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Предговор

Към ново качество в изследванията по сигурността

През годините на своето съществуване Българската академия на науките
(БАН) винаги активно е подпомагала държавата чрез изследвания, свързани
със сигурността и отбраната. След известно прекъсване през 1999 г. започна
процес на реинституционализация на изследванията по сигурността, в който
могат да се отбележат следните основни стъпки:

• Съвет по сигурност и безопасност на БАН, създаден през 1998 г.;

• Първи рамков договор между БАН и Министерството на отбраната
(МО) от декемеври 1999 г. и създаване на Междуведомствен експертно-
консултативен съвет (МЕК);

• Назначаване на съветник на председателя на БАН по изследвания в
сферата на сигурността и отбраната през 2001 г.;

• Създаване на Център за изследвания по национална сигурност и отб-
рана (ЦИНСО) през 2002 г.;

• Създаване на Научно-координационен съвет (НКС) към Постоянната
комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи
(ПКЗНБАК) през 2003 г.;

• Формиране на Проблемен съвет № 12 „Сигурност“ към Управителния
съвет на БАН през 2007 г.;

• Паралелно развитие на редица звена в институтите на БАН с фокус
върху изследвания по сигурността.

Предложеното от екип на Института по паралелна обработка на инфор-
мация на БАН (ИПОИ–БАН), Центъра за изследвания по национална сигур-
ност и отбрана към БАН (ЦИНСО–БАН) и Сдружение „Джордж Маршал“
– България изследване е заслужаващ поощрение опит за анализ на изследва-
нията през последните 10 години и за очертаване на визия за консолидация
около група за операционен анализ (ОА) със съвместен център за симулации,
обучение и анализ (СЦОСА), изградени по няколко проекти с финансиране
от Организацията на Серевноатлантическия договор (НАТО) и Европейския
съюз (ЕС), както и с национално финансиране (напр. от Министерството на
отбраната, Министерството на извънредните ситуации, Националния фонд
„Научни изследвания“), а не на последно място и чрез институционално фи-
нансиране от БАН.
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Интердисциплинарните и приложно-ориентираните изследвания в значи-
ми за обществото и държавата области, каквато е и сферата на сигурността и
отбраната, са едни от важните хоризонтални приоритети в научноизследова-
телската дейност на БАН. Възможността в такива изследователски клъсте-
ри да се включат университети и високотехнологични компании, както и да
се осигури пряко участие на потребителите от държавната или общинската
администрация е добра мотивация за привличане и на млади учени, които
заедно с работа по проекти насочват изследванията си и по разработка на
докторски дисертации. Опитът на екипа в ИПОИ–БАН е един от добрите
примери в тази насока в рамките на БАН.

Трябва да се отбележи, че развитието на Организацията за изследване
и технологии на НАТО, Европейската агенция за отбрана, Съвместния из-
следователски център на ЕС, както и Европейския форум за изследвания
по сигурността и иновациите в много голяма степен формира именно такава
рамка за изследванията и в страните, членки на НАТО и ЕС, каквато е и
нашата страна.

Една от сферите за иновации – публичната сфера, определя създаване-
то на нови процеси и институции като направление за развитие. Опитът
в предлаганото изследване е също в тази посока – създаване на процес на
разработка на концепции и експериментиране, поддържан от операционния
анализ (ОА) и компютърно подпомаганите учения (КПУ) чрез нов тип инсти-
туция – група за ОА със съвместен център за обучение, симулации и анализ
(СЦОСА).

Изследването не е пълно – то не покрива всички проекти, изпълнени през
последните години, то не предлага и изчерпателна стратегия и програма за
изследванията по сигурността, но в същото време подготвя много добра ос-
нова за един по-обхватен и по-задълбочен анализ в тази област, който може
да доведе до Бяла книга за изследванията по сигурността в България в кон-
текста на членството в НАТО, ЕС и стратегическото партньорство със САЩ
за изтеклите 10 и следващите 10–15 години.

Предложеното изследване е и определено критично към проблемите. Доб-
ре е да намерим заедно отговор за откритите въпроси, като се съобразяваме
с подготвяната национална стратегия за научни изледвания и реформата на
научната сфера в страната.

Организираните от ЦИНСО-БАН национални конференции по управле-
ние в извънредни ситуации и защита на населението и критичната инфрас-
труктура, както и конкурсите за млади учени по изследвания, свързани с
трансформацията на сектора за сигурност, показват, че у нас има интерес и
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потенциал за интердисциплинарни и приложни научни изследвания в тези
области. В съвременните условия проблемите на сигурността, защитата на
населението и критичната инфраструктура зависят от научните постижения
и тяхното приложение в практиката. Необходими са разработки и задълбо-
чени анализи, прогнози и оценки на рисковите фактори за населението и
инфраструктурните обекти и научно обоснованите решения могат да пови-
шат степента на тяхната защита и сигурност. Това предполага интегриране
на системите за сигурност, превенция и защита и оптимално използване на
съвременни технологии в полза на гражданската сигурност. В същото време
трудността при формиране на по-големи екипи и консорциуми за участие в
национални или европейски проекти показва, че има какво да се желае по
отношение на създаването на екипност и поддържането на модерна изследо-
вателска инфраструктура в сферата на сигурността. Настоящото изследване
дава оптимистичен отговор на този въпрос, поне що се отнася до изследвания
по проблеми на управлението на сектора за сигурност и използване на нови
информационни технологии, съвременни математически методи и модели.

Не на последно място заслужава да се отбележи приносът на екипа около
групата за операционен анализ със съвместен център за симулации, обучение
и анализ не само за успешното изпълнение на редица проекти на НАТО и
ЕС, но и за представянето на България в Организацията по изследвания и
технологии на НАТО и в Европейския форум за изследвания по сигурността
и иновации.

Ст. н.с. I ст. д.т.н. Стефан Хаджитодоров
национален представител в Научния Комитет на НАТО,
национален представител в Програмния комитет
„Сигурност“ на Седма рамкова програма на ЕС,
научен секретар по инженерни науки на БАН.

29 юли 2008 г.
София
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Увод

Контекст на проекта – 10 години (1999–2008 г.) на
промяна в сектора за сигурност

Велизар Шаламанов

Настоящата книга, или по-скоро отчет по продължило 2 години науч-
но изследване, е базирана на два взаимно свързани проекта: SECRES-
2008 – анализ на достъпните за екипа изследвания по сигурността през
последните 10 години, финансиран от Сдружение „Джордж Маршал“ –
България, и SfP981149 – проект за изграждане на капацитет по опера-
ционен анализ в подкрепа на трансформацията на сектора за сигурност
в новите условия на ХХI в., финансиран от Научния комитет на НАТО.

Целта е да се дефинира визия за развитие на изследванията по си-
гурността в следващите 10 години в интерес на ефективно управление
на промяната в сектора за сигурност.

Това изследване прави общ, макар и непълен преглед на състоянието
на българските научни изследвания в областта на сигурността в пери-
ода 1999–2008 г. То очертава подобластите на сигурността, като напр.
гражданска сигурност, управление на кризи и др., които се нуждаят от
научни изследвания. В същото време то посочва и подобластите на си-
гурността, които вече са обект на изследвания, и отчита наличието или
липсата на връзки между публикациите. Накрая, изследването посочва
необходимостта от създаване на национална програма за изследвания
по сигурността, която да елиминира много от проблемите, съществува-
щи в научната и образователната сфера на сигурността в интерес на
промяната в сектора за сигурност.

Контекстът на проекта се определя от работата на Проблемен съвет
12 „Сигурност“ на БАН, просъществувалия почти 3 години Научно-
координационен съвет по защита на населението и инфраструктурата
към Постоянната комисия за защита на населението на Министерския
съвет (2003–2007 г.), Европейския форум за изследвания по сигурност-
та и иновациите (ESRIF, 2007–2009 г.). Влияние може да се открие и от
участието ни в прoекта „Развиващата се сигурност на Европа: движе-
щи сили и тенденции“ – (FORESEC – “Europe’s evolving security: drivers
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and trends”) по Седма рамкова програма (FP7) и Инициативата с пог-
лед към бъдещето на Европейската научна фондация и Научния коми-
тет на НАТО „Сигурност: развиване на рамка за изследвания“ (SAFE
– Forward Look Initiative “Security: advancing a Framework for Enquiry”),
както и дългогодишното участие на ръководителя на проекта в Между-
народния консултативен съвет на Женевския център за демократичен
контрол на Въоръжените сили (DCAF), Панела по социални аспекти
на сигурността на Научния комитет на НАТО (HSD Panel), различни
работни групи на Консорциума на военните академии и институти по
сигурността. Най-важно обаче в този проект е пълноценното участие
на един пъстър екип от млади учени с различен фокус на научните ин-
тереси, обединени от темата за управление на промяната в сектора за
сигурност с използване на средства, разработени в резултат на мулти-
дисциплинарни приложни научни изследвания.

Системата за сигурност в Европа коренно се промени след 1989 г., а
последните 10 години бяха свързани и с радикална промяна на сектора
за сигурност в България. Естествено най-осезателни са промените в
сферата на отбраната и отделилите се от нея области – гражданска
защита и контраразузнаване.

По-пълноценна представа за промяната през последното десетилетие
може да се изгради, когато се изброят някои от съществените и видими
събития:

• Концепция за национална сигурност (КНС) и създаване на Съвет
по сигурността към Министерски съвет (СС към МС);

• Военна доктрина (ВД), определила визията, стратегията и волята
за промяна;

• Ситуационен център към Съвета по сигурността при МС;

• План 2004 (План 2010, План 2015) – планът на промяната, който
доведе до нов тип армия;

• Въвеждане на система за планиране, програмиране и бюджетира-
не;

• План на действие за членство в НАТО 2004 – планът на интег-
рацията, осигурил ни членството в Североатлантическия алианс
през 2004 г.;

• Девоеннизиране на службите извън Българската армия (БА);

• Списък с проекти за модернизация на БА, които макар и да не са
приоритизирани и оформени като програми, погълнаха в послед-
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ните 7 години над 4 милиарда лева;
• Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) като пример

за елемент на интегриран сектор за сигурност в най-важната за
момента сфера – борба с корупцията и организираната престъп-
ност, контраразузнаване;

• Гранична полиция (ГП), която след много лутане отново е нацио-
нална служба;

• Министерство на държавната политика при бедствия и аварии
(МДПБА), преименувано в Министерство на извънредните ситуа-
ции (МИС), което е наследник на Държавна агенция „Гражданска
защита“ (и вероятно пак ще се трансформира в държавна аген-
ция);

• Навлизане на много нова техника в сектора за сигурност;
• Включване в множество операции на 3 континента;
• Пълна професионализация на сектора, накрая и на българската

армия.
Списъкът с предстоящите промени не е по-кратък. Най-вероятните

от тях са следните:
• Създаване на Резерв на БА с функции и на национална гвардия;
• Изграждане на Агенция за разузнаване по модела на ДАНС;
• Създаване на Агенция за управление при кризи;
• Създаване на Агенция по модернизация и изследване на сектора

за сигурност;
• Закупуване на критично важни системи: многоцелеви изтребите-

ли, радари, системи „свой-чужд“, системи за разузнаване и управ-
ление;

• Създаване на интегрирано Министерство на отбраната (МО), а
по-късно и на интегриран сектор за сигурност;

• Развитие на регионалното сътрудничество и определяне на ролята
на България в него;

• Интеграция на информационните и комуникационните системи в
сектора за сигурност;

• Развитие на интегрирана система за управление в извънредни си-
туации;

• Реално пускане в действие на цялата система за спешни повиква-
ния и реагиране на тел. 112.

При всички тези стъпки най-важното предизвикателство е взимане-
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то на решение, което в развитите страни се подпомага от операционен
анализ (ОА) и компютърно подпомагани учения (КПУ) по следния мо-
дел:

1. Идентифициране на областите за промяна – общ проблемен ана-
лиз;

2. Подготовка на алтернативи – операционен анализ;

3. Политически дебат;

4. Обществен дебат;

5. Взимане на решение;

6. Изпълнение на решението, подпомагано от подготовка чрез симу-
лационни учения;

7. Оценка на приложението на решението и извличане на поуки –
операционен анализ.

В основата на добрите решения стои анализът, разработката на ал-
тернативи, изборът и развитието на най-добрата от тях. Анализът се
базира на постоянни и разнообразни изследвания. Именно качеството
на изследванията е отличителната черта, необходимото условие за доб-
рото управление на промяната, за интелигентното управление.

Широката база от изследвания по сигурността е нужна за добро уп-
равление на промяната, но достатъчното условие е свързано с качес-
твото на операционния анализ (ОА) и въвличането на разнообразни
експертизи при взимането на решение. Точно затова в тази книга, пос-
ветена на 4-годишния проект за изграждане на национален капацитет
за операционен анализ (ОА) и компютърно подпомагани учения (КПУ),
финансиран от Научния комитет на НАТО, се прави опит за обзор на
широк спектър изследвания по сигурността и използването им в Центъ-
ра за операционен анализ като база за следващо ниво на изследвания в
подкрепа на взимането на решения. Изследването по описания в книгата
по-общ проект на Сдружение „Джордж Маршал“ – България, за ролята
на научните изследвания и образованието при управление на промяната
в сектора за сигурност цели да дефинира модел, насоки за ръководс-
тво и координиране на научните изследвания и учебните програми в
сферата на сигурността за България (вкл. приноса ни в Европейския
съюз (ЕС) и региона на Югоизточна Европа (ЮИЕ) и Черноморието).
Очевидно е време да се създаде Национална изследователска програма
„Сигурност“ в европейски и регионален контекст.

В този смисъл книгата представя основите на обща теория на уп-
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равление на промяната в сектора за сигурност, преглед на достъпните
за екипа изследвания по сигурността в последните 10 години, дефини-
ра ролята на операционния анализ (ОА) и компютърно подпомаганите
учения (КПУ) в подобряване на процеса на управление на промяната,
а накрая разглежда развитието на необходимата изследователска ин-
фраструктура, както и управлението на научни проекти в сферата на
сигурността.

Все пак най-важното условие за ефективни изследвания и използва-
нето им за добро управление на сектора за сигурност е наличието на
интегритет в сектора. В тази връзка на 1 юли 2008 г. НАТО създаде
доверителен фонд за добро управление в институциите на отбраната,
чрез споразумение между Полша, Швейцария и Великобритания, с под-
писа и на заместник-генералния секретар на НАТО. Затова и първото
приложение в тази книга е обсъжданият проект на План за действие за
честно и компетентно управление в сектора за сигурност, кой-
то да стане основа за промяната. Промяната в сектора за сигурност
към едно икономично, но интелигентно и прозрачно управление ще е
модел и мотив за използването на тези добри практики и в другите
сфери на публичната власт и за преминаване към малко, компетентно
и мъдро правителство. В този смисъл реформите в сектора за сигур-
ност далеч надхвърлят по значение управлението в тази сфера – както
винаги досега от промените в сектора за сигурност се влияят промените
в целия публичен сектор.

Проектът има и една допълнителна цел: да се подпомогне консолида-
цията на изследванията по сигурността и интеграцията им по различни
оси:

• Хуманитарни/социални науки – технологии;

• Фундаментални – приложни;

• Гражданска сигурност – национална сигурност;

• Изследвания в администрацията – академичния сектор – неправи-
телствения сектор – индустрията;

• Старши – младши изследователи;

• Български – международни изследвания;

• Изследвания – образование – подготовка.

Вероятно много повече български учени, включително в сферата на
сигурността, работят извън България и тяхната интеграция изисква
консолидирана общност за научни изследвания по сигурността у нас.
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Сега, когато страната е член на НАТО и ЕС, интеграцията ни в евро-
атлантическата общност не може да продължи да е просто лично дело,
индивидуално – имаме нужда от институции, адекватни на тези в дру-
гите страни от общността, както и на съюзните агенции и институти,
като например Агенията за консултации, командване и управление на
НАТО, Европейската агенция по отбрана и Съвместния изследовател-
ски център на ЕС.

Представеното в тази книга изследване няма претенцията за изчер-
пателност и безалтернативност. То се базира на анализ на достъпните
изследвания и личния опит на участниците в екипа и е по-скоро „пред-
варителен доклад“ за изработване на Бяла книга на изследванията по
сигурността и ролята им в усъвършенстване на сектора за сигурност
в България в процеса на интеграция в НАТО и ЕС. Фокусът е вър-
ху ролята на операционния анализ (ОА) и компютърно подпомаганите
учения (КПУ) като универсални средства за управление на промяната
и успех в сферата на сигурността. Специално операционният анализ е
измислен именно с такава цел – да бъде „наука на победата“ и освен в
сектора за сигурност успешно да се използва в целия публичен сектор
и бизнеса, където има стремеж към добро и интелигентно управление.

Тази книга ще бъде прочетена, дори и с първоначалната идея да
бъде критикувана, но тя е написана точно по тази причина: да поро-
ди критика към написаното и с това да утвърди операционния анализ
и компютърно подпомаганите учения като инструменти на новото по-
коление лидери в България, които ще са част от евроатлантическото
пространство, характеризиращо се с добро управление. А доброто уп-
равление е невъзможно без прозрачност, отчетност, резултатност – т.е.
и без наука.

Когато говорим за сигурност и сектор за сигурност в свободно и де-
мократично общество, неизменно най-важният аспект е свързан с граж-
данския контрол. Използването на операционен анализ при взимането
на решения създава максимално добри условия за такъв контрол. В то-
ва се състои и най-ценната връзка, която този проект цели да създаде
– връзката между наука и добро управление на промяната в сектора за
сигурност.

20



Глава 1

Управление на промяната в сектора за сигурност

Велизар Шаламанов

Целта на настоящата глава е да представи основите на една обща
теория за управление на промяната в сектора за сигурност и в частност
ролята на операционния анализ (ОА) и свързаните с него компютърно
подпомагани учения (КПУ) като средство за подобряване на процеса.

В тази връзка се дава общ модел на сигурността, средата за сигур-
ност, както и архитектурна рамка на сектора за сигурност. Заедно с
това се прави преглед на основните принципи на управление на про-
мяната, фазите на процеса, причините и реакциите при промяна. На
трето място са анализирани основните инструменти с фокус върху ОА
и КПУ, както и ролята на образованието и изследванията за консоли-
диране на промяната чрез установяване на новите идеи в културата на
организацията.

В този контекст предлаганите основи на обща теория за управление
на промяната в сектора за сигурност са синтез между общата теория
на сигурността и управлението на сектора за сигурност, управлението
на промяната и използването на ОА и КПУ при интеграция с методи-
те/експертизата от хуманитарни и социални науки.

Приложението на тази обща теория за управление на промяната в
сектора за сигурност е представено на базата на примери от три проек-
та:

• Компютърно подпомагано учение за управление на последиците
от терористични актове в ЮИЕ (2006 г.);

• Аналитична поддръжка на планиране на отбраната и силите
(2007 г.);

• Производствен модел на въоръжените сили – военно програмиране
(2008 г.).

И трите проекта са изпълнени в рамките и с подкрепата на проект
SfP981149, финансиран от НАТО, за създаване на капацитет по ОА
и КПУ в България в периода 2004–2008 г. чрез мрежа от организа-
ции около Института по паралелна обработка на информацията в БАН
(ИПОИ–БАН).
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Развитието на тази обща теория е подпомогнато и от курсовете по
реформа на сектора за сигурност, управление на кризи и международ-
на сигурност, операционен анализ/компютърно подпомагани учения в
сектора за сигурност, управление на проекти и организационна промя-
на, които стартираха в Софийския университет (СУ), Университета за
национално и световно стопанство (УНСС) и към учебния център на
Българската кадемия на науките (БАН).

