнят. Управлението и 

реализирането на програмата за повишаване на 

ефективността на аутсорсинг процеса, следва да бъдат 

насочени предимно към съотношението на времето и 

използваните наличните ресурси към основните критерии за 

тестване. 

Стъпка № 8. Разработване и предлагане на подходящ 

математически алгоритъм.  

Алгоритъмът е целесъобразно да даде едно правилно 

решение за специфичността на проблема. Това е породено от 

факта, че всяка програма за ефективност има специална 

характеристика.  

При изпълнението на тази стъпка е необходимо да се 

обърне внимание на някои ключови моменти, като: 

 алгоритмите за ефективност трябва да бъдат 

гъвкави и опростени за управление и да дават възможност да 

се използват за решение на  специфични проблеми, като 

повишаване ефективността на аутсорсинг процеса;  

 всеки един аутсорсинг процес е с различни 

характеристики, което поражда  специфични проблеми при 

повишаването на ефективността му. Тази е причината да се 

разработи вътрешна организация, която да бъде лесна и 

разбираема за персонала; 

 повишаването на  ефективността на аутсорсинг 

процеса може  да предложи голям брой възможни решения, а 

това само по себе си  се явява проблем, тъй като дава 

възможност за много колебания и евентуални възползвания. 

Това налага изводът, че ако не е възможно да се анализира 

конкретен проблем, то или алгоритъмът се базира на 

недостатъчно точни данни и информация, или е неподходящ.  

Стъпка № 9. Постоянно обновяване и продължаване 

на действията за повишаване ефективността на 

аутсорсинг процеса. 

Повишаването на ефективността на аутсорсинг услугите 

в Българската армия следва да продължи да се развива и да 

увеличава възможностите си. Тя разполага с голям брой 

променливи дейности, цели и правила. Това налага 

изискването да има систематични методи за следене на 

данни за новости на пазара на услугите и адаптивни 

алгоритми, улавящи възможностите и превръщащи ги в 

систематични промени. Ако процесът на наблюдение, 

анализ, поддръжка и постоянно усъвършенстване не покаже 

реален резултат, става видно, че внедряването на програмата 

за повишаване ефективността на аутсорсинга в армията има 

незадоволително представяне, което води до нейната 

непотребност. 

Стъпка № 10. Възвръщаемост на вложените средства 

за повишаване ефективността на аутсорсинг процесите в 

Българската армия.  

Има ли възвръщаемост на вложените средства е въпрос, 

на който може да се отговори  като се проверят всички 

разходи и се направи анализ на работата на процеса. Тук е 

мястото да се каже, че и самата система за повишаване 

ефективността на аутсорсинг процеса не е и „безплатна“. Тя 

изисква влагането на много технически и човешки 

инвестиции.  

За да може да има ефект от тази система и да се осигури 

възвръщаемостта на вложените средства, е необходимо да се 

обърне внимание на следните две дейности:  

 определяне на реалните разходи за повишаване на 

ефективността;  

 всичките получени решения да се сравнят с 

алтернативна база за сравнение. 

За да се установи ефектът от използването на системата 

за повишаване на ефективността на аутсорсинг услугите, е 

целесъобразно да се акцентира в следните три насоки:  

1. Определяне на основното състояние на аутсорсинг 

процеса преди да се пристъпи към прилагането на решения 

за усъвършенстването му на базата на ключови показатели за 

ефективност.  

 2. Прилагане на получените ефективни аутсорсинг 

решения след сравнението им с основния статус на процеса.  

 3. Оценяване ефективността на системата за 

усъвършенстване на аутсорсинг процеса.  

Резултатът от определянето на възвращаемостта на 

вложените средства дава възможност да се разберат какви са 

приходите и те да се насочат за реализиране на други 

проекти.  
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3. Заключение 

Повишаването на ефективността на аутсорсинг 

процесите в армейските структури е част от тяхното 

създаване и използване. Широко популяризирано схващане 

за повишаване ефективността на даден процес, като цяло, е 

повишаване възможностите на същия в някои негови 

направления, за да стане по-ефективен и да се намалят 

разходите. От тук следва, че  този процес се разглежда 

предимно от гл.т. на използването на компютърните и 

информационните ресурси, като се пренебрегват разходите 

на много други ресурси, използвани пряко или косвено в 

различните етапи от жизнения цикъл на процеса.  

Успоредно с това, от гледна точка на заетостта на 

военнослужещите да изпълняват специфичните си задачи и 

на фона на затвърждаващият се ресурсен дефицит на 

военния бюджет, предопределя значението на аутсорсинг 

услугите в структурите на Министерството на отбраната.  

Тази е причината  вниманието да се насочи към 

повишаване на ефективността на аутсорсинг процесите, 

прилагани в Българската армия. Те не трябва да се 

разглеждат само като дейност по трансфер на дадени услуги, 

а като един процес от дейностите по управление, контрол,  

постоянен мониторинг и координация със съвременния 

динамичен пазар,  който се нуждае от постоянна 

оптимизация за повишаване на ефективността му. 
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Abstract: Some of the factors that affect protection of critical infrastructure situated in mountainous regions are reviewed in the 
following paper. Particular requirements in the preparation, logistics and the specific equipment in the Armed forces units, which operate in 
suck conditions are also reviewed. 
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1. Въведение 
Измененията във военнополитическата и 

военностратегическата обстановка в света, Европа, страните от 
Близкия изток и северна Африка, разнообразието от рискове и 
заплахи за мира и необходимостта от прилагането на широко 
обхватни подходи за гарантиране  на сигурността, наложиха 
редица изменения в теорията за използване на войските и 
оръжията. От способността да се прогнозират и анализират 
тези изменения ще зависи в голяма степен реализирането на 
бойните способности на войските и оръжията в съвременните 
войни и военни конфликти. 

Когато невоенните фактори (политически, икономически, 
дипломатически, граждански) не са в състояние или са 
неподходящи за защита на съюзните (коалиционните) 
интереси, ръководството на съюза (коалицията), може да се 
прибегне към използване на въоръжените сили и да проведе 
бойни операции за гарантиране на териториалната цялост на 
съюза (коалицията).  

2. Предпоставки и начини за разрешаване на 
проблема 

През последните години понятието „защита на критичната 
инфраструктура” се използва все по-често, като успоредно с 
това започна да заема все по-голяма част от националната 
политика за сигурност. 

По смисъла на закона за защита при бедствия, 
определението за „критичната инфраструктура” е: „система 
или части от нея, които са от основно значение за 
поддържането на жизненоважни обществени функции, 
здравето, безопасността, сигурността, икономическото или 
социалното благосъстояние на населението и чието нарушаване 
или унищожаване би имало значителни негативни последици 
за Република България в резултат на невъзможността да се 
запазят тези функции.”[1]. Критичната инфраструктура 
включва в състава си определен брой обекти – независимо дали 
се разглежда чуждестранна практика или българската такава. 

Съгласно допълнителните разпоредби на „Закон за защита 
при бедствия”, "Защита на критични инфраструктури" е 
съвкупност от дейности, целящи гарантиране на нормалното 
функциониране, непрекъснатостта и целостта на критичните 
инфраструктури с цел възпиране, намаляване, смекчаване или 
неутрализиране на заплахите, рисковете или уязвимостта им.[2] 

Определението за "Обект на критична инфраструктура" е 
организационно и/или икономически обособена част от 
критичната инфраструктура, която е ключова за нормалното 
функциониране, непрекъснатостта и целостта й.[3] 

Секторите и съответно обектите на критичната 
инфраструктура на България се определят от Наредба 256 на 
Министерски съвет от 17 октомври 2012 г., която определя 
реда, начина и компетентните органи за установяване на 
критичните инфраструктури и обектите им, както и оценка на 
риска за тях. 

Като заплаха за обектите от критичната инфраструктура не 
би трябвало да се разглежда само природните действия, но и 
преднамерените атаки и диверсии. 

Разглеждайки обектите може да се да се достигне до 
извода, че някои от тях са разположени в райони, които се 
отличават с редица физикогеографски, климатични и 
хидроложки особености, оказващи съществено влияние както 
върху организирането, така също и върху използването на 
формирования от Въоръжените сили за защита.   

Топографските елементи на местността се намират във 
взаимна връзка, а в различни съчетания образуват видовете 
местности. В зависимост от характера на релефа, местностите 
разположени в нашия физикогеографски район могат да бъдат: 

- равнинната местност в пределите на видимия хоризонт е 
почти равна или слабо вълниста повърхност с много полегати 
скатове, чиито наклони не превишават 2 – 3 градуса и 
незначителни колебания във височините 20 – 30 метра; 

- хълмистата местност притежава рязко изразена 
вълнообразна повърхност с кръгли и полегати форми, с наклон 
на ската до 5 градуса, относителна височина няколко десетки 
метра; 

- планинската местност има рязко изразени възвишения и 
представлява система от хребети и техните разклонения 
разделени от дълбоки надлъжни и напречни долини. Тя е 
закрита и пресечена и бива: 

 - ниска – до 500 м. с наклон до 10 – 15 градуса; 
 - средно висока – до 1000 м. с наклон до 10 – 25 

градуса; 
 - висока – над 1000 м. с наклон до 25 градуса. 
Според характера на почвено-растителната покривка, 

местностите могат да бъдат: 
- гористата местност представлява участъци, на които 

повече от 50 процента от площта е покрита с гора; 
- блатиста: силно овлажнени участъци със слой от торф 30 

см. Във влажно състояние; низинно-блатиста; върхово-
блатиста; с гъсти торфени блата, с затъващи блата; 

- пустинно-степна местност: сухи пустини, полупустинни, 
степни. 

Според степента на пресеченост на местността от 
препятствия, които ограничават движението; 

- силно пресечена: гъста мрежа от трудно преодолими 
препятствия, значително ограничаващи нейната достъпност; 
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- пресечена: ярко изразени гънки на релефа; 
- средно пресечена: непрекъсната, но по-рядка мрежа от 

препятствия.[4] 
Според възможностите за наблюдение: 
- открита – равнинна, незаселена местност, лишена от 

значителни естествени маски и укрития; 
- закрита местност – предимно горски и планински райони 

с гъста мрежа от населени места; 
- полузакрита местност – местността, на която закритите 

пространства съставляват около половината от цялата и площ. 
Според условията за проходимост: 
- проходима – осигурява безпрепятствено движение без 

пътища във всички направления от верижни машини и по 
отделни – от колесни машини; 

- трудно проходима – позволява движение от верижни 
машини в отделни направления; 

- непроходима – преди всичко за военна техника. 
Как влияят  на свойствата на местността върху действията 

на силите за защита? 
Равнинната местност има добри услови за придвижване във 

всички посоки. Възможно е кръгово наблюдение, макар и на 
неголяма дълбочина, ако се използват и малки възвишения. 
Ориентирането е по-трудно, особено при липса или 
еднообразна растителност. Скриването на придвижването и 
други действия е много трудно. 

Хълмистата местност благоприятства избирането на 
естествени места за водене на разузнаване. Гънките на релефа 
позволяват скрито придвижване и разполагане, както и сигурно 
прикритие при провеждане на директни действия.  

Планинската местност поради малкото количество пътища 
и пътеки, както и големите наклони, затруднява 
придвижването, а в някои случаи го прави невъзможно без 
специална техника и екипировка. Най-достъпни за движение са 
долините, планинските плата, превалите, полегатите планински 
хребети. В нископланинските райони обаче най-благоприятни 
за движение са билата на ридовете и планинските вериги. 

Рязката пресеченост на местността и наличието на много 
естествени укрития създават много мъртви пространства, 
ненаблюдаеми полета и скрити подстъпи. Това усложнява 
наблюдението и намалява ефективността на разузнаването. 
Едновременно с тези условия улеснява маскировката.  

В планините ориентирането е затруднено, което налага то 
да се извършва главно по формите на релефа, по характерни, 
видими отдалече върхове, най-добре видими седловини и 
особено по посока на хребетите, падините, речните корита, 
също и по посока на пътя. 

Гориста местност - наред с релефа горите в най-голяма 
степен, в сравнение с другите топографски елементи, оказват 
влияние на силите и средствата за разузнаване. Те притежават 
добри маскировъчни и защитни свойства, но същевременно 
предизвикват и големи трудности, свързани с придвижването, 
наблюдението и ориентирането. 

Колкото по-гъста е гората, колкото по-дебели са дърветата 
и по-развити и сплетени короните, толкова e по-добра 
защитата. Същевременно се затруднява наблюдението, 
включетелно и от въздуха, както и ориентирането. 

Силно пресечената местност е в планинските райони и 
районите със силно развит долинно-речен релеф. Такава 
местност се отличава с гъста мрежа от трудно преодолими 
препятствия, което значително ограничава движението, както 
на автомобили с повишена проходимост, така също и 
движението пешком. Затруднено е воденето на разузнаване. 

Тези свойства са характерни и за пресечената местност, но 
в по-малка степен. 

От опита на използването на формирования в операции 
проведени във високопланински условия може да се установи 
следното: 

- високопланинската местност, наситена с много отвесни 
скали и оврази покрити с гъсти гори представлява много добро 
укритие на терористични,противникови или партизански 
формирования; 

- бурните горни потоци на реките, особено в периода на 
топенето на снега, затруднява придвижването както на 
собствените сили, така също и на противниковите сили;  

- метеорологичните условия във високопланинска местност 
се характеризират с резки и чести изменения на температурата 
за денонощието, чести и продължителни мъгли, поройни 
дъждове, снежни виелици, резки изменения на силата и 
посоката на вятъра. В зависимост от сезона и надморската 
височина тия характеристики на времето се променят по 
няколко пъти в денонощието; 

- особено влияние оказва планинската местност на 
радиосвръзката, поради характерното разпространение на 
радиовълните в гориста местност през деня и през нощта; 

- необходимо е материалното осигуряване на 
разузнавателните органи със специална алпийска екипировка и 
оборудване, и продукти с малка тегло и обем; 

- познаването на местността от противника, тяхната 
натренираност за придвижване във високопланинска местност, 
а също така и връзките им с местното население,могат да дадат 
голямо предимство на формированията им; 

- особеностите в националните, културните и битовите 
обичаи и нрави на местната поддръжка оказват влияние при 
организирането и провеждането на мероприятия по защита на 
обекти, разположени във високопланинска местност. 

Как влияят  на климатичните условия върху действията на 
силите за защита? 

Метеорологичните условия в планинско-гориста местност 
се характеризират с резки и чести изменения на температурата 
за денонощието, чести и продължителни мъгли, поройни 
дъждове, снежни виелици, резки изменения на силата и 
посоката на вятъра. В зависимост от сезона и надморската 
височина тия характеристики на времето се променят по 
няколко пъти в денонощието. 

Високите планини имат неравни гребени от хребетите, 
островърхи върхове, стръмни скалисти склонове и обширни 
райони с вечни снегове и ледници. Поради сложния релеф и 
суровите климатични условия високопланинските райони са 
достъпни само за специално обучени формирования, 
екипирани с леко въоръжение и алпийско снаряжение.  

За да бъдат степенувани климатичните условия е удачно да 
се разгледа район, който е разположен предимно във 
високопланински участък. 

В климатично отношение може да бъде разделен на 
следните зони: 

- климат във високопланинските райони (над 2500 метра)  
Характеризира се с продължителна, сурова и снежна зима, 

кратко и топло лято. Температурата през зимата се понижава 
до – 25°С, а през лятото достига до + 25°С. При действия на 
разузнавателни органи в такъв климатичен пояс има голяма 
опасност от измръзване. 

- климат в централните части (1300 – 2500 метра) 
Характеризира се с по-малко студена зима и много по-

топло лято. Количеството на валежите основно е през зимата и 
есента в резултат на снеговалежите и есенните дъждове. 

- климат в районите с височина 900 – 1300 метра 
Характеризират се с много топло и продължително лято и 

прохладна зима. Лятото температурата достига до +40°С, а 
през зимата до –10°С. Основното количество валежи е от дъжд. 

- климат в районите под 900 метра 
Характеризира се с горещо лято, резки колебания на 

дневните и нощните температури и незначително количество 
валежи. През лятото температурата достига до +50°С. 
Количеството на валежите е минимално. 

Предварителното планиране и провеждане на тренировки 
(учения) е необходимо условие за постигане на добра 
организация, координиране на усилията и надеждно 
управление на всички сили и средства. 

В подготовката и провеждането на операции за защита на 
обекти от критичната инфраструктура, обикновено се включват 
различни ръководни органи на държавното управление, 
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структури на засегнати организации, силите за сигурност, 
полицейски тактически групи. 

 
 

 
 
фиг.1. Принципи и изисквания към формированията при 

участие в операции във високопланински условия 
 
Материално-техническото и медицинско осигуряване се 

съгласува в три ключови области: осигуряване с материални 
средства; поддържане на бойната техника и въоръжението и 
медицинско осигуряване за участващите и пострадалите от 
населението. 

Материалното осигуряване включва: осигуряване с 
подходяща техника и специална алпийска екипировка на 
участващите в операцията; развръщане на пунктове за 
логистично и техническо осигуряване с въоръжение; 
боеприпаси, специална техника, продоволствие, медицинско 
осигуряване, противопожарни средства и др. 

Всестранното осигуряване на една операция по защита на 
обекти от критичната инфраструктура обикновено включва три 
вида осигуряване: бойно осигуряване, логистично и техническо 
осигуряване. 

Бойното осигуряване включва: разузнаване; охрана и 
отбрана на определени обекти в района на операцията; 
маскировка; инженерно осигуряване и електронно 
противодействие и при необходимост радиационна и 
химическа защита. 

Изводи: 
Същността и характеристиката на високопланинските 

условия и техните особености  силно влияят  върху степента на 
разкриване на противостоящите сили. Това изисква повече 
разузнавателен ресурс за кратки срокове. 

Структурата на формированията е необходимо да отговаря 
на особеностите за провеждане на операции във 
високопланинска местност, като осигурява възможности за 
изпълнение на поставените задачи и мисии при всяка една 
обстановка. Формированията трябва да се характеризират с 
адаптивност към терена и да притежават необходимите бойни 
способности за изпълнение на различни задачи, при пълна 
автономност в рамките на дадена мисия. 
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Abstract: Физиологичните норми за хранене на населението включват препоръчителни стойности за хранителен прием и 
препоръчителни интервали за хранителен прием. 
В този смисъл тези стандарти представляват начална точка за определяне на състава на дневната дажба за храна за 
военнослужещи, тъй като няма съвременни специализирани изследвания в това направление за Българската армия (БА).  
Настоящото изследване е насочено към национаната подготовка, в НВУ „Васил Левски“, на определените сили от Българската 
армия за участие в експедиционни операции. 

Целта на изследването е определяне адекватността на фактическия прием на енергия и основни хранителни вещества с 
нормативноустановените стойности. 

Key words: АДЕКВАТНА, БЮДЖЕТ, ВОЕННИ РАЗХОДИ, ХРАНА, СИЛИ, ЗДРАВЕ, ХРАНИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА 

 

1. Въведение 
През последните години на изтичащото десетилетие се 

отчита критичен недостиг на финансови средства за отбрана 
и развитие на Въоръжените сили на Бепублика България. За 
2016 г. военните разходи на страната са били 1.3% от 
брутния вътрешен продукт (БВП), което отрежда място в 
средата на таблицата с отделените средства за отбрана от 
останалите страни членки на НАТО 1. Все още нивото на 
българския военен бюджет е далеч от поетите ангажименти 
на срещата на върха на НАТО през 2014 г. за отделяне на 2% 
от БВП за отбрана. Това се случва в условия на нарастване 
на военните разходи в страните от Западна Европа  с 2,6% 
през 2016 г., което е второ поредно покачване 2.  

В този смисъл ефективните и ефикасни решения при 
осъществяването на логистичната поддръжка са от особено 
значение за намаляване на разходите и освобождаване на 
финансови ресурси за подготовка на силите и инвестиране в 
нови способности. Един от инструментите за постигане на 
това е намирането на научнообосновани подходи при 
провеждане на политиката за логистично осигуряване. 
Услугите като част от функционалните области 
характеризиращи цялостното логистично осигуряване и по-
специално храненето на личния състав е възможно 
направление за провеждане на изследвания и търсене на 
възможности за неговото усъвършенстване. Изследване на 
процеса хранене на отделните контингенти военнослужещи 
би могъл да донесе адекватни решения, както по отношение 
на индивидуалните енергийни и хранителни потребности, 
така и на икономически ефективното разходване на средства 
за организиране на този процес. Настоящото изследване е 
насочено към национаната подготовка, в НВУ „Васил 
Левски“, на определените сили от Българската армия за 
участие в експедиционни операции. 