Излагането на основите на общата теория за управление на промя-
ната в настоящата глава следва следната схема:

1. Сигурност – общ модел и принципи;
2. Сектор за Сигурност – архитектурна рамка и принципи;
3. Управление на сектора за сигурност и изследвания по сигурността;
4. Управление на промяната – принципи и фази, приложение в сек-

тора за сигурност;
5. Роля на ОА и КПУ като инструменти за управление на промяната

в сектора за сигурност;
6. Примери за приложение на общата теория в проекти по управле-

ние на промяната в сектора за сигурност;
7. Образованието и изследвания в интерес на консолидиране на про-

мяната в сектора за сигурност.
Както бе посочено, общата теория за управление на промяната в сек-

тора за сигурност е синтез от теории в няколко области и опита, нат-
рупан при реализацията на редица проекти в сферата на сигурността.
Проектите са както изследователски, така и практически, и са насо-
чени към управление на промяната в отбраната, гражданска защита
и други области. Целта на развиването на такава обща теория е да
се консолидира експертизата и да се създаде основа за по-ефективно
използване на ОА и КПУ като основни инструмент за ефективно под-
помагане/управление на промяната. От своя страна, ефективното уп-
равление на промяната е важен аспект на добро управление в сектора
за сигурност.

Общата теория на управление на промяната в сектора за сигурност
се използва за интеграция на средствата от различни науки в среда за
ОА/КПУ, за да се създаде качествено ново средство за приложение на
теорията – център за интегрирани изследвания, анализ и обучение в
поддръжка на мрежа за управление на промяната.
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1.1. Сигурност и среда за сигурност

От теорията на сигурността се взаимстват основни понятия като цен-
ности, интереси, рискове, заплахи, способности, възможности, сектор за
сигурност, ресурси, развитие, съюзници и други, които се интегрират
в един модел на сигурността и средата за сигурност (вж.: Фиг. 1.1.),
позволяващ анализ и оценка в тази сфера.

Ñèãóðíîñò è ñðåäà çà ñèãóðíîñò

ÑÈËÀ

Öåííîñòè

Èíòåðåñè

Ðèñêîâå Çàïëàõè

Âúçìîæíîñòè
Ñïîñîáíîñòè

Ñåêòîð çà ñèãóðíîñò

Ðåñóðñè

Ðàçâèòèå

Ñâîáîäíè ãðàæäàíè, îáùåñòâî, äúðæàâà

Ñúþçíèöè

Фиг. 1.1. Схема на описание на средата за сигурност

В интерес на развитието на теорията за управление на промяната в
сектора за сигурност е необходимо да се постигне разбиране на същ-
ността на сигурността, видовете сигурност (аспектите на сигурността)
и влиянието на средата.

Основните принципи за гарантиране на сигурността са:
1. Сигурността е ценностна категория.
2. Сигурността зависи от използването на сила.
3. Основа на сигурността е контролът върху използването на сила.
4. Не съществува 100 % гарантирана сигурност.
5. Сигурността е управляема, а основният инструмент за гарантира-

нето ѝ е секторът за сигурност.
6. Сигурността и развитието са неделими и взаимозависими.
7. Сигурността и развитието използват общи ресурси, но и създават

ресурси.
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8. Цел на сигурността и критерий за постигането ѝ е свободният
гражданин.

9. Сигурността е критерий за изграждането на съюзи.
Анализът на сигурността в рамките на приетия опростен модел по-

казва силната ѝ обвързаност с развитието, влиянието на съюзниците,
интегралния ѝ характер като комбинация от различните нейни аспекти.
Още на това ниво на анализ могат да се откроят хоризонтални (свър-
зани с функционалните области на сектора за сигурност) и вертикални
(свързани с потребителя на сигурността) измерения на интеграцията.
Освен това този характер на сигурността налага секторът за сигурност
да бъде интегриран сам по себе си, но същевременно изисква и да бъде
интегриран с икономиката като основа на развитието.

Основните аспекти на сигурността са:
1. Международна сигурност, национална сигурност и външна поли-

тика;
2. Правоналагане/правоохрана;
3. Отбрана;
4. Разузнаване и контраразузнаване;
5. Гражданска сигурност (управление на инциденти, извънредни си-

туации, кризи);
6. Корпоративна сигурност и частни актьори в сигурността;
7. Гарантиране на сигурността чрез интегриран сектор за сигурност

– управление на промяната в сигурността: сигурност и развитие
(секторът за сигурност като част от националната и световна ико-
номика)

Основната цел е избягване на използването на сила срещу граждани-
те и минимизиране на вредните последици от използването ѝ, ако това
не може да бъде избегнато.

Секторът за сигурност постига тази цел с използване на сила под кон-
трола на гражданите. От отношението между гражданина и сектора за
сигурност зависи моделът на контрол на сигурността. А ефективното
използване на сила от сектора за сигурност и степента на граждански
контрол върху неговата дейност определят модела на сигурността. Оп-
тималният вариант е изграждане на такъв сектор за сигурност, който
максимално ефективно използва сила и който функционира под макси-
мално ефективен граждански контрол.

Осъществяването на тази цел обаче зависи от степента на свобода
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и демокрация. Ефективният граждански контрол е невъзможен без де-
мокрация, свободата е невъзможна без ефективен граждански контрол,
демокрацията е слаба без свобода (вж.: Фиг. 1.2.). Откъде да започне
разплитането на този омагьосан кръг? Единственият реален отговор
е да се наложи граждански контрол с външна помощ от свободни и
демократични страни (т.е. държавите – членки на НАТО), които уме-
ят ефективно да използват сила. Контролът трябва да обхване целия
сектор за сигурност и да спомага за неговата интеграция.

Ñâîáîäà

Äåìîêðàöèÿ Ãðàæäàíñêè êîíòðîë

Фиг. 1.2. Схема на зависимостта между свободата, демокрацията и гражданския
контрол

Целта на баланса в управлението на сектора за сигурност е постига-
нето на свобода, демокрация, граждански контрол с максимално ефек-
тивно използване на силата за гарантиране на интегрална сигурност
без блокиране на развитието.

1.2. Стратегическата промяна и нейната среда

Именно икономиката и сигурността, съчетани с географското положе-
ние определят геостратегията. В случая с България за периода 1989–
2029 г. (40 години, от които 20 са минали), можем да очертаем тра-
екторията на прехода от евроазиатския към евроатлантическия модел
на сигурност и развитие с доста сложни осцилации в първия период
(вж.: Фиг. 1.3.). За повечето, ако не и за всички други страни, които се
присъединиха към НАТО и после към ЕС, траекторията е относително
гладка и те са силно интегрирани в евроатлантическата общност. Още
повече при тях в сравнение с България може да се говори за мини-
мално влияние на евроазиатския модел, а за зависимост, каквато има
при България, не може да става и дума. Тази ситуация силно влияе
върху промяната в сектора за сигурност и налага тя да се реализира с
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доста по-силни средства, по-прозрачно, с повече контрол отвън върху
системата.

1989

2029

1998

2008
2012

2001

2021

1991

Îñöèëàöèè íà áúëãàðñêàòà ãåîñòðàòåãèÿ

Åâðîàòëàíòè÷åñêè ìîäåë:
ÑÀÙ, ÍÀÒÎ, ÅÑ

Åâðîàçèàòñêè ìîäåë:
Ðóñèÿ, Òóðöèÿ*, Êèòàé

ðåñóðñè

õîðà

ïàðè

ñèãóðíîñò

∗Република Турция е член на НАТО и води преговори за членство в ЕС, но

в същото време от 2001 г. има Евроазиатски „договор“ с Русия и провежда

активна политика в Кавказ и Средна Азия извън рамките на НАТО и ЕС.

Фиг. 1.3. Осцилациите на България между евроатлантическия и евроазиатския
модел за развитие и сигурност

Всъщност предположението за позитивно и по-интензивно движе-
ние е свързано основно с промяна в българските институции в пери-
ода 2009–2012 г. Важно значение имат също така и засиленият контрол
върху идващите от Запада потоци пари, сътрудничеството в сферата
на сигурността и отбраната, а по-късно и постепенното завръщане на
българи, живели и работили в западните демокрации (основно на пенси-
онери с избирателни права). Определящ е факторът за последователно
икономическо интегриране в ЕС и паралелно, а е възможно и по-бързо
интегриране в структурите за отбрана и сигурност. Това би приближи-
ло към западния модел и най-важната част за промяна – публичната
власт.

Практически рамката за позитивно движение „на запад“ се създа-
ва в периодите 1991–1992 г. и 1997–1999 г. и с последвалите решения
за присъединяване към НАТО (2004 г.) и към ЕС (2007 г.), подкрепе-
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ни и от стратегическото партньорство със САЩ. Това движение обаче
изисква и ефективно управление на промяната вътре в страната. Едно
е сигурно – „животът в буферна зона е труден“, а връщането назад в
евроазиатския модел на функциониране на държавата и обществото е
неприемливо за мнозинството от гражданите.

В много голяма степен всички реални предизвикателства в сферата
на управление на промяната в сектора за сигурност в бъдеще ще са в
подобен или дори по-тежък контекст, но със сигурност няма да са в
контекста на промяна, известен от Чехия, Словакия, Унгария, Полша,
Словения и други страни от Централна Европа и Прибалтика.

Ñðåäà çà ñèãóðíîñò è èêîíîìèêà: èêòî÷íèöè íà
ðèñêîâå è íàïðàâëåíèÿ çà âëèÿíèå

ÑÀÙ

ÍÀÒÎ

ÅÑ
Òóðöèÿ

Êèòàé
Èíäèÿ

Ðóñèÿ

Áúëãàðèÿ

Фиг. 1.4. Средата за сигурност като съвкупност от влияния и източници на
рискове за България

Движението по траекторията на прехода се обуславя както от вън-
шните влияния и близостта до конфликтни зони, така и от вътрешните
процеси. Поради ограничения вътрешен капацитет и липсата на добро
ниво на консолидация за България особено значение имат външните
влияния, като тяхното проявление е усложнено и от отношенията меж-
ду факторите на влияние, които не зависят от България (вж.: Фиг. 1.4.).

От представените основни фактори и конфликти категорично може
да се каже, че България – като член на НАТО и ЕС, а и в контекста
на стратегическо партньорство със САЩ, има възможност да засили
позитивното влияние на евроатлантическите фактори, както и да доп-
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ренесе за намаляване на конфликтността в ЮИЕ. Нейната способност
да влияе обратно на евроазиатските фактори е силно ограничена по-
ради естеството на тези фактори и прекомерната ѝ зависимост от тях
към момента. Ограничено е и влиянието ѝ върху конфликтите извън
ЮИЕ. Що се отнася до отношенията между факторите с влияние върху
България – отново е налице недостатъчен капацитет за въздействие и
то главно върху Запада в съответствие с високите стандарти на дипло-
мацията между демократични и свободни страни.

Тази среда поставя сериозни изисквания към управлението на сек-
тора за сигурност, като налага прецизен анализ и обстойно моделиране
при вземане на решения.

Опростената стратегия в тази среда би включвала силно „контрара-
зузнаване“ спрямо негативните влияния, силно „разузнаване“ и участие
със сили в конфликтните зони, ефективна външна политика за засил-
ване на позитивните влияния. Това обаче е правителствена стратегия,
а за устойчивост на прехода е важна стратегията и на бизнеса, акаде-
мичния сектор, неправителствените организации (НПО) и съюзниците,
доколкото е възможно създаване и осъществяване на независимо от
производството линия на устойчиво развитие.

1.3. Операции – промяна на концепциите

Операциите са основният модел на използване на сила от сектора за си-
гурност. Движението „на запад“ в рамките на НАТО и ЕС, съпътствано
от стратегическото партньорство със САЩ, е движение и към един ин-
тегриран сектор за сигурност, способен съвместно със съюзниците да
участва в комплексни операции за управление при кризи, които са сил-
но зависими от информацията, знанието, мрежите за хоризонтална и
вертикална комуникация/интеграция.

Новият тип операции (вж.: Фиг. 1.5.) е една от важните причини
за сериозна промяна в сектора за сигурност, заедно с реалното член-
ство в НАТО и ЕС. Интегрираният сектор за сигурност е фокусиран
върху сигурността на гражданина и затова има сериозно отношение
към гражданското общество. Неговата легитимност идва от общество-
то и измерителят на неговия успех е усещането за сигурност у отделния
гражданин и обществото като цяло. Това е сериозна концептуална про-
мяна.
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Фиг. 1.5. Преход от традиционни едноведомствени операции към комплексни
операции за управление на кризи, провеждани от „интегриран сектор за сигурност“

Именно новият тип операции и техният успех са основният измерител
на ефективността в използването на сила.

Информационният характер на съвременните операции произтича от
сложността на решенията, които трябва да се взимат в един интегриран
сектор за сигурност. Практически цикълът „наблюдение – ориентиране
– решение – планиране – действие“, наложен над когнитивната пирами-
да за взимане на решение „данни – информация – знание – разбиране
– решение“, се намира под постоянна информационна атака и изисква
ефективно гарантиране на информацията (вж.: Фиг. 1.6.), за да е бърз
и точен. Последното е условие за постигане на превъзходство в управ-
лението, а като се отчита и влиянието върху решението на ценностния
елемент, налага се и търсене на интегритет на хората, взимащи реше-
ние, като допълнително условие за превъзходство в управлението. Това
измерение поставя още едно изискване към модела за управление на
промяната – той трябва да е такъв, че да гарантира превъзходство в
управлението на интегриран сектор за сигурност при провеждането на
комплексни операции по управление на кризи. В България тази промя-
на става в очертаната по-горе геостратегическа среда „Изток – Запад“
при трудни осцилации основно в буферната зона, т.е. налице е несигур-
на основа за ръководство и мениджмънт на сектора за сигурност, което
се отразява негативно върху управлението на операциите.
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Фиг. 1.6. Интеграция на цикъла „Наблюдение – Ориентиране – Решение – Планиране
– Действие“ с когнитивната пирамида „Данни – Информация – Знание – Разбира-
не – Решение“ в контекста на информационни атаки и мерки по гарантиране на

информацията

1.4. Архитектура на сектора за сигурност – хоризонтална и
вертикална интеграция на процесите на управление

Ако обърнем поглед към сектора за сигурност и поискаме да прило-
жим при анализа и управлението на промяната архитектурен подход,
то имаме нужда от архитектурна рамка за изграждане на цялостен из-
глед към сектора, а на следващ етап и на частични изгледи:

• Оперативен;

• Системен;

• Технически.

Предлаганата обща архитектурна рамка (вж.: Фиг. 1.7.) се стреми
да създаде балансиран модел за изграждане, развитие и управление
на промяната в сектора за сигурност. Целта в този „храм“ на сигур-
ността е да се дефинират областите на анализ и тяхната взаимовръзка
при гарантиране на сигурността чрез ефективни операции. След общия
анализ на сигурността и операциите идва ред да се очертаят четири-
те стълба на сектора за сигурност, които трябва синхронизирано да се
развиват:

• Документи: Конституция, закони, стратегии, отчетни документи;
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Фиг. 1.7. Архитектурна рамка на сектора за сигурност – „Храм на сигурността“

• Организации: изгражданите в съответствие със законите за из-
пълнение на стратегиите институции, които се отчитат в годишни
доклади и бели книги;

• Системи, които са на различни нива – въздействие, защита, управ-
ление и разузнаване, транспорт, логистика и т.н., за гарантиране
на основните способности на сектора за сигурност за ефективни
операции (или както се казва в една от модерните концепции – за
операции, ориентирани към резултата);

• Ресурсно осигуряване (не само финансово, но и материално, ин-
формационно-знанийно, с човешки ресурси и не на последно място
с време и политическа воля).

Тези четири стълба са поставени на три фундамента: капацитет за
национално и международно сътрудничество и интеграция; система за
демократичен контрол върху сектора за сигурност; способност за уп-
равление на промяната в сектора.

„Храмът“ на сигурността, или с други думи секторът за сигурност,
гарантиращ сигурността за гражданите, обществото и държавата, е пос-
тавен в една „мека“ среда на сигурността, която включва важни поддър-
жащи елементи за сектора като напр. научни изследвания, образование,
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индустрия, неправителствени организации и др.
Основният смисъл на архитектурната рамка на сектора за сигурност,

е че при управление на промяната синхронно и балансирано следва да
се променят всички елементи с отчитане на средата и принципите на
сигурността.

Без да навлизаме в подробности за референтната архитектура на сек-
тора за сигурност, ще се насочим към процеса на управление в сектора
за сигурност, към който имат отношение всички елементи от архитек-
турата.

Õîðèçîíòàëíà èíòåãðàöèÿ: ÍÎÑ-ÈÓÐ-ÈÓÆÖ

Îïåðàöèÿ ÍÎÑ ÈÓÐ Áþäæåò

Èíäóñòðèÿ

ÈÓ
íà æèçíåíèÿ

öèêúë

Фиг. 1.8. Хоризонтална интеграция между процесите НОС (необходими оперативни
способности), ИУР (интегрирано управление на ресурсите), ИУ (интегрирано уп-
равление) на жизнения цикъл на системите и връзката им с операции, бюджет и

индустрия

Често се говори например за интегрирано министерство на отбра-
ната, без да се уточнява, че всъщност става въпрос за интегрирани
процеси на управление в отбраната. Затова е важно да се изясни какво
означава хоризонталната интеграция на управлението. Хоризонталната
интеграция на управлението се постига чрез интеграция на три процеса
(вж.: Фиг. 1.8.): определяне на необходимите оперативни способности (в
пряка връзка с операциите, които се предвиждат), интегрирано управ-
ление на ресурсите (основно системата за планиране, програмиране и
бюджетиране, а от там идва връзката с бюджета) и интегрирано управ-
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ление на жизнения цикъл на продуктите и услугите за отбраната (през
този процес идва връзката с индустрията). По този начин се вижда
как интеграцията между тези три процеса (по своята същност интег-
рирани) води до интегриране на операции, бюджет и индустрия. Тук
говорим за хоризонтална интеграция, защото процесите са на едно ниво
на функциониране.

При управление на промяната се извършват промени във всички тези
елементи (или те се изграждат, ако отсъстват) и се търси усъвършенст-
ване на процесите. А процесите от своя страна синхронно и балансирано
променят „храма“ на сигурността.

Âåðòèêàëíà èíòåãðàöèÿ:
Ðúêîâîäñòâî – Àäìèíèñòðàòèâíî óïðàâëåíèå –
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Ðúêîâîäñòâî íà
îðãàíèçàöèè

Óïðàâëåíèå íà
ðåñóðñè

Êîìàíäâàíå
è

óïðàâëåíèå
íà

îïåðàöèè

Фиг. 1.9. Вертикално интегрирани процеси на управление – от стратегическо
ръководство до управление на операциите

Вертикалната интеграция (вж.: Фиг. 1.9.) е между различните нива
на управление:

• Ръководство на организации (governance);
• Управление на ресурси (management);
• Оперативно управление (command and control).
Тази интеграция е важна, защото времето за реализиране на реше-

ния от най-горното до най-долното ниво поради типа на операциите
и разгледаната по-горе хоризонтална интеграция често е много малко.
Освен това и влиянието на решенията/промените на оперативно ниво
изискват реакция на най-високо ръководно ниво.
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Има и друг аспект на хоризонталната и вертикална интеграция:

• Хоризонтална – между елементите на сектора за сигурност (по-
лиция, армия, гражданска защита, спешна медицинска помощ и
др.);

• Вертикална – между операции с различна интензивност в употре-
бата на сила или по-общо на действията.

Към въпроса за интеграцията при управление на промяната може
да се отнесе и взаимодействието между решения, базирани на техноло-
гията, и решения, базирани на развитието/използването на човешкия
фактор, при развитие на силите и провеждане на операциите.

Доброто управление на промяната в сектора за сигурност изисква
усъвършенстване на хоризонталната и вертикалната интеграция в уп-
равлението на сектора за сигурност.