2. Изследване хранителния прием на 
населението и сили при подготовка за участие 
в експедиционни операции  

1 http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2017/05/2
6/2977404_kamuflajniiat_voenen_bjudjet/ 
2 https://www.weforum.org/.../the-rise-and-fall-of-global-arms-
sales/ 

За времето на провеждане на непосредствена подготовка 
на лицата, определени да участват в операции извън 
територията на страната се осигурява безплатна храна по 
нормите на Наредба № Н-5/02.04.2015 г., издадена от 
Министерство на отбраната. С този акт на министъра на 
отбраната е определен препоръчителния състав на основните 
хранителни продукти за осигуряване на безплатна храна на 
контингента при подготовка. По същество с Наредба № Н-
5/02.04.2015 г. се определя набор от хранителни продукти, с 
които следва да се съставя седмично меню при задължително 
спазване на енергийните и веществените нормативи за 
балансирано хранене, съотнесени към нормите за основен 
химически състав и енергийна стойност на 100 гр. бруто 
тегло хранителни продукти 3.   

В този смисъл следва да се подчертае, че дефинирането 
на научно обосновани  енергийни потребности на човека са 
от решаващо значение за контрола и превенцията на 
недохранването, а също така и за усилията в посока 
ограничаване на прекомерния прием на енергия чрез храната 
4.  

Храненето е фактор, който влияе силно на здравето на 
човека. Когато е нездравословно, то води до редица болести: 
на органите на кръвообращението, някои видове рак, диабет, 
болести на храносмилателната система, а също и болести 
свързани с недохранването. Заедно с тютюнопушенето 
храненето се асоциира с около 70% от тежката хронична 
патология 5.  

В съответствие с разпоредбите на Наредба № Н-
5/02.04.2015 г. е задължително, ежедневно при подготовка на 
определените сили за участие в експедиционни операции,  
както при войсково така и при фирмено хранене постигането 
в менюто на определени енергийни стойности, показани в 
Таблица 1 и Таблица 2. 

3 Наредба № Н-5/02.04.2015 г., издадена от Министерство на 
отбраната. 
4 FAO/WHO/UNU, Human energy requirements, Report of a 
Joint FAO/WHO/UNU Expert Consultation Rome, 17–24 
October 2001. 
5 Доклад за здравето на нацията в началото на 21 век, 
одобрен с решение на Министерски съвет с Протокол № 
44/18.11. 2004 г. 
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Таблица 1. Препоръчителни норми на енергийна стойност в 
ежедневната дажба 

Таблица приложение №. 
Енергийна стойност 

кДж ккал 
  

Таблица приложение 2 19,09 4560,00 
Таблица приложение 3 18,56 4431,65 
Таблица приложение 4 15,37 3670,35 

 

Таблица 2. Задължителни нормативи за балансирано 
хранене за един храноден 

Групи 
Енергийни потребности 

ккал кДж 
При учебно-бойната 
дейност 3500 – 3900 14.64 – 16.32 

При полеви занятия 4200 – 4600 17.57 – 19.25 

При лагерни условия:     

– 1 май до 30 септември  3000 – 3300 12.55 – 13.81 

– 1 октомври до 30 април 4200 – 4600 17.57 – 19.25 

При извършване на пеши 
преходи на местността:     

– 1 май до 30 септември  6000 – 6600 25.10 – 27.61 

– 1 октомври до 30 април 4200 – 4620 17.57 – 19.33 
За пилоти в дните на 
полети 3500 – 3600 14.64 – 15.06 

 

На плавателния състав на подводници и водолази се 
осигурява храна по Приложение 3, на летателния състав по 
Приложение 4, а за всички останали - по Приложение 2 за 
цял храноден или за закуска и/или обяд, обяд и/или вечеря, 
вечеря и/или закуска в зависимост от времето на започване и 
завършване на мероприятието 6.  

Лицата, определени да участват в операции извън 
територията на страната, провеждащи подготовка в НВУ 
„Васил Левски“ се осигуряват по нормите на Приложение 2. 

Представяйки данните за енергийните изисквания и 
точните разпоредби за хранене на различните категории, 
имащи право на безплатна храна по определени приложения 
е необходимо да разгледаме накратко и паричното им 
изражение. В преходните и заключителни разпоредби на 
Наредба № Н-5/02.04.2015 г. е посочено, че в срок от един 
месец от влизането и в сила министъра на отбраната издава 
заповед за обявяване на паричните стойности по 
приложенията. Освен това от глава трета от наредбата става 
ясно, че такава заповед следва да бъде издавана ежегодно до 
31 януари. В тази връзка чрез МЗ № ОХ-508/24.07.2015 г., 
която е в сила до края на 2015 г. е обявена максимална 
стойност на приложение 2 от наредбата в размер на 8,17 
лева. В края на 2015 г. с МЗ № ОХ-870/14.12.2015 г. се 
определя стойността на това приложение през 2016 г. да не 
надхвърля 9,50 лева. За целите на проучването е необходимо 
да се отбележи, че от 30.07.2010 г. до 24.07.2015 г. 
стойността на приложение 2 е била 10,33 лева. Важно 
уточнение би било, че хранителния набор и количеството на 
хранителните продукти в него, посочени в изредените по-
горе актове на министъра на отбраната са еднакви. От 

6 Наредба № Н-5/02.04.2015 г., издадена от Министерство на 
отбраната. 

изложеното до тук възниква въпроса през различните 
периоди на прилагане на различни стойности на хранене на 
контингентите било ли е постигнато балансирано хранене? В 
отговор на този въпрос беше извършено изследване на 
храненето на сили за експедиционни операции при 
подготовката им в НВУ „Васил Левски“ през 2014 година. 
Периода е избран поради факта, че през него е била 
определена най-благоприятна за хранещите се стойност на 
хранителната дажба, освен това периода се отличава с 
интензивна подготовка на сили за експедиционни операции. 
Целта на изследването е определяне адекватността на 
фактическия прием на енергия и основни хранителни 
вещества с нормативноустановените стойности.  

Хранителните потребности на сили за експедиционни 
операции при подготовката им в НВУ „Васил Левски“ през 
2014 г.  са определени в МЗ №ОХ-482/30.07.2010 година. 

Оценката на фактическия среднодневен прием на 
енергия, белтъчини, мазнини и въглехидрати е получена след 
анализ и обобщаване на утвърдените от началника на НВУ 
„Васил Левски“ седмични и уравнителни менюта за времето 
от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 година. При работата са 
използвани “Таблици за състава на българските хранителни 
продукти”, С., Мед. и физ., 1975, под ред. на акад. д-р Т. 
Ташев и ст. н. с. д-р Г. Шишков и „Таблицата за основния 
химически състав и енергийната стойност на 100 г бруто 
тегло хранителни продукти“, обявена като приложение 23 от 
МЗ № ОХ-482/30.07.2010 година. 

В резултат на изследването се установи, че 
Министерството на отбраната определя с нормативи за 
балансирано хранене за един храноден при учебно-бойна 
дейност да бъдат осигурявани, средно: енергия 3700 ккал, 
белтъци 130 гр (от тях животински 93 гр.), мазнини 127,5 гр 
(от тях растителни 81 гр. и животински 46,5 гр.) и 
въглехидрати 480 грама. Препоръчителния брой на 
хранителните продукти, с които следва да се изготва 
седмично меню е 31 (тридесет и един). 

Резултатите от оценката на фактическия среднодневен 
прием на енергия, белтъчини, мазнини и въглехидрати 
показва следното: 
През 2014 г. за съставяне на седмични менюта при спазване 
на изискването да бъдат изравнени стойностно до 10,33 лв. 
за един храноден и с цел постигане на разнообразно меню са 
използвани 118 (сто и осемнадесет) хранителни продукта. 
Постигнатата енергийна стойност на храната е 4926 ккал. 
Осигурените белтъци са 171 гр (от тях животински 102,8 гр). 
Мазнините са в размер на 211,4 гр (от тях растителни 93,5 гр 
и животински 117,8 гр). Въглехидратите са в размер на 551,1 
грама. 

При извършване на сравнителен анализ между нормите и 
фактически осигурените енергия и основни хранителни 
вещества се установи, че среднеднодневните количества 
надхвърлят значително утвърдените. На-лице е внасянето в 
организма на хранещите се повишено количество от енергия 
и дисбаланс между нутриентите, което не води до 
рационално хранене през изследвания период. Данните са 
представени графично  на Фигура 1 и Фигура 2.  
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Фигура 1. Сравнение между заповяданата в 
Министерството на отбраната норма за прием на енргия и 
фактически постигнатото среднодневно количество през 

2014 година 

 

 
 

Фигура 2. Сравнение между заповяданите в 
Министерството на отбраната норми за прием на основни 

хранителни вещества и фактически постигнатото 
среднодневно количество през 2014 година 

Процентното съотношение на белтъчини, мазнини и 
въглехидрати от общия енергиен прием се разпределя 
съгласно показаното на Фигура 3 и Фигура 4. Фактически 
постигнатия модел на разпределение се различава 
съществено от утвърдените норми на Министерството на 
отбраната. 

 

 
 

Фигура 3. Разпределение на белтъчини, мазнини и 
въглехидрати от общия енергиен прием, обявено в нормите 

на Министерство на отбраната 

 
 

Фигура 4. Фактически постигнато разпределение на 
белтъчини, мазнини и въглехидрати от общия енергиен 

прием през 2014 година 

 

Обобщената информация от седмичните менюта ясно 
показва, че осигурените белтъчини са с 1% по-малко от 
препоръчаното, мазнините надхвърлят с 8% нормите, а 
въглехидратите са в по-малко със 7% от установеното. 

Проучванията у нас през последните десетилетия са 
установили, че хранителния модел на населението не е 
здравословен. Например: консумацията на мазнини от 
растителен и животински произход е висока (35-40% от 
общия енергиен прием); за пресни плодове и зеленчуци през 
зимата и пролетта тя е недостатъчна; ниска е за мляко и 
млечни продукти; три пъти по-ниска от препоръчаната е за 
рибата; три пъти по-висока е за солта; нисък е средният 
дневен прием на витамини и минерали с храната 7.  

Едно от големите проучвания на здравето на нацията 
отчита влиянието на социалноикономическите промени след 
1989 г. на среднодневната консумация на основните 
хранителни продукти и представя следните данни: 
потреблението на месо е намаляло от 100 гр. на 62 гр.; на 
месни продукти от 78 гр. на 30 гр.; консумацията на захар и 
захарни изделия намаля с 45%; на прясно мляко с 49%; на 
млечни продукти с 12%; на кисело мляко с 61%; на алкохол с 
52%, на добавени мазнини с 19% и др. Увеличава се 
консумацията на боб и леща с 30%, а на плодове и зеленчуци 
с 2%. Данните показват също, че 40-60% от населението 
приема по-малко от 2/3 от дневните потребности за 
минерали и витамини с храната 8. Посочените негативни 
тенденции в хранителния статус на населението не могат да 
се отнесат напълно към храненето на военнослужещите, тъй 
като при тях по-скоро се наблюдава увеличаване на 
количеството на консумираните основни хранителни 
продукти. Но от друга страна можем да заявим че дисбаланса 
на макронутриентите води до нездравословно хранене на 
силите за експедиционни операции при национална 
подготовка.  

При анализиране и синтезиране на данните от 
седмичните менюта, изготвени през 2014 г. за хранене на 
сили при подготовка за участие в експедиционни операции 
се очерта тенденция ежеседмично най-голям енергиен прием 
да се осигурява чрез хляба.  

С  наредба № 23/19.07.2005г. на Министерство на 
здравеопазването се определят физиологичните норми за 
хранене на населението в Република България. Средните 
енергийни потребности посочени в наредбата за възрастно 
население от 19 до 30 годишна възраст за висока физическа 
активност са за мъже 3432 ккал/ден, а за жени 2586 ккал/ден 
9. 

7 Доклад за здравето на нацията в началото на 21 век, 
одобрен с решение на Министерски съвет с Протокол № 
44/18.11. 2004 г. 
8 Пак там. 
9 П. Глушков, Сравнение на нормативната база за хранене 
на населението с нормите за хранене за сили при 
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При извършване на сравнителен анализ между нормите в 
наредба № 23/19.07.2005г. и фактически осигурените 
енергия и основни хранителни вещества се установи, че 
среднеднодневните количества надхвърлят значително 
утвърдените държавни норми. Данните са представени 
графично на Фигура 5 и Фигура 6. 

 

 
 

Фигура 5. Сравнение между приетите 
национални норми за прием на енргия от мъже и жени и 

фактически постигнатото среднодневно количество 
през 2014 година 

 

 
 

Фигура 6. Сравнение между приетите национални 
норми за прием на основни хранителни вещества и 

фактически постигнатото среднодневно количество през 
2014 година 

Армейски норми са по-високи от нормите за средни 
енергийни потребности на населението със средно 25% за 
мъжете и със средно 43% за жените 10. Оптимизирането им 
би довело до здравословно и балансирано хранене, както и 
от икономия на финансови средства. Установените 
нарушения в хранителния прием могат да бъдат основа за 
извършване на оценка на хранителния им статус 11. Нещо 
повече данните от двете изследвания логично водят към 
търсене на пътища за разработване на нови норми за хранене 

подготовка за експедиционни операции, НВУ “В. Левски”, с. 
86-91, 2014 
10 Пак там. 
11 P. Glushkov, A Study of Nutrition and the Nutritional Status of 
Servicemen, Assessed on the Basis of Anthropometric Indicators. 
Romania, Nicolae Balcescu” Land Forces Academy, Sibiu, pp. 
298-302, 15-17 June 2017. 

12.  

3. Заключение 
Представените данни от изследването ни дават 

основание да заключим, че е необходимо намиране на 
решение за модел на хранене на военнослужещите, който да 
съответства на техните индивидуални потребности и 
разбирането на науката за здравословно и балансирано 
хранене.  

Стъпка в тази насока е разработване на нови продуктови 
набори за военнослужещи, подготвящи се за участие в 
експедиционни операции и разделянето им на групи 
потребители мъже и жени и подгрупи до 30 годишна възраст 
и над 30 годишна възраст. През 2017 г. в свое изследване 
Ничев се занимава с проблемите на определяне на 
енергийните нужди на отделния индивид и „превръщане” на 
потребността от енергия в храна 13, освен това той 
разглежда14 организацията на логистичната поддръжка 
(осигуряване), респективно продоволственото осигуряване в 
теоретичен план, отчитайки особеностите на военната 
логистика. Това допринася за натрупване на импирични 
данни по представената проблематика. 
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Резюме: Докладът представя най-общо приоритетните области в подготовката на военнослужещите от формированията 
за ЯХБЗ като основно поле за развиване на способностите. В доклада се излагат аспектите и предизвикателствата в 
развитието и поддържането на подготовката на военнослужещите за действие при радиационни, химически и биологични 
опасни събития. 

Ключови думи: ЯДРЕНА, ХИМИЧЕСКА И БИОЛОГИЧЕСКА ЗАЩИТА, ПОДГОТОВКА 

 

1. Въведение 
Тенденциите в поддържането на високо ниво на подготовка 

на Сухопътните войски се предопределят от изискванията към 
отговорите на заплахите за националната сигурност, 
произтичащи от спецификата на съвременната среда за 
сигурност и от широкото използване на съвременните 
технологии за военни цели. Основните тенденции за развитие 
на въоръжените ни сили се характеризират с внедряване на 
нови технологии, повишаване нивото на съвместимост с 
армиите на страните членки от НАТО и Европейския съюз и 
повишаване на готовността за изпълнение на мисиите на 
въоръжените сили и произтичащите от тях задачи.  

Целта е повишаване на способностите на формированията, 
а основни инструменти за това са обучението и подготовката, 
изграждането на оптимална структура, модернизацията, 
превъоръжаването, към които следва да са насочени усилията 
ни. 

В контекста на новите рискове и заплахи основни 
предизвикателства към подготовката и сертификацията на 
формированията за ядрена, химическа и биологична защита и 
екология (ЯХБЗ и Е) през следващите години ще се свързват с 
практическото изпълнение на поетите от страната ни 
ангажименти към НАТО за участие в колективната отбрана на 
Алианса, посредством пакета „Цели за способности 2013” (ЦС-
2013).  

2. Аспекти в подготовката на 
формированията за ядрена, химическа и 
биологична защита в Българската армия 

Подготовката е една от най-важните дейности на 
въоръжените сили. Нейното ефективното планиране и 
провеждане определя успеха или неуспеха на провежданите 
операции. Тя е постоянен процес на придобиване, поддържане 
и усъвършенстване на военните способности на личния състав, 
щабовете и формированията за провеждане на операции в 
съответствие с мисиите на въоръжените сили. Подготовката 
следва да е целенасочена, реалистична, мисийно ориентирана, 
конкретна, планомерна и ресурсно осигурена дейност за 
изграждане на способни и адаптивни към ситуациите 
военнослужещи, щабове и формирования.  

Формированията провеждат непрекъснато подготовка, 
независимо дали са определени за участие в операция или 
поддържат бойна готовност. Подготовката на силите включва 
индивидуална подготовка, подготовка на въоръжението и 
техниката, административна подготовка и основно внимание се 
обръща на колективната подготовка, чиято цел е достигане 
необходимото равнище на боеготовност и боеспособност. 

При планиране и провеждане на подготовката на 
формированията командирите трябва да се ръководят от 
следните основни насоки:  

• усвояване на процедурите за планиране и управление на 
съвременните оперативни (тактически) сили в отговор на кризи 
с различен характер, в съответствие с критериите и стандартите 
на НАТО и ЕС;  

• формиране на необходимите знания, умения и навици у 
командирите и щабовете за подготовка и управление на 
формированията;  

• насочване на усилията в подготовката на офицерите и 
сержантите за формиране на лидерски качества, високи 
методически умения и навици, като целта е превръщането им в 
основен фактор при подготовката на войнишкия състав;  

• подготовка на формированията за изпълнение на бойни 
задачи в щатен и модулен състав, за участие в изпълнение на 
мисии под ръководството на НАТО, ЕС или ООН, за участие в 
операции в отговор на кризи и ликвидиране на последствия при 
бедствия, аварии и катастрофи;  

• изграждане и поддържане на съвременни средства за 
симулации, използвани при подготовка на формированията.  

Основните цели на подготовката на формированията за 
ЯХБЗ и Е е осигуряването на: 

• много функционалност на формированията, обучение на 
личния състав, сглобяване и поддържане на висока бойна 
готовност и боеспособност;  

• придобиване и усъвършенстване на необходимите знания, 
умения и навици за успешно изпълнение на функционалните 
им задължения;  

• придобиване и усъвършенстване на способности за 
планиране и управление на формированията, организиране и 
ръководене на подготовката, комплектуването и осигуряването 
на формированията за изпълняване на задачи на територията на 
страната и извън нея;  

• непрекъснато повишаване и усъвършенстване 
професионалната квалификация на офицерите и сержантите и 
изграждането им като командири (лидери на малки войскови 
единици и ръководители на бойната подготовка на 
формированията);  

• готовност на формированията да водят решителни и 
ефективни операции в отговор на кризи чрез непрекъсната, 
целенасочена и постоянна подготовка, максимално близка до 
реалната обстановка.  

Обучението и подготовката на формированията трябва да 
са във фокуса на вниманието на командирите и щабовете. 
Усилията следва да са насочени към разширяване на 
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възможностите и формите за повишаване нивото на обучение 
както в страната, така и в страните партньори. Като приоритети 
в подготовката може да се посочат съвместната 
многонационална подготовка и обвързването на националните 
планове за подготовка с тези на партньорите, а също и на 
двустранна и регионална основа.  