Анализ на изследванията по сигурността (1999–2008 г.) е представен
в Глава 2 на няколко нива:

• Глобално ниво: ПзМ консорциум на военните академии и институ-
ти по сигурността, Женевски център за демократичен контрол на
Въоръжените сили, Научен комитет на НАТО, Европейска научна
фондация;

• ЕС: Проект „Развиващата се сигурност на Европа: движещи сили
и тенденции“ (FORESEC) по Седма рамкова програма (роля на
Европейския консултативен съвет за изследвания по сигурността
– ESRAB и Европейския форум за изследвания по сигурността и
иновации – ESRIF)

• България: Проект SECRES и Коалиция за реформа на сектора за
сигурност:

– Архитектура на сектора за сигурност;
– Аспекти на сигурността/интензивност на операциите;
– Елементи на сектора за сигурност – интеграция;
– Технология – човешки фактор (HSD);
– Иницииране, финансиране, изпълнение, приложение.

Като основа за развитие на общата теория за управление на промяна-
та в сектора за сигурност е използван и анализът на достъпните изслед-
вания по сигурността в последните 10 години в България (SECRES),
както и развитието на Европейския форум за изследвания по сигурност-
та и иновации (ESRIF), проекта по Седма рамкова програма FORESEC
и съвместния проект между Научния комитет на НАТО и Европейска-
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та научна фондация (SAFE) за ролята на хуманитарните и социални
науки в изследванията по сигурността. Идеята на този анализ е да се
оцени не само състоянието на изследванията, но и по-важното – какво е
влиянието им върху промяната в сектора за сигурност на национално,
европейско и глобално равнище.

Една от тезите, които формират модела за промяна, е че операцион-
ният анализ и ефективно прилаганите компютърно подпомагани учения
(КПУ) добре използват натрупаните идеи от другите изследвания, от
една страна, а същевременно най-непосредствено влияят на взимането
на решение и на промените в сектора.

1.5. Изисквания към процеса на управление на промяната

След анализа на сигурността, сектора за сигурност и неговото управле-
ние е важно да се спрем на основните идеи от теорията на управление на
промяната. Това е рамката, в която се поставя общата теория на управ-
ление на промяната в сектора за сигурност с отчитане на спецификата
на сигурността, сектора за сигурност и управлението му. Общата рам-
ка се определя от принципите и фазите на управление на промяната,
възможните причини и очакваните реакции на промяна.

Развитието на общата теория на управление на промяната в сектора
за сигурност включва адаптиране на принципите на управление на про-
мяната към особеностите на сектора за сигурност, което е една от целите
на изследванията в Центъра за операционен анализ (ОА) и компютър-
но подпомагани учения (КПУ) в Института по паралелна обработка на
информация на БАН (ИПОИ – БАН).

Принципите на управление на промяната, които са водещи при раз-
работването на теорията на управление на промяната в сектора за си-
гурност, са:

• Лидерство;
• Консултации;
• Комуникация – ясна визия за това какво и защо се прави;
• Агенти на промяната, подкрепящи развитието на процеса;
• Разбиране на „акционерите“ на промяната;
• Формулиране на проекти и „бързи победи“;
• Промяна на хората или смяна на хората.

35



Причините за промяна винаги са конкретни, класифицирани са в
три основни категории, които понякога влизат в съчетание помежду си.
Важно е да се познават възможните реакции на промяната и тяхното
развитие до приемането ѝ от организацията и хората. Инструменти-
те за управление на промяната следва да подпомагат прилагането на
принципите на различните фази, като отчитат възможните реакции и
намаляват до минимум риска при стремеж за гарантиране на дългос-
рочна промяна в културата.

Развитието на общата теория на управление на промяната в сек-
тора за сигурност включва и изясняване на възможните предпостав-
ки/причини за стартиране, както и развитието на реакциите при раз-
личните фази на промяната.

Причините за промяната могат да бъдат:

– Ръководството, а след това и мнозинството разбират, че статукво-
то води към катастрофа;

– Предложение за привлекателно бъдеще и/или приемлив път за
достигането му;

– Ръководството демонстрира устойчиво „посвещаване“ на промяна-
та.

Реакциите на промяната се изразяват в следните форми:

– Парализиране;

– Недоверие;

– Гняв;

– Търгуване;

– Страх;

– Депресия;

– Експериментиране и изследване;

– Приемане.

Промяната е преди всичко културен феномен и изследването/разби-
рането на културата е най-важното изискване за успешното ѝ осъщес-
твяване.

Основен акцент на изследването си остава създаването на пакет от
инструменти и благоприятна среда/инфраструктура за ефективното им
използване при спазване на принципите и моделите за различните фа-
зи на промяната с отчитане на архитектурната рамка на сектора за
сигурност.
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Инструментите на промяната, които са структуроопределящи за на-
шето изследване, са:

1. Развитие на визия – общ сценарий за бъдещето;
2. Разработка на стратегия – организационен сценарий;
3. Развитие на концепция – архитектура на организацията/процеса;
4. Експериментиране на концепцията – учения и ситуационни игри;
5. Реализиране на концепцията – програмиране, бюджетиране, из-

пълнение;
6. Консолидация – образование и обучение;
7. Планиране, управление и оценка на промяната чрез балансирана

система от показатели.
При разработката на основните инструменти за управление на про-

мяната в сектора за сигурност фокусът е върху тези от тях, които ак-
тивно могат да се поддържат от два общи инструмента за взимане на
решение и интернализирането му, а именно ОА и КПУ. Тези два инст-
румента могат да се използват при:

• Разработка на сценарии, анализ и оценката им;
• Развитие на архитектура на сектора и концепция за провеждане

на операции;
• Експериментиране на концепцията и архитектурата, моделиране и

симулации, провеждане на учения;
• Подпомагане на планирането и програмирането на реализацията

на концепции и архитектури;
• Консолидиране на промяната чрез обучение, вкл. КПУ;
• Усъвършенстване на процеси, вкл. за оптимизация на самия про-

цес на промяна.

1.6. Роля на операционния анализ (ОА) и компютърно подпо-
маганите учения (КПУ) в управлението на промяната

Ролята на операционния анализ (ОА) и компютърно подпомаганите
учения (КПУ) при управление на промяната в общия модел за разра-
ботка на концепции/архитектури, експериментиране, реализиране, обу-
чение и усъвършенстване на самия процес на управление на промяната
изисква създаване на мрежа от разнородни специалисти. Организация-
та на мрежата и процесът на развитие на концепции и експериментира-
не са пряк резултат от приложението на общата теория за управление
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на промяната в сектора за сигурност чрез тези два общи инструмента
– ОА и КПУ (вж.: Фиг. 1.10.).

Ðîëÿ íà ÎÀ è ÊÏÓ â óïðàâëåíèåòî íà ïðîìÿíàòà
â ñåêòîðà çà ñèãóðíîñò

Õóìàíèòàðíè è
ñîöèàëíè íàóêè

Ëèöà, âçåìàùè
ðåøåíèÿ

Ïðîáëåìíè
åêñïåðòè

Ñèñòåì -

àíàëèòèöè

Ìàòåìàòèöè Ïðîãðàìèñòè

Õóìàíèòàðíè è
ñîöèàëíè íàóêè

Ðàçâèòèå íà êîíöåïöèè Åêñïåðèìåíòèðàíå

ÎÀ ÊÏÓ

Фиг. 1.10. Схема за развитие на концепции (с използване на ОА) и експериментиране
(с използване на КПУ) при интеграция на традиционната мрежа от експерти за ОА

с експерти от хуманитарни и социални науки

Необходимостта от създаване на ефективна мрежа за управление на
промяната – мрежа от специалисти в различни сфери от сектора за
сигурност и по различни компоненти на архитектурната рамка на сек-
тора – налага изграждане на център, който интегрира представители
на разнообразни изследователски области, имащи отношение към си-
гурността, чрез средствата на ОА и КПУ.

Именно проектите, използващи ОА и КПУ, са средство за прехвър-
ляне на знание от учените към практиците в администрацията и ин-
дустрията, както и към обучаемите – студенти по различни аспекти
на сигурността. Тези проекти са полезни и за обществото, като създа-
ват условия за по-добро разбиране и проследяване на важни решения
в сферата на сигурността. В тази връзка медиите са важен участник в
големи проекти по ОА и КПУ.

Центърът за ОА/КПУ за управление на промяната в сектора за си-
гурност е мрежа от учени, които покриват аспектите на сигурността
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Ïðîöåñúò íà òðàíñôîðìàöèÿ è ìÿñòîòî íà öåíòúðà çà
åêñïåðòèçà ïî îïåðàöèîíåí àíàëèç

Íåðàâíèÿò ïðîöåñ íà òðàíñôîðìàöèÿ …  => Îáó÷åíèå/ÊÏÓ

Ðàçâèòèå íà
êîíöåïöèè Åêñïåðèìåíòè-

ðàíå

Òåõíîëîãè÷íè
äåìîíñòðàöèè Ïðèäîáèâàíå

Çâåíî çà
ïðèäîáèâàíå

Öåíòúð çà ÎÀ

Çâåíî çà
òðàíñôîðìàöèÿ Îïåðàöèè

Çâåíî çà
îïåðàöèè

Çâåíî çà
ïîäãîòîâêà

Фиг. 1.11. Центърът за операционен анализ (ОА) е в помощ на трансформацията,
подготовката и операциите, като служи на различни звена, отговорни за тези

процеси

и елементите от архитектурната рамка. От своя страна, мрежата от
специалисти по ОА и КПУ от гледна точка на останалите участници
е по-скоро център за експертиза по операционен анализ (независимо
че в неговата вътрешна мрежа участват експерти от заобикалящите го
звена, които временно са извадени от тях и са включени към центъра).

Центърът за ОА взаимодейства/подпомага всички други основни
звена, включени в процеса на управление на промяната (вж.: Фиг. 1.11.),
работи за „първия ръководител“ – лидера на промяната, и е връзка
между променящата се организация и академичния сектор, където са
теоретичното знание и експертизата по управление на промяната в дру-
ги, дори различни в същността си организации.

Друго измерение на взаимодействието на центъра за ОА и КПУ е
с елементите на сектора за сигурност, а не просто с елементите, под-
държащи отделните стъпки от процеса на промяна (вж.: Фиг. 1.12.).
Всъщност във всяка една от тези институции протича промяна, която
трябва да се синхронизира, и резултатите да се интегрират в единен
сектор за сигурност чрез единна поддръжка от Центъра за ОА и пос-
тепенно провеждане на съвместни КПУ на местно, национално, регио-
нално и НАТО/ЕС ниво. Това налага във всяка от тези институции да
съществува и вътрешен капацитет за ОА.
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Ìÿñòî íà öåíòúð çà ÎÀ è ÊÏÓ ñðåä èíñòèòóöèèòå íà ñåêòîðà çà ñèãóðíîñò

Óïðàâëåíèå / Ïîòðåáèòåëè

Öåíòúð çà ÎÀ è ÊÏÓ ïî
òðàíñôîðìàöèÿ íà ñåêòîðà çà ñèãóðíîñò

Ïîäêðåïà â ïðîåêòèòå èçïúëíåíèå / êîíêóðåíöèÿ

Ïàðëàìåíò
Ïðåçèäåíò

Ïðàâèòåëñòâî
Ñúâåò ïî ñèãóðíîñòòà

ÌÂíÐ, ÌÎ ÌÂÐ
ÌÈÑ Äðóãè àãåíöèè,

ÍÀÒÎ, ÅÑ (ÅÀÎ)

Èíñòèòóòè
íà ÁÀÍ

Óíèâåðñèòåòè Îòáðàíèòåëíà
èíäóñòðèÿ

Èíäóñòðèÿ

Фиг. 1.12. Освен в процесите Центърът за ОА и КПУ се вписва и сред
институциите

1.7. Примери за приложение на теорията за управление на про-
мяната в сектора за сигурност

В периода юли – декември 2006 г. Центърът за ОА и КПУ подпомог-
на Министерството на извънредните ситуации (МИС) за реализира-
не на пълномащабно учение на ЕС в региона по проекта „Управление
на последиците от терористични актове в ЮИЕ – 2006“ (EU TACOM
SEE-2006). Това позволи да се разработят и експериментират конкрет-
ни инструментални средства за поддържане на процеса на планиране,
подготовка, провеждане и оценка на КПУ. С това учение по същество
се управляваше/подпомагаше процесът на управление на промяната в
сферата на управление при кризи и други извънредни ситуации.

По проекта бяха изследвани модел за разработка и експериментиране
на концепции (вж.: Фиг. 1.13.), както и средства за поддържане на този
модел в рамките на среда за ОА и КПУ.

В периода май – ноември 2007 г. създаденият по проекта SfP 981149
на НАТО експериментален център по ОА и КПУ работи с МО, МВР,
МИС и НАТО (с редица страни от НАТО, имащи опит в използването
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ÊÏÓ â ðàçðàáîòêàòà è åêñïåðèìåíòèðàíåòî íà êîíöåïöèè

Ðàçðàáîòêà íà
ñöåíàðèè

Îïåðàòèâíà
àðõèòåêòóðà

Ñúçäàâàíå íà
ìîäåëíà ñðåäà

Îáó÷åíèå ïðåäè
åêñïåðèìåíòà

Åêñïåðèìåíò - ÊÏÓ

Àíàëèç, íàó÷åíè óðîöè îò
åêñïåðèìåíòà,
ïðåäëîæåíèÿ

Ðàçâèòèå íà
êîíöåïöèè: ñïèñúê îò

ïðèíöèïè è îïöèè

Ïðîöåñ íà ñòðàòåãè÷åñêè
ïðåãëåä: Áÿëà êíèãà

Фиг. 1.13. Модел за използване на компютърно подпомаганите учения (КПУ) при
разработка и експериментиране на концепции

::

9. Ïðåäñòàâÿíå íà ðåçóëòàòèòå íà ëèöàòà,
âçåìàùè ðåøåíèÿ

8. Îöåíêà
íà ðèñêà

6. Ñòðóêòóðà íà ñèëèòå 4. Îãðàíè÷åíèÿ

7b. Ïðîèçâîäñòâåí ìîäåë:
îñòîéíîñòÿâàíå íà

ñòðóêòóðàòà íà ñèëèòå

7a. Ïðîèçâîäñòâåí ìîäåë:
îöåíêà íà ñòðóêòóðàòà íà

ñèëèòå

3. Ñèòóàöèè/
ñöåíàðèè çà
ïëàíèðàíå

5. Íåîáõîäèìè ñïîñîáíîñòè

2. Óêàçàíèÿ
ïî ïëàíèðàíå

1. Ñðåäà çà
ñèãóðíîñò -

îöåíêà

ÎÀ â ìîäåëà çà ïëàíèðàíå íà îòáðàíàòà

Фиг. 1.14. Общ модел на планиране на силите и отбраната
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на ОА) за разработка на модел за планиране на отбраната (вж.: Фиг.
1.14.), ориентиран към способности, на базата на сценарии.

В процеса на работата акцентът беше поставен върху разработката
на контекстни и ситуационни сценарии, подбора на най-подходящите за
подпомагане на процеса на планиране и използването им за определяне
на приоритетни способности, както и върху разпределението им между
елементите на сектора за сигурност. В този проект практически бяха
реализирани стъпките 1–3 от разработения обобщен модел. В известна
степен се изследваха и стъпките 4–6.

В периода януари – април 2008 г. Центърът за ОА и КПУ проведе с
МО друго изследване по производствения модел на въоръжените сили
за подпомагане на планирането на структурата на силите, численост-
та им и основните програми за модернизация. При разработването на
методологията беше отчетено влиянието на нетрадиционни „производс-
твени фактори“, като напр. членството в НАТО и ЕС, стратегическото
партньорство със САЩ, и на системите за управление и логистика вър-
ху основния производствен модел: труд и капитал към производство на
боен потенциал.

Ñõåìà çà òðàíñôîðìàöèÿ

Öåë: Ãðàæäàíñêà ñèãóðíîñò

Âúíøíà ñèãóðíîñò Ðàçâèòèå Âúòðåøíà ñèãóðíîñò

Ðåñóðñè ïî ãîäèíè

Çàäà÷è

Ñîö. Ô-èè Èíô. Ò-ÿ/Èíôð-ðà

Ôóíêöèè/
ÎïåðàöèèÂÏ Èíô. Îòáðàíà

Ñ1 Ñ2 Ñ3 Ñïîñîáíîñòè

Ï1 Ï2 Ï3 Ïðîãðàìè

ÎÐ Èíô. ÇÍ ïðè ÁÀÊ

Ã1 Ã2 Ã3

Ï(Ì-2) Ï(Ì-1) Ï(Ì)

Ñ(N-1) Ñ(N)Ñ(N-2)

Фиг. 1.15. Трансформацията най-добре може да се представи като пакет от програми
за „производство“ на способности в нова стратегическа и доктринална среда

Независимо че този производствен модел е част от по-общия модел за
планиране на отбраната (в проекта е продължено основно изследването
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по стъпките 7–9 от общия модел, разработен през 2007 г.), реализацията
на всеки план минава през програмиране, бюджетиране и управление
на проекти. Предложена е и схема (вж.: Фиг. 1.15.), която отразява
процеса на превръщане на парите от бюджета (или от други източни-
ци) с помощта на програми в способности. Последните от своя страна
допринасят за изпълнение на определени функции по сигурността:

• Външна политика;
• Информация за външни рискове и заплахи;
• Отбрана при външни рискове и заплахи;
• Обществен ред;
• Информация за вътрешни рискове и заплахи;
• Защита на населението и критичната инфраструктура.
Тези функции са насочени към решаване на задачи по външната и

вътрешната сигурност, които все повече се преплитат.
Основната цел – постигане на гражданска сигурност, освен от вън-

шната и вътрешната сигурност зависи и от изпълнението на задачи по
различни аспекти на развитието:

• Социално развитие;
• Информация за процесите на развитие (статистика);
• Развитие на търговията и инфраструктурата.
Схемата за трансформация (вж.: Фиг. 1.15.) се поддържа от модели

на ОА, а реализацията ѝ се подпомага от курс за обучение на лицата,
въвлечени в процеса.

Консолидацията на промяната не може да стане само чрез промяна
на документи, изграждане на институции, закупуване/създаване на но-
ви системи и ресурсното им осигуряване. Както е ясно от общата теория
на управление на промяната, успехът се свързва с промяна на корпора-
тивната култура, т.е. интернализиране на промените в отделните хора
и групи.

Ефективното подпомагане на този процес изисква съчетаване на про-
мени в системата за образование и изследвания за проектиране на про-
мени: на ниво общо образование, индивидуално обучение и съвместно
обучение; на ниво взимане на решения, планиране и координиране; и
на изпълнителско ниво (вж.: Фиг. 1.16.).

Реализацията на тези промени в образованието и изследванията от-
ново може да се разглежда през призмата на универсалните инстру-
менти ОА и КПУ. В този контекст интегрирането на инструментите
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Îáðàçîâàíèåòî è èçñëåäâàíèÿòà êàòî
ñðåäñòâî çà êîíñîëèäèðàíå íà ïðîìÿíàòà

Èíñòèòóòè / òåñòîâè ïîëèãîíè

Èíäèâèäóàëíî îáó÷åíèå

Ñúâìåñòíî ïëàíèðàíå íà ó÷åíèå

Íåïîñðåäñòâåíî îáó÷åíèå
ïðåäè ó÷åíèåòî

Ó÷åíèå / Åêñïåðèìåíò

Ñïåöèàëèçèðàíî
òàêòè÷åñêî îáó÷åíèå

Íàó÷åíè óðîöè è àíàëèç

Îáùî îáðàçîâàíèå è
îáó÷åíèå

Óíèâåðñèòåòè

Фиг. 1.16. Взаимодействие между университети и институти за изграждане на един-
на образователно-изследователска инфраструктура за управление на промяната в

сектора за сигурност

за управление на промяната се осъществява в образователно-изследо-
вателско-тренировъчен център (като интеграция между университети,
изследователски институти, администрация и индустрия от сферата на
сигурността).