В системата за подготовка на въоръжените сили 
съществуват две подсистеми – индивидуална и колективна 
(част от колективната е съвместната). Взаимодействието на 
двете подсистеми е от изключителна важност за подготовката 
на военнослужещите и формированията за провеждане на 
пълния спектър от операции в кратки срокове и разнородна 
среда. Двете подсистеми включват дейности и процеси, които 
изискват време и ресурси за обучаване на военнослужещите за 
достигане на определени стандарти.  

Индивидуалната подготовка има за задача да развие 
потенциала на обучаемите, за да може той да изпълнява 
пълноценно функционалните си задължения самостоятелно 
или в екип. Тя включва подготовка във военните академии, 
висшите военни училища и професионалните колежи, които 
осигуряват обучение и последвалата професионална 
квалификация на военнослужещите и военните лидери. 
Индивидуалната подготовка осигурява основните знания и 
умения. Тя е критерият за военнослужещите при кариерното 
им развитие и е в основата на изграждане на боеготови щабове 
и формирования.  

Колективната подготовка включва тренировки с различен 
мащаб, организирани в пунктове за постоянна дислокация, в 
тренировъчни центрове, при съвместни учения, в 
мобилизационни центрове и по време на оперативно 
развръщане. Тя надгражда придобитите основни индивидуални 
умения. Колективната подготовка има за задача да подготви 
войсковите единици за бойно използване и да развие груповите 
и колективните умения на личния състав за изпълнение на 
поставените задачи. 

Завършващият етап в подготовката е съвместната 
подготовка, на която се акцентира особено през последните 
години, когато нарасна значението на използването на малките 
(тактическите) формирования. Тренировките и ученията в 
бойните тренировъчни центрове и оперативното развръщане 
осигуряват бойното сглобяване на формированията.  

Независимо къде се подготвя военнослужещият, трябва да 
му се осигури целенасочена, реалистична, предизвикателна и 
ресурсно осигурена подготовка. Тези изисквания към 
системата за подготовка са основата, необходима за 
изграждане на способни и адаптивни към ситуацията 
военнослужещи и формирования.  

Съдържанието, формите и методите на подготовката се 
определят в интерес на националната, регионалната, 
съюзническата и международната сигурност, произтичащи от 
членството ни в международни организации за сигурност и 
колективна отбрана. Важно условие за постигане на високо 
ниво в подготовката на формированията е използването на 
системния подход. Той се прилага едновременно при 
индивидуалната и колективната подготовка. Чрез системния 
поход се осигурява постигане на желаното крайно състояние в 
подготовката. Анализът на резултатите от индивидуалната и 
колективната подготовка и този за изразходваните ресурси 
определят насоките за развитие на подготовката. Системният 
подход осигурява развитие на тренировъчния процес по 
логичен начин за постигане на нужната ефективност, 
ефикасност и икономично използване на ресурсите. Този 
подход в подготовката е система, която свързва тренировъчния 
процес с оперативните нужди, като позволява внасяне на 
промени за изпълнение на оперативните изисквания. Така 
всяка програма за обучение е насочена пряко към задачите и 
целите, изпълнявани от формированията. Непокриването на 
това изискване повишава риска проведеното обучение да не 

съответства на поставените задачи и цели на подготовката или 
допускане на съществени пропуски в нея.  

Когато се говори за тенденции в развитието на 
способностите, не може да не спомене и човешкия фактор. И 
най-съвременната техника, и най-съвършеното оръжие са 
безполезни без участието на човешкия фактор. Човешките 
ресурси се определят като най-важния елемент на въоръжените 
сили и основен капитал за достигане на необходимите 
оперативни способности. Високообразовани, добре подготвени 
и мотивирани военнослужещи са в основата на всички успешни 
действия в сложна оперативна среда. Това се постига с 
изграждането на ефективна система за набиране, подбор, 
обучение и професионално развитие на личния състав на 
въоръжените сили. Системата за следдипломна квалификация е 
основна част от подготовката за професионалното развитие и 
усъвършенстване на офицерите, сержантите и войниците в 
Сухопътните войски. Личният състав от войските за ЯХБЗ и Е 
има възможност да се обучава в курсове за следдипломна 
квалификация, преквалификация и подготовка във Военна 
академия „Г. С. Раковски”, НВУ „В. Левски”, 
Военномедицинска академия, професионалните сержантски 
колежи и учебните центрове.  

Военна академия “Г. С. Раковски” и НВУ „В. Левски” 
трябва да отговори на потребността за ефективна и качествена 
подготовка на лидери за нуждите на целия сектор на системата 
за сигурност и отбрана. Военнослужещите трябва да придобият 
високо ниво на знания, умения и способности за работа в 
национална и особено в многонационална среда. Във ВА се 
обучават офицери на оперативно и стратегическо ниво. В 
обучението на офицерите от формированията за ЯХБЗ и Е от 
оперативно ниво са включени дисциплини в специалност 
„Организация и управление на военни формирования на 
оперативно ниво - Сухопътни войски”. Курсовете за 
следдипломна квалификация за 2017 г. във Военна академия за 
офицери свързани с подготовката по ЯХБЗ и Е са: „Опазване на 
околната среда“, „Защита на населението и инфраструктурата 
при извънредни ситуации”, „Защита на населението при 
бедствия”.  

Подготовката и обучението на курсанти и офицери от 
тактическо ниво на формированията за ЯХБЗ и Е се извършва в 
НВУ „В. Левски”. В НВУ „В. Левски” курсантите от 
специалност „Организация и управление на военни 
формирования на тактическо ниво - войски за ЯХБЗ и 
екология” получават ОКС „Бакалавър” по военната 
специалност и придобиват ОКС „Бакалавър” по „Защита на 
населението и инфраструктурата”. За 2017 г. се предлагат 
следните курсове за следдипломна квалификация за офицери 
от формированията за ЯХБЗ и Е: „Химичен и дозиметричен 
анализ и контрол“ и „Екологическа защита във военните 
формирования на Българската армия” 

Във Военномедицинска академия за 2017 г. се предлагат 
курсове за следдипломна квалификация подходящи за 
формированията за ЯХБЗ и Е : „Организация на медицинското 
осигуряване на населението и войските в близост до АЕЦ“, 
„Отравяния с високотоксични вещества” и „Медицинско 
осигуряване при земетресения и крупни промишлени аварии“. 

Професионален сержантски колеж- гр. В. Търново 
провежда курсове за следдипломна квалификация за сержанти 
и войници, като за 2017г. са: „Подготовка на специалисти по 
съхранение на технически средства за ядрена, химическа, 
биологическа защита – за сержанти, войници и цивилни 
служители“ и „Специалисти за работа с дезинфекционно-
душов автомобил (ДДА)“, като последният се провежда със 
съдействието на преподаватели от катедра „Защита на 
населението и инфраструктурата” на НВУ. Обучението на 
сержанти и войници е насочено към придобиването на знания, 
умения и компетенции, формирането и изграждането на 
практически навици и бойни умения за работа в 
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многонационални формирования, надграждане на физически и 
психически подготвени бойци и лидери на малки военни 
структури (групи, отделения, екипажи и разчети). 

В учебните центрове се провеждат специализирано 
обучение и подготовка за придобиване на военноотчетна 
специалност, повишаване на военно-професионалната 
квалификация на войници и сержанти, както и обучение на 
войници по начална военна подготовка. 

Важен аспект в подготовката на военнослужещите е 
придобиване на умения за работа в мултинационална среда в 
структурите на НАТО и Европейския съюз и участието в 
съвместни учения и мисии. Това изисква получаване на знания 
по въпросите на международната сигурност, международното 
право, лидерството, психологията, етносите, религиите, 
културите и изучаването на районите на конфликти. Системата 
за подготовка на кадри има за задача да осигури успешното 
изпълнение на мисиите и задачите на въоръжените сили.  

За ефективна подготовка, която да осигури адекватен и 
бърз отговор при изпълнение на задачите е необходимо 
наличие или придобиване на модерни образци въоръжение и 
техника. Като основен проблем, който налага удължаване на 
сроковете за изпълнение на някои от мероприятията от Плана 
за развитие на въоръжените сили е системното 
недофинансиране. Основните инвестиционни проекти, 
необходими за модернизация на въоръжените сили и 
преодоляване на недостига от ключови способности, не са 
стартирали поради неосигурено финансиране. 

Достигнатите декларирани способности в почти всички 
щабове и формирования са с ограничения. Това се дължи 
изцяло на експлоатацията на остаряла техника или на такава, не 
отговаряща на изискванията, както и трудно поддържана 
учебно-материална база. Непълното осигуряване с изискваните 
за изпълнението на целите материални и финансови средства, 
въоръжение, техника и екипировка води до условности и 
ограничения при подготовката и сертифицирането на 
декларираните формирования.  

Допълнителна възможност за постигане на по-високо ниво 
на оперативна съвместимост ни предоставя приобщаването на 
щабове и формирования от Българската армия към структури 
на силите на НАТО. По същество това е съгласуване на начина 
на планиране и провеждане на подготовката, съвместяване на 
тактики, техники и процедури за постигане на оперативна 
съвместимост при провеждане на съвместни операции. 
Приобщаването на национални формирования към структурата 
на силите на НАТО е нова стъпка за достигане на способности. 
Усвояването на нови и различни от схващанията ни за водене 
на бойни действия, тактики, техники и процедури при 
планиране и провеждане на съвместни съюзни операции е 
предизвикателство за формированията от силите за отбрана, 
които следва да провеждат подготовка за усвояване на тези 
тактики, техники и процедури. Приобщаването на щабове и 
формирования от своя страна може да наложи промяна на 
разбиранията ни за планиране и провеждане на определени 
тактически действия и в резултат да доведе до промяна на 
приложните документи. Актуализирането на съществуващите и 
разработването на нови доктринални и приложни документи, и 
последвалото им усвояване в системата на подготовката е едно 
от основните предизвикателства пред формированията за ЯХБЗ 
и Е. При засилващата се тенденция за използване на съюзни 
сили за разрешаване на кризи, все по актуално ще става 
достигането на пълна оперативна съвместимост между 
съюзниците.  

 

 

3. Заключение 
 За гарантиране на готовността на формированията за ЯХБЗ 

и Е за участие в провеждането на операции в отговор на кризи 
и за подпомагане на местната и държавната власт, както и за 
гарантиране на националната сигурност, в мирно време е 
необходимо да се провежда целенасочена, непрекъсната и 
максимално близка до реалната обстановка подготовка на 
офицерите, щабовете и формированията. За изграждането на 
нови и поддържане на съществуващите способности, 
подготовката се оценява като основен фактор за реализирането 
им, защото свързва елементите на способността в единна 
система. Ефективното планиране и провеждане на подготовка 
на формированията за ЯХБЗ и Е предопределя успеха или 
неуспеха на провежданите операции. Подготовката като 
основна област за поддържане и развитие на способностите 
трябва да е във фокуса на вниманието на командирите и 
щабовете от всички степени. 
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1. Introduction 
In today’s conditions, the development and maintenance of In 

the second decade of the 21st century, the world exists under 
conditions of increasingly difficult control of crime, extremism and 
terrorism, the proliferation of weapons due to local conflicts of a 
different nature. 

2. Results and discussion 
Tactical shooting takes place after the tactics classes. Their aim 

is to improve the tactical actions of the MoD and MoI personnel and 
to organize tactically teams at executive and management level in 
case of necessity of using firearms as well as to increase the 
psychological resilience of the personnel. 

In his report, Zhelyazkov comments that „Using the 
effectiveness of small group tactics in a number of hot spots can 
hardly be defined as accidental. Many analysts define this 
phenomenon as a migration to successful tactics, techniques and 
procedures.“ [12] These words confirm our idea that tactical 
readiness in extreme conditions is very important and it is an 
integral part of the training of the servicemen to counteract various 
terrorist acts. 

In the context of what has been said so far, Krustev's words can 
be quouted: „The Armed Forces prove that they are an essential 
part of the multinational efforts to prevent the danger for societies 
emerging from social armed conflict to be involved in it again.“ [6] 

The analysis shows that by creating conditions for their 
existence and development and satisfying their needs, people 
constantly influence the surrounding world and thus provoke a 
response. Interaction between individuals and the relationship 
between them represents the society, whose safety is one of the 
important tasks for the citizens and the state.  

It is especially in ensuring the safety of the citizens and the state 
that the police officers of the MoI system and the servicemen from 
the Bulgarian Army find their place. They develop and perfect their 
habits and skills during the shooting training at the firing range. The 
purpose of these exercises is to carry out an up-to-date shooting 
training, which is a result of the new realities and is related to the 
modern combat tactics. It is conducted in extreme conditions, in the 
absence of time, under great stress, impossibility of reconnaissance 
of the targets, the instantness of the shooting with or without using 
measuring apparatus. The tactical scenarios for action and training 
at the the „house”-type firing range can be various and they are only 
limited by the imagination of the supervisor or the instructor. Such 

scenarios for action and training can be at the following levels: 
individual level, team level - two servicemen and team level - four 
servicemen. These scenarios are basic, and when a higher level of 
training is achieved by the personnel (the servicemen), more 
complex scenarios for action in extreme conditions are created.  

Practical shooting provides the necessary practical knowledge, 
skills and habits for handling weapons and readiness for its instant 
use in extreme situations; forms psychological resistance to 
deviating impacts; develops coordination, speed and force physical 
abilities, develops skills to differentiate dynamic efforts, spatial and 
temporal characteristics. 

Practical shooting, unlike the traditional one, is not based on the 
eye-hand system but on the whole complex of motor skills and 
psycho-physical characteristics. It requires coordination of 
movements, concentration and switching attention, sharpness of the 
visual receptors, hand and finger dexterity, self-control and 
restraint. For preparation and training at the „house“ - type range, 
the targets shown in Figure 1a and 1b can be used. 

 

  

Fig. 1a Silhouette target with a balloon for accurate and effective shooting 
 

The second type of targets is Silhouette of IPSC with a balloon to 
measure the accurate and effective shooting, it is marked so that the 
serviceman can easily recognise and assess the threat. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1b Silhouette target for recognition and assessment of the threat by 
the personnel 
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For the supervisor or the instructor, it is of utmost importance to 
relate the scenarios of action to the basic rules and principles that 
need to be taken into account when preparing and conducting 
training at the „house“-type firing range, and they are: a move 
towards the target and taking positions. 

Moving towards the target – a rule of action against the 
targets in the area where the serviceman directs straight towards the 
target that is recognized as a threat. The same is done by the next 
servicemen who access the site, they place their attention on the 
next identified targets/targets. The aim is not to allow the enemy to 
resist. By heading directly towards the target, the servicemen should 
aggressively impose their control using the appropriate forms of 
coercion (verbal attack, aids, physical force, weapons). The 
advantage of this technique is the quick targeting bringing them 
under obedience. On the one hand, identifying the targets and 
posing an impact on them is done by just one or two servicemen. 
The others in the area do the same with the other targets if there are 
any. Everyone or all work independently on an individual target. On 
the other hand, the presence of more people in the area requires 
more staff to counteract and control them, observing the tactical 
minimum rule for the detention and disposal of one person - two 
servicemen. That is, it is necessary to find a way in which the 
impact on the target (s) is not directly dependent on the number of 
servicemen operating on the site. 

The area should be controlled in a way that allows for visual 
and shooting control of the object and the targets, which is 
performed according to certain rules and procedures. 

If there are a lot of targets in the area and servicemen head 
directly to the first seen, tactically it will enable the other people in 
the area to resist the next incoming servicemen. 

Taking a position – a rule of action whereby officers, when 
entering the premises, first move to certain positions in the 
premises, then impose control over the object and the targets. The 
occupation of positions should be such to form „L-shaped“ control 
over the premises. 

The occupation of these positions takes place through the so-
called „movement along the walls“, i.e moving along the walls and 
past the furniture in the area, and not going across the room. Once 
these positions are occupied, control is required on all targets within 
the area. 

The control of targets does not depend on the number of 
personnel in the premises. At the same time, the aggressive 
movement in several directions, taking advantage of tactical control 
positions, confuses the enemy and  does not allow for effective 
opposition from the their side. 

The advantages are related to the possibility to quickly put  the 
premises under control from several directions,besides that a limited 
number of employees can fulfill the task and it enables the 
interaction between the personnel. 

When the first serviceman enters the „light zone”, i.e. in the 
direction he sees and hence controls since the opening of the door to 
the room. He also has an impact on targets that continue to move in 
the opposite direction or sideways and is more difficult to hit. At the 
same time, the serviceman committed to handling the threat as he is 
not directly attacked, is able to respond adequately and accurately to 
the attack. The second serviceman who enters the room, if he is at 
the opposite end of the door frame, also enters his light zone and 
enjoys the same benefits. If he is positioned just behind the first 
who entered, the het enters the „dark zone“ where even there is an 
enemy, his attention has already been engaged by the first 
serviceman. 

 Taking positions is crucial to the implementation of the task 
and does not depend on the number of attackers, the attention of the 
servicemen is not distracted by individual targets, but allows for an 
overall perception of the situation and control by securing the 
respective areas of responsibility and hazardous areas. 

Control on premises and conducting actions in confined area is 
a complex and risky process. The performance of this kind of 
actions should be subject to clear and simple rules in order to avoid 
any confusion in the actions of the personnel. 

 

 3. Conclusion 
Based on the results of the comparative analysis it is may be 

concluded that well-developed tactical readiness imperative for 
achieving high professional readiness for actions under extreme 
social conditions 
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Abstract: Historians, researchers, philologists, experts and academics have long been trying to explain the notion of "security," and are 
struggling to formulate more and more specific statements that lead them further into their scientific pursuits. Defining the concept is not an 
easy task for any researcher. The desire to contribute to science often leads authors to the stage of "scientific comedy," which in turn leads to 
an increase in the number of definitions and confusion of concepts. As a result of this academic "race", it is very difficult today to say 
something specific about security because it has become a cosmic concept that has embraced all aspects of life. The available terms of the 
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1. Въведение 
Историци, изследователи, филолози, експерти и 

академици отдавна се опитват да обяснят понятието 
„сигурност“ и се надпреварват за формулиране на все по-
конкретни твърдения, които ги отвеждат все по-далеч в 
научните си търсения. Дефинирането на понятието не е лесна 
задача за нито един изследовател. Желанието за принос в 
науката, често отвежда авторите към сцената на „научната 
комедия“, а това от своя страна води до увеличаване броя на 
определенията и объркване на понятията. В следствие на тази 
академична „надпревара“, днес много трудно можем да кажем 
нещо конкретно за сигурността, защото тя се е превърнала в 
космическо понятие, побрало всички страни на живота. 
Наличните понятия на термина „сигурност“ са стотици на 
брой.  

Основният въпрос на изследване в тази статия е да 
проследи връзката между „сигурност“ и „щастие“ за да отведе 
читателя към „нов свят“ в разбирането си за сигурността. 
Откриването на етическата връзка между двете поставя ново 
научно питане, което гласи следното: „Щастието и сигурността 
едно и също нещо ли представляват? За тази цел сигурността се 
поставя във фокуса на Философията, а не на някоя частна 
наука. Избраният подход е надежден, защото лесно намира 
първоосновата във философските извори, и изгражда логическа 
връзка и времева последователност между събитията и 
понятията. Това изследване обхваща период от 26 века, като 
проследява разбирания за сигурността зародили се през V-IV 
век преди Новата ера и стигащи до XXI век – времето на 
четвъртата индустриална революция. Без съмнение може да се 
отбележи, че понятието за сигурност се е променяло във 
времето, а няколко научни революции в човешката история са 
го издигнали на нова платформа.  

 
2. Предпоставки.  
 
Още в античния период на гръцката философия се 

заражда въпросът за сигурността, който ще търпи своите 
промени и ще се видоизменя цели 26 века. Философът Епикур 
определя сигурността като „отсъствие на безпокойство“ . 
Проблемът е застъпен в общ план в цялата епикурейска етика, 
където се коментира и насилието. Неговото присъствие или 

отсъствие пряко е свързано с идеята за щастието и грижата за 
добър живот.  

Аристотел свързва понятието сигурност (ataraxia - 
ἀταραξία) с изразяването на смелост пред лицето на врага и в 
частност моментът преди нападение, визирайки военните 
дейности [1,2,3,6 10]. Въпреки това пренася определението и 
към проявяване на висше усещане, което представлява 
хармония на душата, пред всяко страшно и ужасно 
обстоятелство. Привърженик на подобно схващане е и 
Демокрит.  