Основната идея около общата теория за управление на промяна-
та в сектора за сигурност е свързана с развитието на концепцията за
интегрална (всеобхватна) сигурност, изискваща интегрирани операции
(предимно гражданско-военни) по управление при кризи, които от своя
страна налагат създаването на интегриран сектор за сигурност. Интег-
рираността на операции и организации предпоставя извършването на
по-дълбока интеграция между технологиите и човешкия фактор при
операциите (процесите) и в организациите. От своя страна, това пре-
допределя търсенето на все по-интегрирани програмни екипи за реали-
зация на необходимите системи за сектора за сигурност, а следователно
и на интегрирани, интердисциплинарни приложни изследвания в сфе-
рата на сигурността. За да бъдат пренесени всички тези промени и
за да се институционализира процесът на промяна дълбоко в култура-
та на организациите от сектора за сигурност, необходимо е интегрира-
но/съвместно образование и обучение, насочено към резултати.
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Тази среда определя трансформацията и интеграцията като базови
характеристики на сектора за сигурност и съответно на управлението
на промяната в рамките на една пълна и непротиворечива обща теория
със свои принципи, модели, инструменти.

Принципите и моделите се реализират от синтез между съществува-
щи принципи и модели от областта на управление на сектора за сигур-
ност и на управление на промяната.

Инструментите са интеграция между ОА (КПУ) и средства на ма-
тематически, физически, химически, инженерни, хуманитарни, общес-
твени науки и науки за земята чрез съвместен интегриран център за
изследване, анализ и обучение.

Общата теория на управление на промяната в сектора за сигурност
е насочена към решаване на въпросите на трансформацията чрез ин-
теграция на различни нива:

1. Концепция за интегрална сигурност;
2. Интегрирани операции (гражданско-военни);
3. Интегриран сектор за сигурност (национално и международно ни-

во, цивилно и военно измерение);
4. Интеграция между технологии и човешки фактор;
5. Интегрирани (програмни) екипи за реализация;
6. Интегрирани изследвания;
7. Интегрирано образование и обучение.
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Глава 2

Изследователска основа на проекта: изследвания и
взимане на решения в сферата на сигурността

Мария Дерменджиева, Николай Павлов, Веселин Петков

2.1. Въведение

Науката и академичните изследвания в България не са сред основните
приоритети на държавното ръководство и на държавната администра-
ция като цяло. Повечето научни и академични организации са оставе-
ни „на самотек“, с ниски бюджети, застаряващ личен състав и почти
никакви перспективи за развитие. Тези констатации важат за всички
научни направления, включително и за едно сравнително ново научно
направление, каквото са изследванията по сигурността и отбраната.

С оглед по-голяма прецизност на този кратък обзор, първоначално
следва да бъдат дефинирани границите и рамките на изследванията в
сферата на сигурността и отбраната. Тези изследвания обхващат изк-
лючително широк спектър от науки – както технически, така и хума-
нитарни. В определена степен проблемите на сигурността и отбраната
присъстват във всички научни дисциплини. Тези твърде широки рамки
обаче не позволяват да се открои и анализира специфичното направле-
ние „изследвания по сигурността“. Ето защо като възможна класифи-
кационна схема и структура на това, което включват изследванията по
сигурността, може да се използва популярната в експертната общност
таксономия, разработена в рамките на проект на Европейския съюз
(ЕС) с името STACCATTO.

Съгласно таксономията STACCATTO, изследванията в областта на
сигурността могат да се структурират в 5 основни направления:

• Технологии и компоненти (напр. сензори)
• Оборудване и подсистеми (напр. системи за електронна борба)
• Производство и дизайн (напр. разработване на софтуер)
• Интегрирани платформи и системи (напр. комуникационни систе-

ми)
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• Политика и поддръжка (напр. анализи в сферата на сигурността
и отбраната)

В Приложение 2 на настоящата книга са описани близо 60 проекта,
които в основната си част спадат към последната – петата, категория от
таксономията STACCATTO – Политика и поддръжка. Това са главно
изследвания по сигурността, които използват методи на хуманитарните
и обществените науки, като политология, социология, конфликтология,
теория на международните отношения и др. В известен смисъл част от
описаните проекти са политологични анализи върху различни проблеми
на сигурността и отбраната на България. Разходите за този тип проекти
като цяло са ниски, а прилагането им в практическото управление на
системата за национална сигурност почти никога не се случва.

Наред с тези „хуманитарни“ проекти, през последните десет години
в България са осъществени и значителен брой „технологични“ проекти
в сферата на сигурността и отбраната. Изградени са няколко оператив-
ни центъра към различни министерства, разработени са мини и брони,
както и специализиран софтуер. „Технологичните“ проекти в сферата
на сигурността са значително по-скъпи, а техническата документация
за тях трудно може да бъде открита и в някои случаи е класифици-
рана информация. От друга страна, много от технологичните проекти
– напр. тези за създаване на опиративни центрове – до голяма сте-
пен са проекти за закупуване и инсталиране на компютърна техника
за съответното министерство. Следователно научно-изследователската
и развойна дейност (НИРД) дори при технологичните проекти е в доста
ограничени мащаби.

В организационен и кадрови план могат да бъдат направени няколко
извода за състоянието на експертната общност по проблеми на сигур-
ността и отбраната в България. Изследователският капацитет в тази
сфера е доста ограничен като числен състав – вероятно около 500 души,
и е разпилян в десетки различни организации. Основните организации
са:

• няколко института на Българската академия на науките (БАН);

• няколко специализирани катедри във висши училища (в Софийс-
кия университет – СУ, Университета за национално и световно
стопанство – УНСС, Нов български университет – НБУ);

• Военна академия „Г. С. Раковски“ (ВА) и Академия на Министер-
ството на вътрешните работи (АМВР);
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• няколко неправителствени организации;

• няколко частни фирми.

Някои от посочените български организации имат сравнително ви-
сок капацитет в сравнение с аналогични организации от Западните Бал-
кани, но недостатъчен при сравнение с организации от САЩ, Русия и
страните от Западна Европа. Една от причините за това незадоволител-
но състояние е отсъствието на какъвто и да е интерес на висше поли-
тическо ниво и липсата на държавна поддръжка за изследователските
организации, специализирани в сигурността и отбраната. При тези ре-
алности напълно логично българските организации с променлив успех
търсят финансиране на проекти по различни програми на НАТО и ЕС.
Тези проекти обаче са преди всичко личен и групов успех на съответна-
та организация. Натрупаният капацитет по международните проекти
практически не се използва от държавното управление за подобряване
процеса на вземане на решения в системата за национална сигурност.
Политическата целесъобразност и конюнктура изцяло доминират над
изводите от научните изследвания. В този смисъл изследванията по си-
гурността и реалната политика за сигурност в България съществуват
в два паралелни свята. Този факт е един от сериозните недостатъци на
държавното управление в сферата на сигурността и отбраната.

Доброто управление зависи в огромна степен от взимането на добри
решения, каквито могат да бъдат взети само на базата на сериозни
анализи и наличието на алтернативни избори, основани на качествени
и разнообразни изследвания.

Секторът за сигурност не прави изключение от тази аксиома. През
последните 10 години в областта на сигурността и отбраната са прове-
дени многобройни изследвания, чиято цел е в една или друга степен да
подпомагат взимането на добри решения. Скромната цел на настояща-
та глава е да обобщи и анализира наличната информация за 59 от тях.
Безспорно това не са всички проекти, по които е работено през периода
1998–2008 г., но спокойно може да се твърди, че извадката е в някаква
степен е представителна съгласно критерии, изложени по-долу.

Трябва да се отбележи, че изследването не взима предвид проекти,
реализирани от организации, като напр. „Асоциация за Евроатланти-
ческо образование“, „Асоциация на завършилите Колежа на НАТО в
Рим“, „Институт за изследване на сигурноста и международните от-
ношения“, „Институт за регионални и международни изследвания“ и
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др. Смятаме обаче, че тази книга е само първата стъпка към един по-
задълбочен анализ на проектите в областта на сигурността и отбраната
и открояването на необходимостта от координиране на изследовател-
ската и учебната програма в сферата на сигурността за България на
национално равнище.

Що се отнася до методологията за анализ, настоящата глава прави
преглед на споменатите 59 проекта на няколко нива:

• финансиране;
• архитектура на сигурността;
• област на изследване;
• принос към концепцията за интегриран сектор за сигурност;
• принос към развитието на концепцията за гражданска сигурност;
• принос за развитието на концепцията за три нива на сигурност.

2.2. Общ преглед и финансиране

От Фиг. 2.1. е видно, че броят на реализираните проекти през години-
те расте, като рязко скача през 2002 г., за да достигне кулминацията
си в периода 2003–2005 г. Тази тенденция на нарастване е подкрепе-
на и от тенденцията за увеличаване на финансирането. Размерът на
предоставените средства обаче достига своята връхна точка в периода

Разпределение на проектите по години
Години По брой В левове

1999 1 100 000
2000 1 20 000
2001 2 6000
2002 7 191 990
2003 13 217 300
2004 9 266 200
2005 11 1 292 478
2006 6 1 519 050
2007 7 2 416 500
2008 2 34 000

Общо 59 6 063 518

Фиг. 2.1. Разпределение на разглежданите изследователски
проекти в сферата на сигурността по години и финансиране
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2005–2007 г., когато проектите като брой започват да намаляват. Данни-
те от таблицата могат да се видят във вид на диаграма в Приложение
3, Диаграми 1а и 1б.

Прави впечатление, че в последните години увеличеното финанси-
ране върви ръка за ръка с удължаване на периода за реалзацията на
проектите и включването на повече на брой дейности и изпълнители.

Формирането на силен консорцуим се оказва ключът към реализаци-
ята на „големи“ проекти. Капацитетът на българските изследователски
организации да влязат в такъв консорцуим обаче може да бъде опреде-
лен като много малък. Вероятно не е случайно, че трите най-сериозни
като финансиране проекта (двата, които получават подкрепа от На-
учния комитет на НАТО по програмата „Наука за мир“, и един – от
Генералната дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия) имат
почти 50% дял в общите усвоени средства. В два от тях основна ро-
ля има Институтът за паралелна обработка на информация на БАН
(ИПОИ-БАН). Огромната част от организациите обаче се задоволяват
с проекти с ниска стойност на реализация (вж.: Диаграми 3а и 3б в
Приложение 3).

Прави впечатление обаче, че проектите, реализирани с финансовата
подкрепа на Американската агенция за търговия и развитие (USTDA)
и Кралство Холандия са спечелени от консорциуми, в които водещи
са представители на индустрията (американската компания „Уинборн и
Костас“ и „Електрон прогрес“ АД). По тези проекти са усвоени близо
1,8 млн. лева, или почти една трета от общата сума, предоставена за
изпълнение на 59-те проекта.

Сред заявителите и финансиращите институции на практика фигу-
рират всички компоненти на сектора за сигурност, като преобладават
силовите министерства. Министерството на отбраната (МО) има най-
съществен вътрешнодържавен финансов принос за изпълнението на ре-
дица проекти, като е едновременно заявител, финансираща институция
и краен потребител на продукта. Това се дължи най-вече на необходи-
мостта на дълбоки реформи в отбраната и въоръжените сили, свър-
зани с интегрирането на страната ни в евроатлантическите структури
за сигурност. Логично проектите, които получават подкрепа от МО са
съсредоточени най-вече в първата половина от разглеждания период.
С развитието на визията за трансформацията на системата за сигур-
ност и концепцията за гражданска сигурност, през втората половина
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на периода като финансираща организация и възложител на проекти
се откроява Постоянната комисия за защита на населението при бедс-
твия, аварии и катастрофи при МС (ПКЗНБАК). (Вж.: Диаграми 2а и
2б в Приложение 3)

Донорите от неправителствения сектор финансират най-вече проек-
ти, свързани с успешното интегриране на България в НАТО, с налагане-
то на механизми за демократичен контрол над институциите в сектора
за сигурност и с утвърждаването на принципите на добро управление
на сектора. В основната си част тези донори са чуждестранни. (Вж.:
Диаграми 2а и 2б в Приложение 3)
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Фиг. 2.2. Диаграма на разпределението на проектите по финансиращи организации

Потребителите, особено в първата половина от периода, се огранича-
ват основно до МО и парламента, докато във втората половина вече се
наблюдава разширяване на диапазона от потребители, като се включват
повече институции от сектора за сигурност и българското общество. То-
ва има своето обяснение с отделните етапи в извършването в реформата
на сектора за сигурност, създаването на нови институции и изменени-
ята в средата за сигурност (нови рискове и заплахи, поставящи нови и
различни изисквания).
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2.3. Архитектура на сигурността

В Глава 1 са разграничени девет елемента на архитектурата за сигур-
ност, организирани в т.нар. „храм на сигурността“ (вж.: Фиг. 1.7. в Гла-
ва 1) Това са:

1. Операции на сектора за сигурност
2. Политика за сигурност и регулиране на сектора
3. Организация на сектора за сигурност
4. Системи на сектора за сигурност
5. Управление на ресурсите
6. Демократичен контрол
7. Управление на промяната
8. Сътрудничество и интеграция
9. Отбранителна индустрия и изследвания
Анализът на наличната информация за 59-те проекта показва, че

по област на изследване те покриват всички изброени по-горе елемен-
ти, като допринасят за развитието поне на две от следните области на
изследване, свързани със сектора за сигурност. Това обяснява също и
защо във Фиг. 2.3 общият брой на проектите надвишава 59. Същото ва-
жи и за разпределението на финансирането, представено във Фиг. 2.4,
тъй като не разполагаме с разбитите бюджети на проектите по видове
дейности.
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Фиг. 2.3. Диаграма на разпределението на проектите по области
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Фиг. 2.4. Диаграма на разпределението на финансирането (в лв.) по области

Крайната цел (покривът на „храма на сигурността“) на сектора за си-
гурност е достигането на състояние, в което е възможно провеждането
на операции за постигане на максимална степен на сигурност/безопас-
ност за гражданите. През последните години за дефиниране на това
състояние се използва понятието гражданска сигурност.

Гражданската сигурност включва защита на гражданите както от
терористични актове, така и от всякакви други събития, заплашващи
сигурността и безопасността им, като промишлени аварии, природни
бедствия и други кризисни ситуации. Ключовите компетенции, необхо-
дими за постигането на тези цели са високо равнище на сътрудничество
и комуникации, стратегическо лидерство, креативно и критическо мис-
лене, добър мениджмънт, развити способности за планиране и адапти-
ране, умело управление на рисковете и кризите.

Именно започналата преоценка на националните стратегии за сигур-
ност след терористичните атаки от 11 септември 2001 г. доведе до търсе-
не на концепции за гарантиране на сигурността на всеки отделен граж-
данин. В САЩ бе създадено Министерство на вътрешната сигурност, в
редица държави от ЕС бе възприета концепция за societal security (об-
ществена сигурност) – европейският аналог на американската homeland
security. Тази концепция обхваща защитата на населението и инфраст-
руктурата, управлението при кризи и стига до дейности по поддържане
на обществения ред и борба с терористични групи, т.е. засяга все повече
области от обществения живот.
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В България също се забелязват симптоми за възприемане на тези
нови тенденции, които вече имат напреднало развитие в днешните ни
съюзници. Това е видно и от характеристиките на редица проекти, ко-
ито започват да се изпълняват през 2004 г. Проектите до този момент
основно са свързани с интеграцията на България в НАТО, реформи-
те в сферата на отбраната, модернизацията на въоръжените сили и
налагането на механизми за парламентарен контрол над службите за
сигурност и армията. Едва в края на 2003 г. е изпълнен проект, имащ
общо с традиционната гражданска защита по поръчка на Постоянната
комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи
при Министерски съвет (ПКЗНБАК–МС), под заглавие „Методика за
оценка на параметрите за обявяване на „бедствено положение“. С него
се поставя началото на поредица от проекти по заявка на ПКЗНБАК,
сред които важно място заема проекта за Бяла книга по Гражданска
защита, изработен от екип от Центъра за изследвания по националната
сигурност и отбраната към БАН (ЦИНСО-БАН). Бялата книга ана-
лизира съществуващата система за гражданска защита в контекста на
приетия на първо четене в Народното събрание Законопроект за управ-
ление при кризи (ЗУК). В нея се формулират идеи за трансформиране
на системата за гражданска защита в по-широкообхватна система за
гражданска сигурност.

В този проект се представя за пръв път концепцията за гражданс-
ката сигурност като свързващо звено между системата за национална
сигурност и системата за защита на населението и инфраструктурата.
Предвижда се институционално изграждане на система за гражданска
сигурност като „трети стълб“ на сектора за сигурност в България, до-
пълващ вътрешната и външната сигурност, обществения ред и военните
операции (обезпечавани основно от МВР и МО). и външната сигурност
и военните операции (обезпечавани основно от МО). Представена е и
идеята за създаване на Национална гвардия, която да организира и обе-
динява доброволни граждански военизирани формирования, в които да
участват резервисти. Основните функции на Националната гвардия са
в три сфери: ликвидиране на последствията от бедствия, аварии и ка-
тастрофи; охрана или усилване на охраната на „чувствителни“ обекти;
и поддържане на обществения ред.

След 2004 г. все по-голям брой проекти включват или се концентри-
рат изцяло върху изследвания, които подпомагат взимането на решения
в процеса на управлението при кризи и извънредни ситуации и плани-

54



рането и изграждането на способности за защита на населението и инф-
раструктурата. За да се стигне през 2006 г. до Международното учение
за големи извънредни ситуации „Преодоляване на последиците от теро-
ристични актове в Югоизточна Европа“, финансирано от ЕК, в което
се използва и компютърна симулация ио участват още пет държави.
Паралелно с това се изгражда и Съвместен център за обучение, симу-
лации и анализ по гражданска защита (СЦОСА) като необходима среда
за изпитания. Основната цел на СЦОСА е интеграция на планирането,
провеждането и оценката на компютърно подпомагани учения (КПУ) в
сферата на гражданската сигурност. Създаването на СЦОСА е важна
крачка в изграждането на системата за гражданска сигурност, защото
е оборудван със съвременни технологии и разполага с висококвалифи-
цирани специалисти и млади учени в сферата на КПУ за управление
при кризи.

Споменахме, че в центъра на планирането на системата за сигурност
днес са операциите за постигане на гражданската сигурност. Четири са
основните стълбове на сектора за сигурност, които подпомагат пости-
гането на гражданска сигурност чрез ефективни операции.

На първо място това са документите – като се започне от Конститу-
цията и международните споразумения, преминавайки през стратегии,
доктрини и закони, за да се стигне до годишни доклади и бели книги.
През декември 1995 г. Народното събрание прие Закона за отбраната
и въоръжените сили (ЗОВС), който впоследствие до 2000 г. претърпя
редица изменения и допълнения. През април 1998 г. бе приета Концеп-
цията за национална сигурност на Република България (КНС), а през
следващата година – Военната доктрина (ВД). Това са основните първи
нормативни документи, въз основа на които продължава осъществява-
нето на реформата в областта на отбраната и армията. Тези два доку-
мента поставят основите за разработването и изпълнението на планове
за организационно изграждане на структурите на Въоръжените сили
(ВС) до 2004 г., включително и за планиране на тяхната модернизация.
В КНС (т. 45) е описана необходимостта от реализиране на програма
за модернизация на ВС като част от тяхното реформиране и подготов-
ка за интеграция в евроатлантическите структури. Военната доктрина,
претърпяла изменения и допълнения през февруари 2002 г., развива
правно-нормативната основа за модернизация на ВС в различни нап-
равления, в т. ч. основните стратегии за принос на ВС за гарантиране

55



на националната сигурност; дефиниране на функциите, новите мисии
и задачи на ВС; утвърждаване на програмния подход в развитието на
ВС; определяне на научно-техническата и изследователската дейност
като основни фактори за отбраната на страната; конкретизиране на
приоритети на модернизацията, а именно системите за командване, уп-
равление, наблюдение, разузнаване, комуникации, взаимно опознаване,
информационните системи и системите за навигация и др.