Психическият дисбаланс, породен от страх или от 
емоционално насилие може да бъде преодолян, според  Епикур, 
чрез философската добродетел, наричана от него смелост, но 
достъпна за човек, който е мъдрец, а не невеж. Така насилието 
може да се преодолее, чрез философско разбиране за нещата. 
Сигурността, описвана като ataraxia, има своето конотативно 
значение, свързано с бойното поле и обозначава човек, който 
може да овладее емоциите на страх и безпокойство.  
Значението на тази дума обаче, не може да бъде напълно 
идентифицирано с военното дело. Епикур стига до извода, че 
„ataraxia“ е по-мек  термин, с който се обозначава сигурността, 
спрямо думата „asphaleia” (ἀσφάλεια), което е по-голяма 
твърдост и сила в почти превъзходна форма. В древногръцката 
литература с разкази за различни герои, често терминът 
„asphaleia” се използва за да обрисува бойните успехи, 
придавайки на лирическия герой с каменна непоклатимост и 
физическа сила [1,4,6,7].  

Ксенофон също използва термините, за да опише 
безопасността от военно нападение. В неговите трудове се 
установяват думите по отношение на безопасно преминаване 
на военна заплаха, защита от граждански или политически 
атаки . В античните тактическите наръчници, като „asphaleia” 
се означава безопасна работа с външни атаки и сигурността, 
осигурена от натрупването на по-голяма работна сила, както и 
потенциалната заплаха за сигурността на свободните граждани. 
Ораторите също използват термина, който най-често 
обозначава сигурността, гарантирана на базата на военна сила.  

Демостен идентифицира военната сила и финансовата 
мощ, като основа на сигурността. Войната и благоговението за 
боговете създават сигурност за оратора Исократ, въпреки че 
първото е по-често идентифицирано като единствена причина 
за сигурността.  

Според вазописецът Андокид, сигурността от военни 
атаки може да бъде постигната чрез преговори и настоява, че тя 
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идва от военната сила. Такава военна сила дава на една сила да 
живее, като избира, свобода от заплахата от външна атака. 
Военната мощ е един централен, но недостатъчен елемент в 
осигуряването на условия хората да упражняват свободата 
си.[1]  

С времето дебатът за сигурността от „ataraxia” до 
„asphaleia”  пренася определението от липса на безпокойство, 
до идея за щастие, емоционална хармония до предифиниране, 
намесвайки защитата, храбростта, влиянието и военната мощ, 
за да се стигне до идеята за свободата. Широкият смисъл 
отвежда до идеята, че са необходими структури (военни, 
политически, правни и социални), за да се даде възможност на 
хората да бъдат свободни. Така според Исократ Атина е велика, 
защото е най-сигурното убежище за слабите. Това е така, 
защото има единна структура в хармония с отбранителната 
сила, от чиито плодове се ползва цялото население, така че да 
живеят щастливо. Военната сила е нужна за да се запази лукса 
и изобилния живот. 

Размишлявайки за Демокрацията Демостен казва, че 
сигурността се осигурява от приходи, демокрация, военна сила 
и съюзи, обществено доверие и добра воля. По подобен начин 
софистът и реторик Горгий отбелязва, че сигурността е 
несъвместима с враждебността към закона, справедливостта и 
боговете. 

Съществуват повече от 200 легитимни определения на 
сигурността, доказани и утвърдени в редица частни науки и 
още няколко стотин определения, които се появяват в научната 
и учебна литература, в дисертации, доклади и др. Трудно може 
да се определи характерът на едно определение за сигурността, 
ако тя не бъде поставена в даден контекст или не бъде 
обособена като предмет на разглеждане в някоя от частните 
науки. Търсенето на ценността в сигурността може да се 
разглежда дори като някакъв вид философска концепция, 
въпреки, че първосигнално двата термина са доста далеч един 
от друг.  

Ценност или още стойност е термин, широко 
използван във философската и социологическата литература за 
обозначаване на човешкото, социално и културно значение на 
определени явления от действителността. Всички индивиди 
или култури, които не се намират в социална изолация и са с 
адекватни езикови умения имат определени подлежащи и 
определящи в същото време ценности, които имат значение за 
цялостната ценностна система. 

По същество цялото многообразие от предмети на 
човешката дейност, обществените отношения и влизащите в 
този кръг природни явления могат да придобият качеството на 
„предмет на ценност“ или на обекти на ценностно отношение, 
тоест да бъдат оценявани в плана на добро или зло, истина или 
неистина, красота или безобразие, допустимо или забранено, 
справедливо или несправедливо и т.н. Способите и критериите, 
на основание на които се произвеждат самите процедури на 
оценяване на съответните явления са закрепени в общественото 
съзнание и култура като „субективни ценности“ (постановки и 
оценки, императиви и забрани, цели и проекти, изразени под 
формата на нормативни представи), които имат значението на 
ориентири за дейността на човека. „Предметни“ и 
„субективни“ ценности са нещо като двата полюса на 
ценностното отношение на човека към света. 

 
3. Решение на проучения проблем 
 
Сигурността е нещо, от което всеки има нужда и 

предполагаме, че всеки има нужда по същия начин и в същата 
степен. Това е "най-жизненоважното от всички интереси", 
пише Джон Стюарт Мил [1,9,10,11]. За разлика от други 
ценности - да кажем справедливост или равенство - 
необходимостта и дефинирането на сигурността не се очаква да 
зависи от нашите вярвания или други интереси и не би 
трябвало да облагодетелства никоя група от вярвания или 
интереси. Това е необходимо условие за преследване на 

всякакво убеждение или интерес, независимо от това кой 
държи това убеждение или има такъв интерес.  

 
4. Резултати и дискусия 
 
Разглеждането на темата за сигурността в светлината 

на ценностите ни отвежда към категорията „морал“.  
Моралът е разграничаването на намерения, решения и 

действия между такива, които са добри и правилни и такива, 
които са лоши и грешни. Моралът е съществена част от 
стандарти и принципи, извлечени от етичния кодекс от 
определена философия, религия или култура както и от това, че 
човек притежава универсален характер. 

Моралът е синоним на „доброта“ и „правота“. 
Моралната философия включва морална онтология или 
произхода на морала, както и моралната епистемология или 
това, което се знае за морала. Съществуват различни морални 
системи включително деонтологични етични, които се 
придържат към набор от установени правила и нормативни 
етични системи, които се отнасят за предимствата на самите 
действия. Един пример за нормативна етичната философия е 
златното правило, което гласи, че: „Човек трябва да се отнася 
към другите, както той би искал другите да се отнасят към 
него“. Затова по отношение на сигурността като ценност или 
като  явление с морален неписан норматив бихме могли да 
фиксираме следното умозаключение: нищо не би могло да бъде 
по-ценно за един човек, отколкото неговия собствен живот[ 
5,6,7,8,9].  

Ако има някакви човешки права, тогава най-
основното право трябва да бъде правото човек да се защити от 
възможността да бъде унищожен. Тази идея се изразява в 
гражданското общество, в което е незаконно да се навреди на 
други хора и санкциите за това са пропорционални на степента 
на щетите. Най-лошото престъпление, което човек може да 
извърши в гражданското общество, е умишлено да убие друго 
човешко същество. Въпреки това, самозащитата, използването 
на сила, за да се предпази някой от агресора си, се счита за 
приемливо оправдание за увреждане на друго лице, ако и само 
ако това е единственият начин да се предотврати вредата на 
някого. 

С други думи моралните ценности наричаме още 
Етика.  По отношение на взаимоотношенията между отделните 
хора, фразата: "Не прави на другите това, което не искаш на 
теб да направят", отразява цялата концепция на етиката в един 
стих. Независимо от това, обществото като цяло ще изисква 
широка система от "ценности", за да изрази етичните правила, 
които ще ръководят неговото поведение. "Ценностите" са 
"критерият за разграничаване между добро и лошо". 

Най-важният аспект за разбирането на етичния въпрос 
се крие във факта, че ценностите съществуват в унисон, а не 
отделно или индивидуално. Опростено можем да кажем, че 
колкото по-голяма е сложността на характера на отделния 
индивид, толкова по-гъст е наборът от ценности, които го 
ръководят, когато се сблъскват с морална или етична дилема. 
Такава дилема се създава, когато неговите стремежи, чувства, 
настойчиви и лични нужди се сблъскват с ценности. Като цяло, 
разрешаването на етичните дилеми ще се основава на 
класирането на ценностите. 

В контекста на посоченото може да се изходи от 
Психологията, която ни предлага модел на човешките 
потребности и търси мястото на сигурността като цяло из 
целия набор от човешки и свръх човешки (духовни) аспекти. 
Примерът е с „Пирамидата на Маслоу“. Пирамидата на 
потребностите е йерархична система на потребностите на 
човека, съставена от американския психолог Ейбрахам Маслоу. 
Тази система е представена за първи път в статията му от 1943 
година "Теория на човешката мотивация" и по-късно е 
публикувана и разширена в книгата " Toward a Psychology of 
Being". Самият Маслоу разделя потребностите: 
Физиологични: храна, вода, сън, здраве, и др. 

111



Екзистенциални: подслон, безопасност, обезпеченост, 
сигурност. 
Социални: социални връзки, общуване, привързаност, 
загриженост за другите и внимание към себе си. 
Престижни: самоуважение, уважение от страна на другите, 
признание, постигане на успех и висока оценка, развитие в 
работата. 
Духовни: познание, себереализиране. 
Ако потребностите от по-ниско ниво не са удовлетворени, 
човек не може да премине на потребностите от по-високо ниво. 
Например ако физиологичните му нужди от храна и вода не са 
удовлетворени, човек не може да премине към потребност от 
по - висок ранг, например - тази от сигурност[8,9,13,15]. 

Оттук може да се изходи, че е възможно да се построи 
етичен кодекс на сигурността, който в общ план да 
представлява следното: 

Целта на сигурността е да се защитят гражданите, 
жителите и организациите от заплахи, предизвикани от 
враждебни елементи, които да навредят и да създадат усещане 
за страх сред тях. 