В резултат са разработени няколко плана, върху които да стъпят
структурните и организационните промени в системата за отбрана. Пър-
вият обхваща периода до 1995 г., вторият визира 2000 г., а през 1999
г. се приема „План за организационното изграждане на Българската
армия до 2004 г.“, който е актуализиран в края на 2001 г. Негово де-
тайлизирано продължение в областта на модернизацията е „Планът за
организационно изграждане и модернизация на въоръжените сили до
2015 г.“, приет през ноември 2004 г. и актуализиран също по-късно в
съответствие с нарасналите изисквания към способностите на въоръ-
жените сили.

Във връзка с този първи „стълб“ на „храма на сигурността“ изпъл-
нените през последните 10 години проекти имат реален принос чрез
дискусии по Бялата книга за отбраната и въоръжените сили на Р Бъл-
гария, чрез изработване на проекти на вече споменатата Бяла книга
по гражданска защита, на Бяла книга на сектора за сигурност в Бъл-
гария 2005–2010 г., вариант на Закон за резерва, концепция за добро
управление на сектора за сигурност, основното съдържание на Закон
за управление на информационните ресурси в администрацията и др.
Оценявайки този принос, бихме казали, че редица предложения можеха
по-ефективно и по-бързо да намерят приложение в хода на реформата
на сектора за сигурност.

Вторият и третият „стълб“ са организациите и системите в сек-
тора за сигурност, а четвъртият са ресурсите. Разглежданите проекти
подпомагат както организационното развитие (от бойни единици до ко-
мандни звена, управленски и контролни структури) и изграждането на
различните системи (от оръжейни системи през логистични до C4ISR
системи) в сектора за сигурност, така и имат своя полезен принос за
качествено новото управление на ресурсите – финансови, материални,
човешки, информационни и др. Всичко това може ясно да се проследи в
Диаграми 4а и 4в в Приложение 3. Тук ще посочим само един красноре-
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чив пример: Проектът „Мениджмънт на отбраната за XXI век“, пред-
ставен през юни 2002 г., акцентира върху оптимален модел за струк-
турата и функционирането на администрацията на Министерство на
отбраната, обединен Щаб на въоръжените сили и Щаб на съвместните
операции, както и върху връзките им с други институции в България,
със съюзниците, с НАТО и други организации.

Четирите „стълба“ на системата за сигурност стъпват и се разви-
ват на базата на международното и регионалното сътрудничес-
тво и интеграцията в евроатлантическите структури. В началото на
ХХI в. концепцията за използване на сила се промени, като наложи
изпреварващото използване на сила. Това замени класическото поня-
тие „война“ с операции от нов тип, при които силата се използва на
все по-ранен етап от кризата. Атакуват се центрове на противника, а
после се пристъпва към възстановяване на държавността и подпома-
гане на развитието с помощта на международни институции и сили.
В повечето армии особено актуални станаха въпросите за формиране
на експедиционни сили за участие в международни операции с висока
степен на готовност, установяване на съвместни бази за съюзнически
сили и съответните полигони за съвместна подготовка, нов подход към
модернизацията на базата на нови технологии, ускорена професиона-
лизация на силите, определени за участие в международни операции.
Ядрото на тази трансформация намери израз в концепцията „Способ-
ност на НАТО за опериране в мрежа“ с акцент върху изграждане на
механизъм за провеждане на експедиционни, многомерни, базирани на
ефекта операции. Редица елементи от този модел на НАТО, свързани с
подготовка, планиране, организация на управлението, схема за взима-
не на решения и поддръжка на войските са обект на значителна част
от изследванията и дейностите, включени в проектите, което е логичен
резултат от членството на България в НАТО.

Другият принцип, подпомагащ доброто управление на сектора за си-
гурност, е демократичният контрол, който се основава на прозрач-
ност и отчетност. Някои от изпълнените проекти пряко засягат именно
механизмите за осъществяване на парламентарен контрол върху раз-
личните структури на сектора за сигурност. Други провеждат сравни-
телни изследвания върху прозрачността и отчетността на отбранител-
ната политика, полицейските, разузнавателните и специалните служби
в различни държави.
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В основата на „храма“ на сигурността, разбира се, стои способността
за управление на промяната с цел приспособяване на всички надс-
троечни елементи към съвременната ситуация. Информационната епоха
постави света в нови условия, като глобализира рисковете и заплахите
за сигурността на обществото. Средата за сигурност днес се характе-
ризира с нов тип заплахи: тероризъм, разпространение на оръжия за
масово поразяване, организирана престъпност, недържавни организа-
ции, тиранични режими, разпадащи се държави. Нарастващият брой
кризи и текущи операции породи необходимостта от предефиниране
на отговорностите в системите на националната и колективната сигур-
ност. Изграждането на способности за ранно предупреждение и превен-
ция в глобален план, бързо прехвърляне в кризисен район, прецизно
действие, гарантирана поддръжка, фокусирано осигуряване, ефектив-
но възстановяване и превъзходство в управлението изведе процеса на
управление на кризи в обединителна парадигма за трансформацията
на системата за сигурност. Новите изисквания се отнасят както към
въоръжените сили, така и към службите за обществен ред и вътрешна
сигурност, защитата на населението и инфраструктурата, разузнаване-
то, институциите за външна политика, съдебните институции. Накрат-
ко, новите предизвикателства изискват трансформиране на сектора за
сигурност в съответствие с променената среда за сигурност. Налага се
изграждане на интегриран сектор за сигурност (ИСС). Проектът
„Програма за интеграция в НАТО“, представен през февруари 2003 г.,
съдържа подробно описание на модела на един интегриран сектор за
сигурност, както и необходимите стъпки за неговото реализиране. До-
кументът е разработен от Института за евроатлантическа сигурност и
Сдружение „Джордж Маршал“ – България, по програма на Фондация
„Отворено общество“ – София. Съгласно този модел основните изис-
квания са: първо вътрешна интеграция на институциите по основни
функции на управление, включително интегрирани министерства – на
отбраната, вътрешните работи, агенция за гражданска защита, разуз-
навателна и контраразузнавателна служби; второ, интеграция между
институциите на национално ниво, включително интегриран сектор за
сигурност; трето, евроатлантическа интеграция на България в НАТО,
ЕС, както и сътрудничество между НАТО, ЕС, Русия и други фактори
в сферата на сигурността.
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Напоследък въпросът за интегрирания модел между военното и по-
литическото ръководство на армията отново стана актуален. Той е въ-
веден в почти всички страни, членки на НАТО, в различни варианти,
съобразени с нуждите и традициите на съответната страна. Унифици-
ран вариант няма. България бе поела ангажимент да извърши прес-
труктурирането като част от реформирането на военната си система
още при получаването на покана за членство в НАТО през 2002 г. Тук
е мястото да подчертаем, че първият проект, разгледан в приложение-
то, съдържа препоръките на британското министерство на отбраната за
осъществяването на интегрирания модел у нас, но от българска страна
не последваха стъпки за реализирането им. Силните страни на модела
са, че отпадат дублиращите структури и се оптимизира процесът на
взимане на решения. Освен това интегрираното военно министерство
би повишило отчетността и прозрачността при взимането на решения,
както и би довело и до съкращения на администрацията.

Настоящата структура на сектора за сигурност включва различни
институции с монопол върху използването на сила или върху инфор-
мационни операции в подкрепа на използването на сила. Тази структура
отразява структурата на добре дефинирани и отделни операции за из-
ползване на сила/информационно подпомагане на употребата на сила.
В същото време напоследък средата за сигурност, както вече споменах-
ме, предопределя необходимостта от комплексни операции за управле-
ние на кризи, в които взаимодействието, международното сътрудничес-
тво, обединението усилия и публично-частното партньорство са основни
фактори. Това изисква интегриране на сектора за сигурност, при кое-
то отделните институции запазват своята идентичност, но наред с това
създават комбинирани съвместни сили за взаимодействие за специални
операции при обмяна на съчетаните сили на различни етапи от опера-
цията или когато се преминава от една операция към друга в същия
район. Интегрираният сектор за сигурност не е организация, а концеп-
ция за организиране на институциите, участващи в тази мрежа с цел
да са в състояние да работят заедно, да се подкрепят и подсилват една
друга в дадена операция.

Теорията за интегриран сектор за сигурност е развита и в реди-
ца други проекти, изпълнени през последните 10 години. В крайна смет-
ка концепцията за гражданска сигурност е своеобразна детайлизирана
концепция за интегрирания сектор за сигурност, която дава възможност
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да се формулира зрял модел на сектора, приложим в цялото евроатлан-
тическо геополитическо пространство. Затова във Фиг. 2.5 и Фиг. 2.6

представяме диаграми на разпределението на проектите и финансира-
нето им на базата на разделение по критерия кои от тях имат принос
за отделните институции по сигурността и кои подпомагат развитието
на интегрирания сектор за сигурност и практическото прилагане на то-
зи модел. Равносметката е, че в тази посока все още има много да се
работи, но през последните 3 години се забелязва тенденция подобни
проекти да бъдат успешно реализирани.
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Фиг. 2.5. Диаграма на разпределението на проектите по критерия принос към
отделни институции от сектора за сигурност или към изграждане на интегриран

сектор за сигурност

Последната двойка Диаграми 6а и 6б в Приложение 3 разглежда
проектите през призмата на концепцията за съществуването на три ни-
ва на сигурност (вж.: Фиг. 2.7 и Фиг. 2.8) На първо ниво основна роля
има държавата (централната власт), която разполага с монопол върху
използването на сила и върху осъществяването на външната политика.
На второ ниво централната и местната власт си взаимодействат при
управлението при всякакъв вид извънредни ситуации и кризи, вкл. при
бедствия и аварии. На трето ниво водещи са местната власт и граждан-
ското общество, които са с най-голяма роля за опазването на обществе-
ната сигурност и сигурността на отделния индивид.
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Фиг. 2.6. Диаграма на разпределението на финансирането по критерия принос на
проектите към отделни институции от сектора за сигурност или към изграждане

на интегриран сектор за сигурност

Разделянето на тези три нива се прави с цел да бъде разрешен въпро-
са за взаимодействието. От една страна, хоризонтално – между централ-
ните ведомства, местните институции, частните фирми и гражданските
организации. От друга, вертикално – между системите, осигуряващи
всекидневната сигурност на гражданите и системите, гарантиращи си-
гурността при извънредни ситуации и кризи в страната или в съседство,
до най-високото ниво, свързано с националната отбрана, както и с ко-
лективната отбрана в рамките на НАТО и на ЕС. В този вид системата
за сигурност се приближава максимално към нейните основни потреби-
тели: държавата, обществото и гражданите. Системата за сигурност в
България е все още силно централизирана, а гражданската сигурност е
изключително интегрално понятие. Това е хоризонтален тип дейност и
отговорност, която включва много министерства и ведомства, местната
власт и гражданското общество. Затова поради липса на нова страте-
гия за национална сигурност и на нова военна доктрина няма и визия
за изграждането на капацитет за справяне с всекидневните рискове и
заплахи. Това означава, че е налице недобро управление на промяна-
та и закъсняло адаптиране към съвременните изисквания на основния
стълб на “храма на сигурността“ – документите. Необходимо е и разши-
ряване на правомощията на местната власт, механизми на финансиране
и контролиране.
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Фиг. 2.8. Диаграма на разпределението на финансирането по нива на сигурността

От разпределението на проектите, представено във Фиг. 2.7 и Фиг.
2.8, може да се направят следните изводи:

• До 2003 г. проектите са свързани само с ролята на държавата за
гарантиране на националната сигурност.

• От 2004 г. постепенно се забелязва тенденция за разширяване на
областите на изследване, като те обхващат все по-интензивно проб-
лемите на управлението при кризи и оттам – сигурността на граж-
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даните при инциденти, бедствия и аварии. Проектите, изпълнява-
ни през последните 3–4 години, в значителна степен засягат теми,
попадащи в сферата на трите нива на сигурност.

• За периода 2005–2007 г. се наблюдава почти равностойно финан-
сиране на проекти в областта на изследване на трите нива на си-
гурност.

Нека използваме като пример системата за спешни повиквания
112. По логиката на гореспоменатото разделение тя би могла да се
причисли към третото ниво сигурност като интегрирана система за уп-
равление в извънредни ситуации. Включва специфичните способности
в даден град или област, публично-частното партньорство между мес-
тната власт и фирмите, които са на тази територия, и то не само инф-
раструктурни, но и всички, които разполагат с капацитет на действие.
Очевидно тези неща изискват сериозно лидерство и делегиране на ре-
сурси и отговорности на местната власт, високи технологии и ефективно
включване на гражданите. Анализът показва, че всичко това все още
липсва. Това вероятно е породило и необходимостта от проекта „Граж-
данска инициатива за европейско качество на услугата 112“. От друга
страна, подкрепеното от Американската агенция за търговия и разви-
тие (USTDA) изследване за интегрирана система за управление при
извънредни ситуации и допълнение за система за спешни комуникации
112, заедно с опита от Европейско учение за управление на последиците
от терористични актове в Югоизточна Европа (ЮИЕ) могат да поста-
вят основата за развитие на модел за цялостно решение на проблема за
реагиране при катастрофични събития с използване на всички способ-
ности за реагиране при инциденти, извънредни ситуации и кризи. При
всички случаи обаче в приложната сфера не са достатъчни само научни
изследвания и подготовка на висококвалифицирани специалисти.

2.4. Наука и сигурност

Научните изследвания и образованието, както и развитието на отбра-
нителната индустрия са необходими условия, които в най-голяма степен
способстват за успешната трансформация на сектора за сигурност. За
проектите в тази област може да се каже, че след 2005 г. се наблюдава
благоприятна тенденция за увеличаването им не само в количествено
отношение, но и като инвестирани средства особено за образование и
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наука. За съжаление, отново трябва да се каже, че опитът за прилагане
на резултатите от проектите и изследванията не е на необходимото ни-
во. Обяснението в повечето случаи може да се ограничи до липсата на
активна държавна политика в тази насока – характерен пример е от-
съствието на сериозни опити за съгласуване на всички отбранителни,
икономически и научно-технологични аспекти на интеграцията, свърза-
на с трансформирането на българската отбранителна индустрия. Друг
неприятен факт е незавършването на проекта за осигуряване на научно
обоснована поддръжка на трансформацията на сектора за сигурност.

Развитието на технологии в услуга на гражданската сигурност е ос-
новна цел за ЕС в периода 2007–2013 г. За научни изследвания в тази
област ЕС е планирал инвестирането на около 1,4 милиарда евро. Из-
следванията, свързани с гражданската сигурност, стават все по-важни
и за гарантирането на свободите на гражданите, и за утвърждаването
на правовия ред в Европа. Защото с помощта на науката може да се пре-
дотврати ограничаването на свободите за сметка на сигурността чрез
намиране на иновативни решения, предоставяни от високите техноло-
гии и свързаните с тях схеми за взимане на решения и организационни
форми. Важно е да се разбере, че сигурността зависи от напредъка в
научните изследвания и трансформирането на организацията и техно-
логията.

Вътрешнодържавната сигурност отдавна е централна тема за уче-
ните, защото дори и съвсем незначителни на пръв поглед пропуски на
невралгични места в сложните технически инфраструктури днес мо-
гат да доведат до тежки последствия. За да се отговори на настоящите
нужди за взимане на правилни решения в сферата на сигурността, по-
литиката за сигурност трябва да върви ръка за ръка с задълбочаване
на знанията и научните изследвания в тази сфера. С тази цел се създава
и Европейският форум за изследвания и иновации в областта на сигур-
ността (ESRIF). За да могат научните изследвания на всяка държава
да бъдат полезни и използваеми и в международен план, е необходимо
те да бъдат координирани в рамките на наднационалните организации
като НАТО и ЕС. Това се налага не само заради по-доброто планиране,
но и за да бъдат реализирани впоследствие резултатите от научните из-
следвания във всяка отделна държава. Това поставя остро нуждата от
изработването на българска Национална изследователска прог-
рама „Сигурност“.
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В Германия например през следващите 4 години в такава програ-
ма ще бъдат инвестирани около 123 милиона евро извън средствата,
идващи по линия на ЕС. В центъра на програмата стои изследване-
то на различни сценарии, отразяващи вероятни конкретни заплахи. В
научните изследвания наред с естествените и инженерните науки при-
ложение трябва да намерят и обществените науки, за да допринесат за
по-качествен анализ на сценариите и по-добро разбиране на причините
за терористични и престъпни действия. Целта е създаването на нови
технологии, подкрепящи различните структури в сектора за сигурност.
Те трябва да получават ранно предупреждение, да разполагат с надеж-
дни информационно-комуникационни системи, за да бъдат и те самите
по-добре защитени по време на кризи.

От друга страна, чрез подобна национална изследователска програма
в изследователския и развойния процес се включват както взимащите
решения в областта на сигурността, така и потребителите на услугата
сигурност. Става въпрос за сътрудничество на органите на управление,
службите за защита на населението, икономически организации и изсле-
дователи, както и за подобряване и активизиране на публично-частното
партньорство под строг демократичен контрол.

* * * * * * * *

В заключение можем да обобщим основните приноси на предста-
вителната извадка от проекти, изпълнени през последните 10 години, в
следните области:

• Обща теория на сигурността и сектора за сигурност.

• Политика и Стратегия за сигурност:
◦ Гражданска сигурност;
◦ Интеграция в НАТО и ЕС;
◦ Баланс между САЩ и Русия;
◦ Регионална роля – в Югоизточна Европа и Черноморския ре-

гион чрез специализация;
◦ Операции – управление на кризи.

• Интегриран сектор за сигурност:
◦ СС на МП;
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◦ Интегрирани информационни служби;
◦ Комисии в парламента;
◦ Ведомство за гражданска сигурност;
◦ Интегрирана поддръжка на сектора за сигурност;
◦ Резерв на Българската армия и Гражданска гвардия.

• Хоризонтална и вертикална интеграция в сектора за сигурност –
архитектурен подход.

• Добро управление:
◦ ръководство в сектора за сигурност;
◦ мениджмънт (интегрирано МО и управление на ресурси, про-

фесионализация, модернизация);
◦ системи за оперативно управление (операции, С4);
◦ отбранителна индустрия и научни изследвания.

• Роля на операционния анализ (ОА) и компютърно подпомаганите
учения (КПУ) и тяхното управление.

• Обща теория на управление на промяната в сектора за сигурност.
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Глава 3

Изграждане на капацитет за операционен анализ в
подпомагане на трансформацията на сектора за си-

гурност по проект SfP 981149

Златогор Минчев

Проектът SfP 9811491 бе иницииран с основната задача да изгради
капацитет в областта на приложния операционен анализ в Република
България. Той бе финансиран от Научния комитет на НАТО по прог-
рамата „Наука за мир“ за период от четири години (2004–2008 г.).

Постигането на целта за изграждане на капацитет се осъществи със
създаването на научна инфраструктура, екип от учени и апробация на
възможностите посредством изпълнение на редица проекти. По-долу
този процес ще бъде разгледан накратко.

3.1. Научна инфраструктура

Изграждането на научна инфраструктура е базов елемент при извър-
шването на приложни изследвания. Принципно погледнато, наличието
на научна инфраструктура позволява както разработване на концеп-
ции и провеждане на експерименти, така и провеждане на учения и
демонстрации в областта на компютърно подпомаганите учения и си-
мулационните игри в сектора за сигурност (СС) и управлението при
кризи. За базов инструмент при практическото използване на прилож-
ния операционен анализ (ОА) бяха избрани именно компютърно подпо-
маганите учения (КПУ), тъй като те се характеризират с гъвкавост, об-
щодостъпност, възможност за отдалечено участие и общоприетост като
инструмент за приложно използване на по-общото понятие „моделира-
не и симулации“, придобиващо все по-голямо значение в съвременното
технологично общество, от което компютърните системи, информаци-
онните и комуникационните технологии са неделима част.

1http://www.gcmarshall.bg/sfp981149
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По своята същност извършването на приложни изследвания в об-
ластта на операционния анализ в СС и неговото развитие в интегрира-
ния сектор за сигурност (ИСС) са сложен и многолик проблем, изиск-
ващ солидна теоретична подготовка и практически опит в области като
изследване на операциите, приложна математика, физика, химия, био-
логия, компютърни науки, информационни и комуникационни техноло-
гии, мениджмънт, икономика, геополитика, международни отношения,
военни науки, право и др. в зависимост от проблематиката и обхвата
на поставяните за решаване задачи.

От друга страна работата в сектора за сигурност и появата на по-
нятия като „глобален тероризъм“ и „интегриран сектор за сигурност“
изискват гарантирането на нива за достъп, произтичащи от характера
и произхода на информацията, от принадлежността на България към
НАТО, ЕС и географското ѝ разположение.

Всички тези фактори бяха отчетени при изграждането на научна-
та инфраструктура в областта на приложния операционен анализ и
решаването на реалните задачи, възникнали в този процес и свърза-
ни с изпълнението и участието в проекти от сектора за сигурност. И
предвид структурата и статута на участващите организации в проек-
та SfP 981149 – Института по паралелна обработка на информация
при БАН (ИПОИ–БАН), Института по математика и информатика при
БАН (ИМИ–БАН) и Военна академия „Г. С. Раковски“ (ВА), беше въз-
прието изграждането на две свързани научни инфраструктурни звена:
Съвместния център за обучение, симулации и анализ (СЦОСА), бази-
ран в ИПОИ-БАН и представляващ мрежова структура (клъстер) от
академични институти, и Лабораторията за аналитична поддръжка на
трансформацията, базирана във ВA „Г. С. Раковски“, която след края
на проекта бе интегрирана в СЦОСА като звено за подпомагане на пла-
нирането на способности (вж.: Глава 4).

Тук ще отбележим, че и двете звена са част от общата идея на про-
екта SfP 981149 за създаване на единен Център за операционен анализ
(ЦОА) с участници ИПОИ–БАН, ИМИ–БАН и ВА, който да бъде из-
ползван за подпомагане на трансформацията в сектора за сигурност на
Република България.
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3.1.1. Съвместен център за обучение, симулации и анализ (СЦОСА)

Съвместният център за обучение, симулации и анализ (СЦОСА) е бази-
ран в ИПОИ-БАН и представлява академичен клъстър, включващ като
основни институции участниците в проект SfP 981149 – ИПОИ-БАН,
секция „Изследване и развитие на информационни системи“, ИМИ-
БАН, секция „Изследване на операциите“, и ВА „Г. С. Раковски“, ка-
тедра „Мениджмънт на отбраната и въоръжените сили“. Допълнително
участват и Институтът по космически изследвания при БАН (ИКИ-
БАН), Геофизичният институт при БАН (ГФИ-БАН), Центърът за из-
следване на националната сигурност и отбрана при БАН (ЦИНСО) и
Сдружение „Джордж Маршал“ – България. Идеята на СЦОСА е съз-
даването на експериментална база за изпробване на концепциите и мо-
делите, разработени в ЦОА (вж.: Глава 1).

Технически основната база на СЦОСА е съставена от стандартни
работни станции и сървърни компютри, организирани по архитектура
„клиент-сървър“ и свързани вътрешно посредством Mbit LAN/WAN и
с останалите елементи от клъстера. Цялата система е базирана на MS
Windows и MS Office и някои специализирани приложения за визуализа-
ция, комуникация, подпомагане взимането на решения и документиране
на провежданите учения.

Архитектурата на СЦОСА в ИПОИ–БАН има следния вид:

Ñèìóëàöèîíåí
öåíòúð – åòàæ II, 116b

Áÿëà êëåòêà – åòàæ II,
116a

Êîìóíèêàöèîíåí
öåíòúð – åòàæ I

Ìîáèëíè ïîëåâè
ìîäóëè

Àíàëèòè÷åí öåíòúð –
åòàæ I, çàëà II

Áðèôèíã öåíòúð,
åòàæ III, 224

Îïåðàòèâåí
öåíòúð –

åòàæ I

Öåíòúð çà VIP ãîñòè –
åòàæ III, 221

Ïðåñ öåíòúð – åòàæ III

Ðåãèñòðàöèÿ – åòàæ I,
çàëà II

Êîìóíèêàöèîíåí Ãðèä
öåíòúð – åòàæ I

Фиг. 3.1. Архитектура на СЦОСА в ИПОИ–БАН

Основните области, в които СЦОСА работи, са следните:
• Разработка и анализ на сценарии;
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• Моделиране и симулации с приложение в КПУ;
• Планиране и остойностяване с оценка на риска за КПУ.
Научните резултати, постигнати при работата в ЦОА и СЦОСА, мо-

гат да бъдат обобщени около следната диаграма:

1. Êîíöåïòóàëåí ìîäåë è ðåøåíèå çà èçïîëçâàíå íà îïåðàöèîííèÿ àíàëèç â ïðåãëåäà
íà ñåêòîðà çà ñèãóðíîñò è ïðîöåñà íà óïðàâëåíèå íà ïðîìÿíàòà çà ñúçäàâàíå íà ÈÑÑ

2. Êîíöåïòóàëåí ìîäåë è ðåøåíèå çà
ïëàíèðàíå íà ñïîñîáíîñòèòå â ÈÑÑ
íà áàçàòà íà äåôèíèðàíå íà ñöåíàðèè
è çàäà÷è

3. Àðõèòåêòóðà íà ÊÏÓ çà óïðàâëåíèå
íà ïðîìÿíàòà â ÈÑÑ ÷ðåç “îïåðàöèè,
áàçèðàíè íà åôåêò”

4. Êîíöåïòóàëåí ìîäåë è ðåøåíèå çà õîðèçîíòàëíà è âåðòèêàëíà èíòåãðàöèÿ íà C4
ñèñòåìè â ÑÑ

5. Àðõèòåêòóðíî ðåøåíèå çà ðàçðàáîòâàíå íà êîíöåïöèè è ïîäãîòîâêà íà ñöåíàðèè

6. Ðàçðàáîòêà íà ñöåíàðèè ÷ðåç
ìîðôîëîãè÷åí è ñèñòåìåí àíàëèç
7. Ìîäåëèðàíå è ñèìóëèðàíå íà
ñöåíàðèè çà ñòðàòåã. îöåíêà íà ðèñêà

8. Ïàêåò çà ïîäïîìàãàíå âçåìàíåòî íà
ðåøåíèÿ çà óïðàâëåíèå ïðè êðèçè

9. Ïàêåò çà ïðîâåæäàíå íà ÊÏÓ ñ âèñîêà èêîíîìè÷åñêà åôåêòèâíîñò

10. Àðõèòåêòóðà è ðåøåíèå íà ìîáèëíà Ñ2 ñèñòåìà ñ èíòåãðàöèÿ íà ñåíçîðè

11. Ìîäåë è èíñòðóìåíòè çà ïðîåêòíî óïðàâëåíèå è îöåíêà

Фиг. 3.2. Диаграма на научните резултати на СЦОСА

По-долу ще бъдат разгледани приложните резултати от стъпките 5–
11, тъй като теоретичните вече са разгледани в Глава 1.

3.1.1.1. Архитектурно решение за разработване на концепции и под-

готовка на сценарии. Разработката на това архитектурно решение е
необходим елемент, свързан с преминаването от определен сценарий за
симулиране към дефинирането на системна и техническа архитектура
за осъществяването на този процес (вж.: Фиг. 3.2).

Основната идея е на базата на разглеждането на времеви хоризонт
от 15–20 години и прилагане на морфологичен и системен анализ да
бъдат дефинирани главните сценарии и техните значими елементи в
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даден контекст с помощта на експертни знания, опит и техники, като
напр. „Мозъчна атака“ и метода „Делфи“. За тази цел се използва и
специализиран софтуер (вж.: т. 3.1.1.2).

След определянето на сценариите е необходимо тяхното превръщане
в текст, който се трансформира в сценариен скрипт (план за нараст-
ване). Идеята на този план за нарастване е да се създаде списък от
съобщения, които да се използват за обмен2 през системата за обмен на
съобщения за провеждането на КПУ (вж.: т. 3.1.1.5).

Примерната структура на плана за нарастване е таблица с колони от
типа: „пореден номер“, „дата/час“, „събитие“, „оперативна обстановка“,
„очаквано действие“, „точка за контакт“.

Самите съобщения се характеризират също с определен формат, съ-
държащ полета като „изпращач“, „получател“, „дата/час“, „тема“,
„текст“ и т.н3.

Разгледаната идея е експериментално практически приложена в КПУ
EU TACOM SEE 2006.

3.1.1.2. Разработка на сценарии чрез морфологичен и системен ана-

лиз. Разработката на сценарии на базата на морфологичен и системен
анализ е авторско решение4, което позволява разглеждането на сцена-
рия в различна дълбочина. Използването на морфологичен анализ е
световно признато решение и позволява финално класифициране на
сценариите на активни – червени (положителни и директно управля-
еми), и пасивни – сини (отрицателни и индиректно управляеми) (вж.:
Фиг. 3.3.). В настоящата разработка системният анализ позволява оп-
ределянето на конкретните елементи от сценария и тяхното класифи-
циране в диаграма на чувствителността на активни (червени), пасивни
(сини), буферни (зелени) и критични (жълти) (вж.: Фиг. 3.4). Двата

2Шаламанов, В. и Павлов, Н. Разработване на сценарии и провеждане на компютър-

но подпомагани учения като средство за експериментиране на концепции за сигурност,
Сборник с доклади от „Балканите, НАТО, ЕС. Трансформация на системите за сигурност“,
София, 12–13 Септември, Интер Експо Център, 622–636, 2006.

3Минчев, З. Интелигентна система за обмен на съобщения при КПУ за УК, Втора
национална научно-практическа конференция по управление в извънредни ситуации и за-
щита на населението, София, ЦИНСО-БАН, 9 Ноември, 129–138, 2007.

4Рачев, В., и Минчев, З. Методика за разработване на сценарии и контекстни сценарии

за отбранително планиране, 11–175, в книгата: Методология и сценарии за отбранително

планиране, МО, Р. България, Дирекция „Отбранителна политика“, 2007, 335 стр., ISBN
978-954-509-392-0.
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Фиг. 3.3. Общ вид на програмата I-SCIP в режим за морфологичен анализ

Фиг. 3.4. Общ вид на програмата I-SCIP в режим за системен анализ

72



анализа са имплементирани на базата на експертна оценка за свърза-
ност, влияние, зависимост и времетраене (изразена в проценти за екс-
пертните оценки и относителни единици за времето), методи за тяхната
обработка като „Делфи“ и „Мозъчна атака“ и управление на неопре-
делеността чрез модификация на Теорията на размитите множества в
програмата I-SCIP5 (работеща в среда MS Windows), чийто общ вид е
показан на Фиг. 3.3 и Фиг. 3.4.

3.1.1.3. Моделиране и симулиране на сценарии за стратегическа

оценка на риска. Моделирането и симулирането на сценарии може
да се извърши на основата на Теорията на динамичните системи, поз-
воляваща глобално разглеждане на даден проблем. Тази идея се имп-
лементира в потокова диаграма, която е удобно да бъде симулирана в
комерсиално достъпния софтуер Powersim Studio 2005. Входът на тази
програма е матрица на връзките (представена в MS Excel) и времевите
въздействия, получена от софтуера по т. 3.1.1.2 – I-SCIP. Динамиката
в тенденциите за промяна на риска за даден елемент от сценария се от-

Фиг. 3.5. Mодел на терористична атака с мръсна бомба и симулирането му със
стратегическа оценка на риска в Powersim Studio 2005

разява на базата на експертни съображения и опит. Примерен модел за
стратегическа оценка на риска при терористична атака с мръсна бомба
в среда Powersim Studio 2005 е показано на Фиг. 3.5.

5Minchev, Z. Intelligent Scenario Development for CAX, In Proceedings of NATO ARW:
„Scientific Support for the Decision Making in the Security Sector“ (Editors: Ognyan Kounchev,
Rene Willems, Velizar Shalamanov and Tsvetomir Tsachev), Velingrad, Bulgaria, October 21–
25, 2006, Published by IOS Press Amsterdam, NATO Science for Peace Security Series, D:
Information and Communication Security, vol. 12, 16–24, 2007.
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Настоящото решение беше практически приложено и демонстрирано
в проектите EU TACOM SEE 2006 и NATO RTO MSG-0496.

В СЦОСА е усвоен и пакетът GAMMA на Агенцията по консултации,
командване и контрол на НАТО (NC3A) за агентно базирано моделира-
не. Работи се по свързване на различните системи за моделиране чрез
пакет за КПУ (вж.: т. 3.1.1.5).

3.1.1.4. Пакет за подпомагане взимането на решения за управление

при кризи. Пакетът е съставен от шест модула и интерфейсен модул
за общо управление на пакета. Разработката е извършена от Институт
по математика и информатика при БАН7,8 и е експериментирана в EU
TACOM SEE 2006.

Модулите, които се съдържат в пакета за подпомагане взимането на
решения за управление при кризи, са следните:

1) Модул за разработване на сценарии, базиран на системната част
от програмата I-SCIP (вж.: т. 3.1.1.2);

2) Модел за прогнозиране и управление на материалните ресурси
при кризи, базиран на средата Powersim Studio 2005 за решаване на ав-
торски оптимизационни разпределителни задачи на ресурси при криза
(вода, храна, медикаменти и др.);

3) Софтуер за управление на мрежови ресурсни системи, базиран
на специализиран авторски интерфейс, теоретичен модел и GNU пакет
за целочислено линейно оптимиране, предназначен за работа с големи
задачи9;

4) Модел за спасяване на ранени от терористични атаки, базиран на
авторски модел, MS Excel интерфейс и GNU пакет за линейно оптими-
ране GLPK;

6NATO RTO MSG-049 Modelling and simulation system for emergency response planning

and training, Technical Report, 2008.
7Във връзка с тази разработка бе проведен и курсът: „Количествени методи за модели-

ране на критични ситуации“, ИМИ-БАН, 20–24 Февруари, 2006.
8Подробно описание на пакета е представено в: EU TACOM SEE 2006, Analytical Center,

Technical Report, Sofia, IMI–BAS, 2006.
9Kelevedjiev, E. Computational Approach for Assessment of Critical Infrastructure in

Network Systems, In Proceedings of NATO ARW: “Scientific Support for the Decision Making
in the Security Sector” (Editors: Ognyan Kounchev, Rene Willems, Velizar Shalamanov and
Tsvetomir Tsachev), Published by IOS Press Amsterdam, NATO Science for Peace Security
Series, D: Information and Communication Security, vol. 12, 315–323, 2007.
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5) Модел за динамична евакуация, базиран на специализиран автор-
ски модел, интерфейс и пакет за линейно оптимиране10;

6) Модел за оценка на критичната инфраструктура, базиран на ав-
торски теоретичен модел и реализация в Powersim Studio 2005.

3.1.1.5. Пакет за провеждане на КПУ с висока икономическа ефек-

тивност. Разработката на този пакет се основава на системата
MOSEX11, като основната идея е да се използват комерсиално достъп-
ни продукти с ниска цена, като MS Office (или дори Open Office), и на
базата на платформата MS Windows и уеб базирана обмяна на съобще-
ния по електронната поща да бъдат провеждани КПУ, чрез които да
се валидира експериментално концепцията за управление в интегриран
сектор за сигурност. Общата архитектура на пакета за провеждане на
КПУ с висока икономическа ефективност е показана на Фиг. 3.6:

????????

????????

?? ????

????????????????

????

????????????????

????????????????????
Ïëàíèðàíå

è îñòîéíîñòÿâàíå
Ïîòðåáèòåë

Ðàçðàáîòâàíå íà
ñöåíàðèè

Ñèìóëèðàíå íà
ðàçâèòèåòî íà

ñöåíàðèÿ

Èçîáðàçÿâàíå â ÃÈÑ
íà ðàçâèòèåòî íà

ñöåíàðèÿ

Àíàëèç è ïîóêè
Äîêóìåíòèðàíå íà
äåéñòâèÿòà íà ÄË

Âçåìàíå íà
ðåøåíèÿ è

ðåàãèðàíå íà ÄË

Фиг. 3.6. Обща архитектура на пакет за провеждане на КПУ с висока
икономическа ефективност

10Tsachev, T. Dynamic Evacuation Models, In Proceedings of NATO ARW: “Scientific
Support for the Decision Making in the Security Sector” (Editors: Ognyan Kounchev, Rene
Willems, Velizar Shalamanov and Tsvetomir Tsachev), Velingrad, Bulgaria, October 21–25, 2006,
Published by IOS Press Amsterdam, NATO Science for Peace Security Series, D: Information
and Communication Security, vol.12, 324-338, 2007.

11MOSEX – MOdels and Support for EXxercises, NOA, TR–19, 27.02.2006
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Тук ще отбележим, че показаната на Фиг. 3.6. архитектура е ори-
ентирана към потребителя и неговите изисквания, съгласно които се
планира изпълнението на рамката за КПУ (оградена с контурна линия
на Фиг. 3.6)12.

Разработката на сценариите е основана на т. 3.1.1.2, а симулацията
на избрания сценарий се осъществява на основата на обмен на елек-
тронни съобщения (вж.: Фиг. 3.7), но може да бъде използвана и ко-
муникация чрез своеобразен „чат“ за мигновен обмен на нетипизира-
ни съобщения в реално време (вж.: Приложение 4). Изобразяването
в Географската информационна система (ГИС) се извършва в продук-
ти като ESRI ArcInfo или Google Earth. Цялостното документиране на
процеса по провеждане на КПУ се извършва на базата на архивираща
система, от която са достъпни обменяните съобщения, както и друга
полезна информация, получена в резултат на анализи. Общо информа-
цията е достъпна за участниците чрез потребителски екрани, свързани
към общата система за визуализация13.

ÀÌ
ÃÈÑ
ÈÑÂ
ÑÎÑ
ÌÈÑ
ÑÀÁÄ

– Àíàëèòè÷íè ìîäåëè
– Ãåîãðàôñêà èíôîðìàöèîííà ñèñòåìà
– Èíòåãðèðàíà ñèñòåìà çà âèçóàëèçàöèÿ
– Ñèñòåìà çà îáìåí íà ñúîáùåíèÿ
– Ìðåæîâà èíôîðìàöèîííà ñèñòåìà

– Ñèñòåìà çà àðõèâèðàíå â áàçà äàííè

Ïîòðåáèòåëñêè
åêðàíè

ÑÀÁÄ Ñèìóëàöèÿ

ÑÎÑ

ÈÑÂ

ÀÌ ÃÈÑ

ÌÈÑ

Фиг. 3.7. Диаграма на обмена, архивирането и достъпа на съобщения при КПУ

12Минчев, З., Павлов, Н., Николова, И., Томов, Н. и Цанков, А. Програмна структура

на система за КПУ по управление в извънредни ситуации, Първа национална научно-
практическа конференция по управление в извънредни ситуации и защита на населението,
София, 10 Ноември, ЦИНСО, БАН, 2005, 340–351, 2006.