Сигурността е услуга, чиято цел е да се предпази от 
заплахи от терор, насилие, злонамерени действия, загуба и 
излагане на тайни и да даде възможност на осигурените органи 
да защитават интересите. 

Защитата на човешкия живот ще бъде основен 
приоритет на всеки план за сигурност. 

Персоналът по сигурността ще работи в съответствие 
със закона и ще зачита основните демократични ценности. 

Дейностите по сигурността ще се извършват по начин, 
който зачита и запазва човешкото достойнство, свободата и 
неприкосновеността на личния живот. 

Дейностите по сигурността ще се осъществяват в 
пълно сътрудничество с официалните органи за сигурност на 
държавата и в пълна прозрачност към тях. 

Кадрите в сигурността ще работят в съответствие с 
общите ценности на посвещаване на задачата им, предоставяне 
на качествени услуги, преданост и отговорност. 

През последните десетилетия концепциите и изразите 
за сигурността са станали многобройни. Имаме финансова 
сигурност, ИТ сигурност, сигурност на храните, сигурност на 
хората, обществото, енергийна сигурност, здравна сигурност, 
правна сигурност и сигурност на дома, заедно с традиционното 
разбиране на сигурността - национална сигурност. 

Каква е причината за тази огромна вариация? За да се 
отговори на този въпрос, първо трябва да се отдели внимание 
на многостранния характер на концепцията за сигурност, която 
е популярна днес и с оглед на Четвъртата индустриална 
революция. Сигурността е превърната в чисто техническо 
предизвикателство. Научните изследвания също представляват 
инструмент за усъвършенстването на технологиите за 
сигурността. Човекът, по ирония на съдбата, все по-често се 
разглежда като второстепенна цел и последица на сигурността. 
Въпреки тази тенденция не можем да отречем връзката между 
сигурност и етика, колкото и да е трудно нейното улавяне. 
Първо и двете категории са безспорни. Второ, и двете са 
конкретни по отношение на човешкото същество и имат своето 
място в живота, както беше онагледено в примера с 
„Пирамидата на Маслоу“ и което е в основата на човечеството. 
[11,14,15] 

Ако сигурността се разгледа като исторически 
преглед на възгледите може да се открие, че преди модерното 
време на 20в. сигурността е дори теологична концепция, тоест 
свързана с духа и душевността. Нещо повече – идеята за 
сигурност е заложена още в Античната философия – времето 
на европейската философска мисъл, която се заражда 6 в. пр. н. 
е.  

 
 
 
 
 

4. Заключение 
 
Търсейки връзката на сигурността с ценностите 

приведени към морала или по-точно етиката, откриваме 
теологичната концепция изразена още от древния философ 
Демокрит. Той определя състоянието на спокойствие и 
сигурност с думата „ataraxie“. Смисълът, който той влага е 
спокойствие на душата в следствие на хармоничното човешко 
физическо съществуване. Античните философски школи 
доразвиват концепцията на Демокрит в трактати за щастието. 
Така сигурността може да бъде утъждествена със щастие, което 
е също категория от полето на етиката. Отвеждайки по този 
непряк начин сигурността, наречена щастие в етиката – там, в 
нея, откриваме и категорията ценност. Така че и сигурността и 
ценността могат да бъдат разглеждани в етическа връзка, което 
доказва поставената цел в заглавието да се намери връзка 
между двете. В своите трудове древногръцкият философ 
Епикур дава ясна посока за сигурността, като я определя, чрез 
липсата на проблеми и болки. Той посочва изражението на този 
феномен (сигурност) като връзка между психичното и 
физиологичното състояние на човек.   
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1. Introduction 
The preliminary assessment of the threats aimed at the security 

of given process, event or a system is a mechanism creating a 
variety of tendencies connected with disaster management. The 
practice said above gives us the ability to engineer a strategy for 
system control.  

Thanks to the processes of planning and forecasting there is an 
increased chance of reacting adequately and quickly if a disastrous 
event happens and its boost the future solving of the problem. An 
example for a decent tool in the field of disaster management is the 
remote examination of such happenings with the help of artificial 
satellites. 

The usage of man-made objects orbiting our planet’s orbit and 
the methods of their exploitation are crucial for the control of the 
environment security on the grounds of their precision and supreme 
scale of effectiveness. With their help a high volume of valuable 
intel showing the state of the environment is being able to be 
collected and furthermore the data gathered will aid the long and 
short-term danger scenarios. [1, 8,12,13,16,18] 

 

2. Prerequisites and means for solving the problem 
 
A supporting instrument in finding a solution to an 

environmental crisis are hypotheses. They tend to have a more 
general character in comparison with prognoses due to the fact that 
they mainly use guesses and ideas as a source that stemmed from 
risk analysis. [1,2,5,7]  

The professional generation of a prognose for a single case is of 
utmost importance for the defining of the set of tasks given for 
achieving a stable level of environment security and its imminent 
support. 

The main approach to overcome the dangers is the usage of 
prognosis techniques, used mainly for making conclusions and 
making a review of the needed resources for countermeasuring 
existing threats. [9,10]  

The whole process of combating risks depends on vulnerability 
and danger measuring and analysis. Risk grading is important for 
determining the value of resources, their flaws and also the threats 
themselves, all of whom are able to be realized in the system and 
lead to ecological risks and compromising the environment. Risk 
grading exist when the danger is measured and the shortcomings of 
the resources are classified – a potential entry point for real 
troubles, and on the other hand the creation of adequate ways to 
reduce damage to the world’s ecosystem. [11,14,15] 

Measuring the risk and the risk factor are the first crucial step in 
threat analysis and management of environment security. Every 
asset in the security system must be evaluated in terms of its 
importance to the whole structure of danger control.  

Assets should be categorized in different types with respect to 
their value and influence on the whole anti-risk concept. Of a great 
concern is the choice of criteria for classification of resources. If we 
dive deeper into the field of environment security we can see that it 

is nearly impossible to put a price on assets like the World Ocean 
for example. For an effective measurement we should grade the 
assets on a scale from 1 to 10 and for creating an easier measure 
method we can arrange resources concerning their quality from 
“very low” to “very high”. The grading must be a responsibility of a 
team of experts or organization sorting the assets in their respective 
categories. [1,6,7,17] 

 
3. Solution of the examined problem 
 
Looking at the ISO accepted standard worldwide which regular 

risk assessment criteries we can come with acceptable terms for 
quality grading from the standards of informational security and the 
abovementioned used successfully in the field of environment 
security due to the lack of ISO algorithm in environment security. 

 The terms included should be as following: “lowest”, “very 
low” “low”, “medium”, “high”, “very high” and “of critical 
importance”. The range of grading should be prepared by experts in 
the field and there must be no confusion in the usage of grading 
terms. The following terms are applicable – primary value, 
renewing value and exchange value.[1,11,12,13,] 

Of a particular importance is the creation of a grading system. 
The higher the number of grading levels is, the better is the detail 
itself. In determining the threats we can utilize the recommended 
approach in Application C of the ISO/IEC 13335-3 standard where 
Application D contains the threats created by deliberate actions, A – 
random actions and E – natural threats.[1,17,18] 

 
Table 1: Ecological threats and their grading in accord with the 
international standard/ISO/IEC TR 13335-3:1998                                                                  
Annex 1 

 THREAT ВИД 
1 Earthquake Е, А 
2 Flood Е, А, D 
3 Hurricane Е, А 
4 Lightning strike Е, А 
5 Radioactive contamination А, D 
6 Electromagnetic influences А, D 
7 Dust storms Е, А 
8 Fire Е, А, D 
9 Extreme values of temperature and humidity Е, А 
10 Heavy snowfall Е, А 
11 Drought Е, А 
12 Volcanic activity Е, А 
13 Tsunami Е, А 
14 Other risks  

 
It is of great importance in evaluating the threats what 

question will be given when the asset is rated. For a more simple 
way of rating a sheet of questions should be created for every group 
of assets that are important for risk rating and with which risk can 
be evaluated and the level of vulnerability.  
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For every answered question in the quiz points will be 
allocated to the database and the whole asset will be compared with 
ranks thus giving the threat level ( See matrix in 2) [1,17,18] 

 
Table 2: Scale for determination of threat and vulnerability 
 

 
Asset 
Value 

Threat Level 

Low Medium High 

Level of vulnerability Level of 
vulnerability \ 

Level of 
vulnerability 

L M H L M H L M H 

0 0 1 2 1 2 3 2 3 4 

1 1 2 3 2 3 4 3 4 5 

2 2 3 4 3 4 5 4 5 6 

3 3 4 5 4 5 6 5 6 7 

4 4 5 6 5 6 7 6 7 8 

 
4. Results and discussion 
 
The amount of value of the assets and the threat level and 

vulnerability, according to every type of influence are inserted in 
the matrix to determine every combination of the supposed risk 
level on the scale with a random equation – in cases 1-8. The same 
are shown in Table 2.  

For every asset the vulnerable points and their threats are 
evaluated. If there are vulnerabilities, but there are no threats or 
there are threats but no vulnerabilities it is assumed that there is no 
risk present.  

In those cases there is a careful measurement of a possible 
change in the status quo so unexpected risks are successfully 
evaded. Afterwards the queue in the matrix is calculated based on 
the value of the asset and the column adjusted to the value – by the 
threat and vulnerability level. [1,7,9,15,16,17,18] 

The size of the matrix from the point of view of the categories 
characterising the level of threat and vulnerability of the asset are 
chosen depending on the specification of the needs of the mentioned 
case. The value of this method is concluded in the ability to sort 
threats and dangers alike. 

 
5. Conclusion 
 
For determining the dependence between factors and influence 

and the possibility for a threat to happen ( with considering the 
character of vulnerability) a matrix can be proposed. 

After defining, in the final phase of grading a summary grading 
of the risk must be done. The risk shows itself as a stat of the 
vulnerability of the system and his value is influenced by the 
resources, threats, the realisations of possibilities of the dangers in 
vulnerable points and the existing measures for deterrence and 
defence, thus lowering vulnerability and threat to the ecosystem.  

The goal of the analysis is consisting of the determination and 
grading of the risks that are influencing the system and its resources 
with the goal of choosing the adequate countermeasures. 
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