13Съвместен център за обучение симулации и анализ, Технически доклад, ИПОИ–БАН,
МДПБА, 2006.
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3.1.1.6. Архитектура и решение на мобилна С2 система с интеграция

на сензори. Общата архитектура на мобилната С2 система е базира-
на на модулен принцип14. Тук ще отбележим, че тази архитектура е
практически реализирана с комерсиално достъпни материали и реше-
ния и съдържа комуникационен модул за връзка с опорна инфраструк-
тура, стандартен комуникационен модул за пункт за управление (C2),
модул за високоскоростен радиодостъп, видеокомуникационен модул,
осигурени с непрекъсваеми токозахранвания и осигуряващи компют-
ризирана мултимедийна свързаност (сателитна връзка, WLAN, VoIP).
Сензорите, интегрирани към момента в системата, представляват виде-
окамери, позволяващи наблюдение на мястото на действията на терен
и предаване на информация през видеокомуникационния модул. При
необходимост е възможно включването и на друг тип сензори, напр. за
метеорологична информация, като за целата е необходимо и добавянето
на специализаран софтуер.

Общият вид на мобилната С2 система е показан на Фиг. 3.8:

Фиг. 3.8. Общ вид на мобилна С2 система с интеграция на сензори

Ще отбележим, че настоящото решение на мобилна С2 система е
част от комуникационната инфраструктура на СЦОСА, разгледана в
Приложение 5.

14Shalamanov, V. and Avramov, S. Ruggedized Commercial IT Modules for Field C2 Posts in

Coalition Operations and Emergencies, Information & Security. An International Journal, vol.
16, 93–103, 2005.
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3.1.1.7. Модел и инструменти за проектно управление и оценка.

Основната идея на модела се основава на разделянето на управлението
на шест основни фази: стартиране, планиране, изпълнение, анализ, уп-
равление и завършване. Общото планиране се осъществява с помощта
на System Architect, а техническото – чрез OpNet. На базата на анализ
на алтернативи (подпомаган от Expert Choice и Multi Choice2) се избира
план за изпълнение на проект, който се прилага на базата на MS Office
и MS Project. Отделните активности в проекта се оценяват на базата на
алгоритми като напр. Activity Based Costing. Измерването на финал-
ните и текущите резултати се осъществява на базата на Балансирана
система от показатели (Balanced Score Cards) и продукта QPR Balanced
Score Cards.

Диаграмата на модела за проектно управление и оценка15 е показана
на Фиг. 3.9.

??????

????? ??

????
?-?? ??

BSC

???????

System
Architect/
OpNet

QPR
Assessment

Áàëàíñèðàíà
ñèñòåìà îò
ïîêàçàòåëè

BSC

Èíòåãðèðàíà
ñèñòåìà çà
óïðàâëåíèå
Excel/Word Activity Based

Costing

Çàäà÷è
Îáùà

àðõèòåêòóðà

Àëòåðíàòèâè
Èçáîð

Èçáîð íà
àëòåðíàòèâà

MS Project

Ðåñóðñè

Áþäæåò

Ïëàí

Ðåàëèçàöèÿ

Expert
Choice

Multi
Choice 2

Ðåçóëòàòè

Фиг. 3.9. Диаграмата на модела за проектно управление и оценка

Във връзка с изграждането на този модел е организиран едноседми-
чен курс „Ефективно управление на проекти/научни организации“ и са

15Shalamanov, V. Computer Assisted Exercise Environment for Terrorist Attack Consequence

Management, In Transforming Training and Experimentation through Modelling and Simulation
– Meeting Proceedings RTO-MP-MSG-045, Rome, Italy, October 4–7, 22-1–22-18, 2006.
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направени както теоретични публикации по темата, така и практически
експерименти върху двата проекта EU TACOM SEE 2006 и МОАНСО16.

3.2. Проекти на Съвместен център за обучение, симулации и
анализ (СЦОСА)

Във връзка с работата по изграждането и утвърждаването на СЦОСА
за периода 2004–2008 г. са изпълнени и следните съпътстващи проекти:

1. Проектите на NATO RTO: MSG-045 „Трансформация, обучение и
експериментиране чрез моделиране и симулации“ (Transforming, trai-
ning and experimentation through modelling and simulation); MSG-049 „Сис-
тема за моделиране и симулации за реакция, планиране и обучение при
кризи“ (Modelling and simulation system for emergency response planning
and training); NIAG SG98 „Предварително изследване на система за
моделиране и симулации за реакция, планиране и обучение при кри-
зи“ (Prefeasibility study on modelling and simulation system for emergency
response planning and training). И трите изследвания са свързани с пла-
нирането в областта на гражданско-военното сътрудничество за анти-
терористична защита. В проекта MSG-049, СЦОСА участва в междуна-
родна технологична демонстрация съвместно с водещи световни и евро-
пейски високотехнологични компании и организира среща на групата
през ноември 2007г.

2. Проектът „Анализ и адаптиране на модели от агенцията С3 на
НАТО и страни от ЕС и НАТО за анализ, оценка, взимане на реше-
ние, планиране, управление в извънредни ситуации и осигуряване на
системата за компютърни щабни учения на национално и регионално
ниво (ЮИЕ и Черноморски регион)“ е свързан с трансфера и адапти-
рането към българските условия на моделите JCATS, CBS, KIBOWI,
SPECTRUM и GAMMA и разработването на архитектура за КПУ и
възможностите за използването им в обучението. Проектът е финан-
сиран от Научно-консултативния съвет при Постоянната комисия за
защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи при МС
(ПКЗНБАК) (2005 г.).

16Рачев, В., Минчев, З., Тагарев, Т., Цачев, Ц., Живков, Н., Богданов, Б., Димов, Г.,
Бизов, Л., Калинов, К., Урумов, Н., Милушев, Л., Хаджитодоров, С. и Налбантов, И. Ме-

тодология и сценарии за отбранително планиране, Министерство на отбраната, Дирекция
„Отбранителна политика“, Военно издателство, 2008, 335 стр., ISBN 978-954-509-392-0.
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3. Проектът „Архитектура за интегрирация на информационните
системи за управление в извънредни ситуации, полеви и стационарни“

е свързан с разработването на модел и архитектурна рамка за интегра-
ция на информационни система на основата на DoDAF. В допълнение
бяха дадени и някои препоръки за законодателни промени в Закона за
управление при кризи, примерна архитектура на нова национална сис-
тема за ранно предупреждение и организирането на обучителен курс
за работа със софтуерни инструменти по темата „Използване на System
Architect и OpNet в проектирането и управлението на организации и
процеси“. Проектът е финансиран от Научно-консултативния съвет при
Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии
и катастрофи при МС (ПКЗНБАК) (2005 г.).

4. Участието от страна на СЦОСА в проекта „Изследване за интег-
рирана система за управление при извънредни ситуации на Република
България“ (Feasibility Study of Integrated Emergency Management System
(IEMS) for the Republic of Bulgaria) е свързано с натрупаните знания и
опит по проекта EU TACOM SEE 2006 и организирането на технологич-
на демонстрация и анализ на възможностите за изграждане на интег-
рирана система за управление в извънредни ситуации. Проектът е фи-
нансиран от Американската агенция за търговия и развитие (USTDA)
(2006 г.).

5. Участието на експерти от СЦОСА в разработването на „Нацио-
нална стратегия за сигурност на Република България“ е свързано с
идеята за използване на приложния операционен анализ в сектора за
сигурност. Проектът е финансиран от Министерски съвет на Република
България (2007 г.).

6. „Национална изследователска програма за сигурност“, като част
от изследователската стратегия на Република България и участието в
Европейския форум за изследвания и иновации в областта на сигур-
ността (ESRIF);

7. Съвместна работа с УНСС по проекта NATO SfP 982063 “Manage-
ment of Security Related R&D in Support of Defence Industrial Transforma-
tion” 17 за разработка на модел и инструменти за проектно и програмно
управление и оценка на проекти за КПУ.

8. Проектът на МО, Дирекция, „Отбранителна политика“, „Методо-
логия за операционен анализ на системата за национална сигурност и

17http://sfp.e-dnrs.org/
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отбрана, операционен анализ на организационните практики на осно-
вата на пакет от сценарии за отбранително планиране – МОАНСО“

(юли – септември 2007 г.).
9. Проектът на МО, Дирекция, „Отбранителна политика“ „Произ-

водствен модел на въоръжените сили“, изпълнен съвместно с УНСС
(януари – март 2008 г.).

3.3. Заключение

Разработеният капацитет по проект SfP 981149 и изградените Център
по операционен анализ и Съвместен център за обучение, симулации и
анализ, поставят добра основа за институционализиране на приложното
използване на моделирането и симулациите чрез ОА и КПУ в сектора
за сигурност (СС). За тази цел беше създаден необходимият базов ин-
тердисциплинарен човешки и технологичен ресурс18, както и уеб бази-
ран знаниен портал19 за споделяне на получените резултати в по-широк
кръг от участници в интегриран сектор за сигурност (ИСС). Решение,
което позволява емпиричното тестване на идеята за интеграция в сек-
тора и апробация на ефектите от това в контекста на управлението на
промяната.

Накрая ще отбележим, че за бъдещото използване на този капацитет
е необходимо да бъде осъзната нуждата от това и на макроуправленско
ниво в България. Стъпка, която в Западна Европа и САЩ е осъщес-
твена преди повече от 50 години и е донесла множество положителни
резултати.

18Operations Research Support to Force and Operations Planning in the New Security
Environment – NATO SfP 981149, Final Report, April, 2008.

19http://www.caxbg.com
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Глава 4

Развитие на капацитета на Центъра за операционен
анализ за подпомагане на планирането за способнос-

ти

Тодор Тагарев

Развитието на системата за отбрана и в частност на въоръжените
сили на Република България се планира и реализира в среда с висо-
ка степен на неопределеност, предизвиквана от комплексния характер
на измененията на рисковете и заплахите за сигурността на страната и
нейните съюзници, процесите на цялостно интегриране в НАТО и Ев-
ропейския съюз и под влиянието на относително бързите изменения в
технологичната основа на отбраната, икономиката, социалните нагласи,
организационно-културните и демографските фактори.

В тези условия Въоръжените сили трябва да отговорят на разно-
образни и често противоречиви очаквания—от участие в операциите в
Афганистан, Ирак и Западните Балкани, през потушаване на пожа-
ри и отстраняване на последствията от наводнения до модернизация
и възлагане на поръчки, които потенциално да възродят българската
отбранителна индустрия20 – и всичко това в рамките на бюджет, който
при наблюдаваните понастоящем тенденции с всяка изминала година
съставлява все по-малка част от брутния вътрешен продукт на Бълга-
рия.

4.1. Планиране за способности

Намирането на адекватен отговор на тези и други очаквания не е три-
виална задача. Въоръжените сили винаги са представлявали голяма,
сложна, инертна и скъпа система, чието развитие се управлява в из-
меняща се среда. Освен това комплексният характер на измененията
в средата се съчетава с ограничената ни по принцип способност да ги

20Вж. например: „Станишев: Офсетният механизъм трябва да гарантира инвес-
тиции, от които има полза цялото общество,“ Actualno.com (28 ноември 2007),
<http://bulgaria.actualno.com/news_136211.html>.
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прогнозираме. Националните решения за развитие на въоръжените си-
ли са елемент на разработването на отбранителните политики на НАТО
и Европейския съюз, чието развитие невинаги е съгласувано. Освен то-
ва, задачите и очакванията на обществото към въоръжените сили се
определят в контекста на развитието на националния сектор за сигур-
ност, а решенията за това развитие често се вземат ад хок, под натиска
на конкретни събития. И накрая, решенията трябва да бъдат съобра-
зени с общодържавната ресурсна рамка, но валидността на опитите за
нейното прогнозиране рядко надхвърля една година.

При тези характеристики на средата за развитие на отбраната и въ-
оръжените сили процесът на взимане на съответните решения трябва
да осигурява:

• Адаптивност към изменящите се условия на развитие на въоръ-
жените сили (в това число на условията, в които те трябва да
решават своите задачи);

• Гъвкавост – да позволява отчитане на изискванията на нови роли
и задачи и съответно изменение на въоръжените сили (организа-
ционни структури, доктрини, оперативни концепции, въоръжение
и техника, система за подготовка и т.н.) в сравнително кратки вре-
меви рамки;

• Робастност на решението, т.е. получената в процеса на планира-
не структура на силите трябва да бъде „достатъчно добра“21 за
изпълнението на широк спектър от задачи в условия, които пред-
варително не са точно известни.

Общността от експерти по планиране на отбраната понастоящем спо-
деля възгледа, че адекватен отговор на посочените предизвикателства
може да бъде получен, като се заложи на планиране за способности,
или по-точно планиране, базирано на сценарии, водено от оперативни
концепции и ориентирано към способности.22

21Математически, изпълнението на изискването за робастност предполага решаване на
минимаксна оптимизационна задача, което обаче едва ли е реалистично, тъй като предпо-
лага създаването на пълен и конкретен модел на силите и средата за тяхното развитие. За
проблемите при прилагане на оптимизационни подходи в планирането на силите вж. Todor
Tagarev, Tsvetomir Tsachev, and Nikolay Zhivkov, “Formalizing the Optimization Problem in
Long Term Capability Planning”, Information & Security: An International Journal 23:1 (2008):
99-114, <http://infosec.procon.bg>.

22Определян в англоезичната литература като scenario-based, concept-led /или concept-
driven/, capability-oriented planning. Вж. Handbook on Long Term Defence Planning,
RTO Technical Report 69 (Paris: NATO Research and Technology Organization, April
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Водеща роля в процеса на планирането за способности има Минис-
терството на отбраната (МО) с използването на съответната военна ек-
спертиза, а Центърът за операционен анализ (ЦОА) поддържа широк
набор от компетенции, за да подпомага реализацията и усъвършенст-
ването на този процес.

Фиг. 4.1. Процес на определяне на изискванията

Първата област на компетенции е при определяне на изискванията
(вж.: Фиг. 4.1.). Центърът за операционен анализ разполага с потенциал
за подпомагане на анализа на средата за сигурност, дефинирането на
интереси и цели и разработването на стратегии за сигурност. Учени от
центъра участваха в своето експертно качество при разработването на
всички проекти на концепции и стратегии за сигурност на Република
България след 1997 год.

2003), <www.rta.nato.int/Pubs/RDP.asp?RDP=RTO-TR-069>; и Guide to Capability-

Based Planning, TR-JSA-TP3-2-2004 (The Technical Cooperation Program, Joint
Systems and Analysis Group, Technical Panel 3, MORS Workshop, October 2004),
<www.mors.org/meetings/cbp/read/TP-3_CBP.pdf>.
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Уникални са разработките на ЦОА в интерес на определянето на от-
бранителни амбиции. В Центъра са разработени (а) подход към струк-
турирането на отбранителните амбиции, (б) скали за определяне на от-
бранителните амбиции по направления, и (в) способ за визуализиране
на отбранителните амбиции (вж.: Фиг. 4.2.)23.

Фиг. 4.2. Отбранителна политика, амбиции и структури на въоръжените сили

Центърът има значими постижения в развитието на методи и прог-
рамни средства за поддръжка на разработването на сценарии за отбра-
нително планиране,24 както и на методи за избор на набор от сценарии,
подходящ за използване в процеса на планиране на отбраната. Вече е
натрупан и значителен опит в прилагането на тези методи и средства
за разработване и анализ на сценарии за планиране.25

ЦОА има уникален за страната капацитет в разработването на стан-
дартизирани списъци от задачи и структуриране на отбранителните
способности26 и частично в анализа и приложението на оперативни кон-

23Тодор Тагарев, Валери Рачев, Отбранителна политика и развитие на Въоръжените

сили на Република България 2018 (София: Военно издателство, 2008 г.)
24Валери Рачев със Златогор Минчев, „Методика за разработване на сценарии за отб-

ранително планиране,“ в Методология и сценарии за отбранително планиране (София:
Военно издателство, 2007 г.), стр. 11–144.

25Вж. Методология и сценарии за отбранително планиране (София: Военно издателст-
во, 2007 г.), стр. 221–322.

26Тагарев, Рачев, Отбранителна политика и развитие на Въоръжените сили на Репуб-

лика България 2018.

85



цепции.27

Втората област на компетенции е в разработването и оценяването
на алтернативни предложения на силите (вж.: Фиг. 4.3.).

Фиг. 4.3. Разработване и оценяване на алтернативни предложения за силите

ЦОА подпомага генерирането и анализа на алтернативни решения
– алтернативни структури на силите и други алтернативи, например
свързаните с аутсорсинг и развитие на публично-частни партньорства
– с компетенции за:

1. Създаване и поддържане на библиотека от градивни елементи (ба-
за данни от типови и уникални войскови подразделения и управ-
ленски структури);28

2. Създаване и поддържане на модели за остойностяване силите, в
това число модели за остойностяване на жизнения цикъл;

3. Развитие и прилагане на методи и средства за анализ по критерия
„разходи-ползи“.

27Основно с използване на капацитета на JTSAC за разработване, организация и осигу-
ряване на провеждането на компютърно поддържани учения.

28Вж. Приложение 1 в Отбранителна политика и развитие на Въоръжените сили на

Република България 2018.
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Освен това Центърът за операционен анализ (ЦОА) има потенциал
да подпомага с методически и програмни средства интегрирането на
изискванията в единна структура на въоръжените сили с отчитане на
хипотези за едновременна реализация на два или повече сценария за
планиране и анализи на достижимия ротационен капацитет.29

Третата област на компетенции осигурява методическо и аналитично
подпомагане на разработването на приемлива и реалистична отбрани-
телна политика и планове за развитие на въоръжените сили чрез балан-
сиране на цели, стратегия, равнища на способности и планов риск в
изменящата се среда за сигурност и очаквани ресурсни ограничения.30

Центърът за операционен анализ (ЦОА) разработва, адаптира и под-
държа методически и програмни средства за всички аспекти на пла-
нирането, в това число за оценяване на плановия риск и отчитане на
оценките в процеса на вземане на решения. Концептуалната основа на
търсенето на баланси е оптимизацията на портфейла от способности,31

но се отчита, че решенията при формирането на отбранителната по-
литика и плановете за развитие на въоръжените сили по принцип са
субективни.

В тази област от особен интерес за висшите държавни ръководители
от изпълнителната и законодателната власт е разработеният оригина-
лен макроикономически подход към съотнасянето на конкретен модел
на отбранителна политика към численост на въоръжените сили.32

Четвъртата област на компетенции обхваща планирането и управле-
нието на прехода от текущата към бъдеща структура на въоръжените
сили. Тук се прилагат средства за определяне и визуализиране на раз-
ликата между необходими способности и текущо състояние на въоръже-
ните сили, разработване на приоритети и стратегии за трансформиране

29Базирайки на съвременни методики от типа на изложените в Force Structure to Underpin

Deployed Operations, SAS-058 Technical Report (Paris: NATO Research and Technology
Organization, October 2006), p. 1–4.

30Henry Bartlett, G. Paul Holman, Timothy E. Somes, “The Art of Strategy and Force
Planning”, in Strategy and Force Planning, 4th ed. (Newport, R.I.: Naval War College Press,
2004), pp. 17–33; Todor Tagarev, “The Art of Shaping Defense Policy: Scope, Components,
Relationships (but no Algorithms)”, Connections: The Quarterly Journal 5:1 (Spring-Summer
2006): 15–34, <https://consortium.pims.org/the-art-of-shaping-defense-policy-scope-

components-relationships-but-no-algorithms>.
31Tagarev, Tsachev, and Zhivkov, “Formalizing the Optimization Problem in Long Term

Capability Planning”.
32Тодор Тагарев, Лидия Велкова, „Модели на отбранителната политика на България в

сравнителна макроперспектива,“ Военен журнал, т. 114, бр. 5 (2007 г.): 115–125.
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на въоръжените сили и, в отделни частни задачи, оптимизиране на пре-
хода.

Освен това ЦОА притежава и международно признат капацитет в
програмното управление на прехода към бъдещата структура на силите
и, еквивалентно, програмното управление на отбранителните ресурси33

(макар, стриктно погледнато, програмното управление да не попада в
обхвата на планирането за способности).

По този начин ЦОА е в състояние да поддържа с методически, ана-
литични и програмни средства цялостното прилагане на съвременни
подходи към дългосрочното планиране на отбраната, ориентирано към
създаване и поддържане на робастно портфолио от отбранителни спо-
собности.

Инфраструктурно, планирането за способности първоначално бе оси-
гурено във Военна академия „Г. С. Раковски“ чрез Лабораторията за
аналитична поддръжка на трансформацията, или ASTRA34, към ка-
тедра „Мениджмънт на отбраната и въоръжените сили“ на факултет
„Национална сигурност и отбрана“. Лабораторията бе оборудвана чрез
финансиране по два научноизследователски проекта – SfP 981149 „Из-
следване на операциите в поддръжка на планирането на силите и опе-
ративното планиране в новата среда за сигурност“ (Operations Research
Support to Force and Operations Planning in the New Security Environment)
по програмата на НАТО „Наука за мир“ и ВУ-МИ-103/2005 „От наци-
онална към гражданска сигурност: Научна поддръжка за ефективна
трансформация на сектора за сигурност“ по програма на Национален
фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и
науката.

Тези проекти дадоха възможност да се инициира процес на трансфе-
риране и адаптиране на модели от Агенцията за консултации, команд-
ване и управление на НАТО (NC3A), в това число на моделите:

• Joint DRR Requirements and Analysis Toolset (JDARTS),35

• Transportation Feasibility Estimator (TFE),

33Вж. например Todor Tagarev, “Introduction to Program-based Defense Resource
Management”, Connections: The Quarterly Journal 5:1 (Spring-Summer 2006): 55–69,
<https://consortium.pims.org/introduction-to-program-based-defense-resource-

management-0>.
34ASTRA – Analytical Support of Transformation.
35JDARTS представлява федерация от модели, използвана в процеса на определяне на

отбранителните изисквания на НАТО.
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• Global Aggregated Model for Military Assessment (GAMMA), и др.,

както и за трансфер на двустранна основа, в това число на модела Force
Matrix Model (FMM).

На проекта основа бе финансирано и закупуването на специализиран
комерсиален софтуер, в това число на софтуер за архитектурно моде-
лиране (System Architect), за мениджмънт на изискванията (DOORS),
използване на балансирана система от показатели в организационния
мениджмънт (QPR) и др.

Към момента на подготовка на този материал за публикуване уси-
лията на ЦОА са насочени към концентриране на капацитета за под-
помагане на планирането за способности в Българската академия на
науките при съхраняване на мрежовия характер на работа с експерти
по различни аспекти на планирането.

4.2. Направления на развитие на капацитета на Центъра за
операционен анализ (ЦОА)

Ако капацитетът на ЦОА за подпомагане на планирането за отбрани-
телни способности се представи като ядро на компетенциите на Центъ-
ра по въпросите на отбранителната политика и планирането (вж.: Фиг.
4.4.), могат да се очертаят няколко основни направления на неговото
развитие.

Първото основно направление, обозначено като сектор „А“ на Фиг.
4.4., е развитието на методологията за планиране и необходимите за
прилагането ѝ аналитични и програмни средства.

Смята се, че традиционните подходи към планирането на отбрана-
та, включително планирането за способности, не осигуряват достатъчна
гъвкавост и адаптивност в развитието на въоръжените сили при висо-
ката степен на неопределеност на средата, бързите изменения и ограни-
чената ни възможност за прогнозиране. Затова основна цел в развитие-
то на методологията и инструментариума за планиране е да се осигури
адекватна гъвкавост и адаптивност. В тази връзка в ЦОА са разработе-
ни надстройки на „класическото“ планиране за способности,36 базирани
на:

36Ако за „класика“ се приемат насоките в документа от 2004 г. Guide to Capability-Based

Planning.
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Фиг. 4.4. Основни направления на развитие на капацитета на ЦОА.

• Използване на сценарии на две равнища – сценарии за планиране37

и контекстни сценарии, наричани още „алтернативни бъдеща“;38

• Разширено тълкуване на термина „способности“, включващо капа-
цитета за формиране на средата за сигурност и т.н. „стратегическа
адаптивност.“39

Развитието и апробирането на методологията продължава чрез учас-
тие в изследването SAS-072 на Организацията за изследвания и тех-

37В разработената от автора „Методология за планиране на отбраната и въоръжените
сили“ те са наречени „ситуационни сценарии.“ Вж. Методология и сценарии за отбрани-

телно планиране, 2007
38За примери на контекстни сценарии, разработени в интерес на отбранително-

то планиране на България, вж. Valeri Ratchev, „Context Scenarios in Long-Term
Defense Planning,“ Information & Security: An International Journal 23:1 (2008): 62–72,
<http://infosec.procon.bg/v23/Ratchev_ContextScenarios.pdf>.

39За подробности вж. Тодор Тагарев, „Методология за планиране на отбраната и въоръ-
жените сили.“
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нологии на НАТО и включването на учени от ЦОА в международен
консорциум по Седма рамкова програма за научни изследвания по те-
ма „Сигурност“ с предложение за проект за прогнозно40 управление на
инвестициите в сигурността.

Второто направление на развитие на капацитета на ЦОА (обозначено
с „Б“ на Фиг. 4.4.) включва създаване и провеждане на интерактивни
симулации (ролеви игри) за целите на обучението и подготовката на
ръководен и експертен състав за реализиране на методологията за пла-
ниране за способности и вземане на съответни ресурсни решения. До
лятото на 2008 г. са проведени 20 такива игри във Военна академия „Г.
С. Раковски“, всяка с продължителност 24 учебни часа, и една трид-
невна игра в Националната академия по отбрана на Украйна с над 40
участници от Министерството на отбраната, въоръжените сили и други
организации от сектора за сигурност. Интерес към съответния капаци-
тет на ЦОА бе проявен и от Центъра за сътрудничество по въпросите на
сигурността в Югоизточна Европа (RACVIAC), разположен недалече
от Загреб, Хърватска.

Опитът на ЦОА показва още, че използването на игрови подходи е
ефективен и ефикасен способ за трансфериране на норми за демокра-
тично, прозрачно и отчетно управление на отбраната.41

Третото основно направление е развитието на методологията с цел
подпомагане на планирането в сектора за сигурност с потенциален ефект
върху цялостната му трансформация. Основната концептуална разра-
ботка на ЦОА в това направление е в процес на апробация, като пара-
лелно с това вече са получени първите частни резултати в планирането
на способности за защита на морския суверенитет42 и за защита на кри-
тичната инфраструктура.43

Развитието на капацитета в тези три направления създава условия

40Английският термин е “foresight-based”.
41Todor Tagarev, “Gaming as an efficient conduit of norms in defense management”, submitted

to Simulation and Gaming: An International Journal of Theory, Practice and Research.
42Todor Tagarev and Boyan Mednikarov, “Planning of Security Sector Capabilities for

Protection of Maritime Sovereignty”, in Scientific Support for the Decision Making in the Security

Sector, Ognyan Kounchev, Rene Willems, Velizar Shalamanov and Tsvetomir Tsachev, eds.
(Amsterdam, IOS Press, 2007), pp. 72–86.

43Todor Tagarev and Nickolay Pavlov, “Planning Measures and Capabilities for Protection of
Critical Infrastructures”, Information & Security: An International Journal 22 (2007): 38–48,
<http://infosec.procon.bg/v22/Tagarev_Pavlov_CIP.pdf>.
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за синергизъм и получаване на важни теоретични и научно-приложни
резултати на стика между съответните направления. За нагледност на
Фиг. 4.4. трите стикови области са обозначени съответно с „А-Б“, „А-В“

и „Б-В“.

В първата от тях се изследва, развива и прилага потенциала на ро-
леви игри и интерактивни симулации за подпомагане на вземането на
решения при формиране на отбранителната политика и развитието на
въоръжените сили. Игрите са обещаващо средство за дискутиране и ра-
ционализиране на основните измерения на отбранителната политика –
амбиции, операции, политики по човешките ресурси, амбиции относно
технологичното равнище на въоръжените сили и ролята на отбранител-
ната индустрия, бюджетни равнища и др., както и да се рационализира
процеса на приоритизиране. В игрова обстановка могат да се генерират
качествено различни алтернативи на структури на силите и се оценят
техните предимства и недостатъци. По този начин бързо може да се из-
следва пространството от възможни решения. При промяна в средата
на развитие на въоръжените сили интерактивните симулации подпома-
гат генерирането, анализа и избора на нови програмни алтернативи и
запознаване със съответните изменения в бюджета, плановете за дос-
тавки, за учебно-бойна подготовка и други краткосрочни планове.44

Игровият подход вече намери реално приложение за подпомагане на
структурирането и дефинирането на отбранителни амбиции, оценяване
на алтернативни подходи към структуриране на отбранителните спо-
собности и определянето на изисквания чрез анализ на сценарии за
планиране.

Втората преходна област, обозначена на Фиг. 4.4. с „Б-В“, е свързана
с прилагане на ролеви игри и симулации за подпомагане на обучението
и подготовката на ръководители и експерти за ефективно управление на
развитието на сектора за сигурност, тестване на различни организаци-
онни и нормативни решения с основна цел постигането на максимално
равнище на сигурност при зададено (ограничено) равнище на заделя-
ните за тази цел публични ресурси.

И последната от представените тук области на компетенции на ЦОА
(обозначена с „А-В“) е в разработването на организационни модели, или

44За подробности вж. Todor Tagarev, Georgi Stankov, and Lozan Bizov, “Interactive
Simulations in Support of Decision Making on Defence Resource Allocation”, Information &

Security: An International Journal 23:1 (2008): 129–140, <http://infosec.procon.bg>.
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„архитектури“. ЦОА има модерна програмно-техническа инфраструк-
тура и значителен опит в използването на архитектурно моделиране за
подпомагане на:

• генерирането и анализа на организационни решения в отбраната
и сектора за сигурност,45

• анализиране и усъвършенстване на организационни процеси;46 и
• дефиниране на изискванията и мениджмънта на внедряването и

развитието на системи за управление, информационни и комуни-
кационни технологии и сензорни системи.47

В заключение може още веднъж да се подчертае, че в резултат на
целенасочени, системни и трайни усилия и инвестиции Центърът за опе-
рационен анализ (ЦОА) е създал и развива капацитета си за цялостно
осигуряване на процесите на планиране и управление на развитието на
въоръжените сили, отбранителната система и сектора за сигурност. То-
зи капацитет е признат както от държавното ръководство и българската
академична общност, така и в международен план. Това ни дава осно-
вания да твърдим, че регулярното използване на капацитета на ЦОА
от българската държава би осигурило значим принос за ефективното,
ефикасно и прозрачно управление на сектора за сигурност и отбрана в
интерес на българското общество и граждани.

45Velizar Shalamanov, Stefan Hadjitodorov, Todor Tagarev, Stoyan Avramov, Valentin
Stoyanov, Pencho Geneshky, and Nikolay Pavlov, “Civil Security – Architectural Approach in
Emergency Management Transformation”, Information & Security: An International Journal

17 (2005): 75–101, <http://infosec.procon.bg/v17/EmergencyMngmtArchitectures.pdf>;
Todor Tagarev and Petya Ivanova, “Developing an Architecture for Naval Sovereignty
Operations Center”, Information & Security: An International Journal 16 (2005): 29–38,
<http://infosec.procon.bg/v16/NavalOpsCenter.pdf>.

46Тодор Тагарев, „Организационно проектиране в интерес на отбраната с продуктите на
Telelogic“, CIO 2:6 (юни 2006 г.): 22–23; Aleksandar Dimov, Gueorgui Stankov, and Todor
Tagarev, “Using Architectural Models to Identify Opportunities for Improvement of Acquisition
Management”, Information & Security: An International Journal 23:2 (2008), under print.

47Тодор Тагарев, Велизар Шаламанов, Стоян Аврамов, Александър Цанков, „Регулиране
на развитието на С4 системи в НАТО и страни членки,“ Втора международна научна

конференция „Изследвания и технологии за нуждите на отбраната и въоръжените сили

– Хемус-2004“ (Пловдив, 27–29 май 2004 г.). стр. 47–58.
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Глава 5

Изследователска инфраструктура по сигурността и
основни инструменти за управление на промяната в

сектора за сигурност

Велизар Шаламанов

Изследователската инфраструктура в сферата на сигурността е от
изключителна важност за ефективността при реализацията на научна-
та програма. В нашето разбиране за изследване на сигурността е необ-
ходима среда, която включва:

• Изследователски екипи с необходимата подготовка;
• Натрупване на бази данни/знания за изследванията по сигурност-

та;
• Наличие на високоскоростен Интернет с достъп до чуждестран-

ни/международни бази данни и знания по сигурността;
• Интеграция на различни семинари и курсове – например финанси-

раните по проекти на НАТО научни семинари (Advanced Research
Workshop – ARW), образователни семинари (Advanced Study Ins-
titute – ASI), обучителни курсове (Advanced Training Courses –
ATC);

• Създаване на знаниен портал за изследвания по сигурността;
• Развитие на среда за симулационни игри и компютърно подпома-

гани учения в сферата на сигурността;
• Интегриране на изследванията чрез Център за операционен анализ

(ЦОА) с капацитет за непосредствено влияние върху процеса на
взимане на решения при управление на промяната в сектора за
сигурност.

Първият опит за интеграция на организации за изследвания по си-
гурността беше създаването на Коалиция „Реформа на сектора за си-
гурност“ през 2002 г. по инициатива на Сдружение „Джордж Маршал“
– България, и Атлантическия клуб в България. Част от проектите на
коалицията са представени в Приложение 2. С тях определено се въ-
веде понятийният апарат от евроатлантическата общност в българския
политически и обществен живот, заедно с някои приноси в областта
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на интегрирания сектор за сигурност и третото поколение реформи в
сектора.

Вече 6 години ефективно работи Центърът за изследвания по наци-
оналната сигурност и отбраната (ЦИНСО–БАН) като помощно звено
за развитие на изследванията в БАН – най-старата научна институция
в България. Неформално на базата на рамкови договори и двустран-
ни изследователски програми с Министерството на отбраната (МО) и
„Национална служба Гражданска защита“ (НСГЗ) към ЦИНСО-БАН
се оформи и Центърът по трансформация на сектора за сигурност
(ЦТСС).

През последните 3 години със създаването и ефективното използ-
ване в на Съвместния център за обучение, симулации и анализ по си-
гурността (СЦОСА към ИПОИ–БАН). СЦОСА е основа и за развитие
на Центъра за операционен анализ (ЦОА) съвместно с Института по
математика и информатика на БАН (ИМИ-БАН), Военна академия „Г.
С. Раковски“ (ВА) и Академията на Министерството на вътрешните
работи (АМВР).

По този начин изследователската инфраструктура по сигурността се
изгражда на няколко нива:

1. Теми, определяни от сектора за сигурност;
2. Екипи, формирани в институти, университети и неправителствени

организации;

3. Мрежа за изследвания по сигурността като елемент от изследова-
телската мрежа (широколентов Интернет);

4. Мрежа от бази данни и знания по сигурността;
5. Мрежа от семинари и образователни курсове;

6. Среда за симулационни игри и компютърно подпомагани учения;

7. Център за операционен анализ за подпомагане на взимането на
решения в сферата на сигурността.

Създаването на изследователска инфраструктура по сигурността е
условие за по-добро управление на проектите и влаганите в тях средс-
тва. Това би позволило България да участва ефективно в Европейския
форум за изследвания по сигурността и иновациите (ESRIF), Седма
рамкова програма на ЕС (FP7), както и в научните програми на НАТО,
с което ще се повиши ролята на България в региона, а не на послед-
но място ще се създаде качествено ново ниво в двустранните научни
партньорства.
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Естествено е Оперативната програма „Административен капацитет“
(ОПАК) и Националният фонд „Научни изследвания“ (НФНИ) да са
най-логичните инструменти за финансиране и управление на процеса
за изграждане на изследователска инфраструктура за Национална из-
следователска програма „Сигурност“ като следствие от създаването на
тема „Сигурност“ в Седма рамкова програма на ЕС.

Освен подкрепа на изследванията тази инфраструктура има пряко
отношение и към развитието на образователните програми (бакалавър-
ски, магистърски, докторски) в българските университети и БАН. Нека
не забравяме, че не може да има качествено висше образование без из-
следвания, че не може да има промяна в сектора за сигурност без под-
готвени специалисти в сферата на управление на промяната в сектора
за сигурност.

Практически всички успешни образователни програми в Софийския
университет „Св. Климент Охридски“ (СУ), Университета за национал-
но и световно стопанство (УНСС), Нов български университет (НБУ),
Военна академия „Г. С. Раковски“ (ВА) и Академията на Министерст-
вото на вътрешните работи (АМВР) са базирани върху основната част
от анализираните в тази книга проекти, изпълнени през последните 10
годин. Това личи и от последователното въвеждане на терминология-
та, използвана в тези изследвания, като напр. гражданска сигурност,
интегриран сектор за сигурност, демократичен контрол, управление на
ресурите, планиране на способности, експедиционни сили, управление
при кризи, гвардия, защита на критичната инфраструктура и др.

Основните продукти за научна поддръжка по управление на промя-
ната в сектора за сигурност са следните:

1. Разработка, анализ и оценка на сценарии и архитектури;

2. Управление на проекти в сектора за сигурност, вкл. управление на
риска;

3. Управление на знания в сектора за сигурност и образователни
програми в областта;

4. Среда за провеждане на операционен анализ и компютърно под-
помагани учения (експерименти) по управление на промяната в
сектора за сигурност.

Създаването на изследователска инфраструктура е условие за ефек-
тивно управление на проектите, както и за оптимизиране на ресурсите
чрез използване на обща инфраструктура.
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В този контекст на Фиг. 5.1. е представена схема на еволюционно из-
градената система за поддържане на изследвания в сферата на сигур-
ността и по-специално в областта на управление на интегриран сектор
за сигурност.

Фиг. 5.1. Интегрирана инфраструктура за изследвания по сигурността – система
за управление

Развитието на тази инфраструктура и общото ѝ ползване от инсти-
тутите на БАН, университетите, институциите от сектора за сигурност
и индустрията по модела на Агенцията за консултации, командване и
управление на НАТО е ключов приоритет за управление на промяната
в сектора за сигурност. С интеграцията на СЦОСА–БАН по въпроси,
свързани основно с гражданската сигурност, и СЦОСА–МО (Чаралица)
по въпроси, свързани с операции на армията, както и последващата им
интеграция в мрежата за симулации на НАТО (а един ден, когато има
готовност и в ЕС и съответстващата негова мрежа) може да се осигури
съществен принос на България в развитието на концепции и модели за
гражданско-военно взаимодействие (в частност военна поддръжка на
граждански операции и гражданска поддръжка на военни операции).

Сериозната научна поддръжка на този процес на разработване и ек-
спериментиране на концепции идва от ЦОА, където дори и сега с ог-
раничени ресурси бе дефиниран тримерен модел на управление (вж.:
Фиг. 5.2.):
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• Групи на компетентност в сферата на използване на научни методи
в управление на сектора за сигурност, вкл. на промяната и доброто
управление в сектора за сигурност;

• Групи за връзка с потребителите – Министерство на отбраната
(МО), Министерство на вътрешните работи (МВР), Министерство
на извънредните ситуации (МИС)/Министерство на здравеопаз-
ването (МЗ), Министерство на външните работи (МВнР), надве-
домствените/междуведомствените структури на сектора за сигур-
ност (вкл. правителство, парламент, президентска администрация)
и специалните служби;

• Интегрирани програмни екипи (с привличане на експерти от дру-
ги институти, университети, от индустрията и администрацията)
за решаване на конкретни проблеми, идентифицирани с потреби-
телите при използване на експертиза от групите на компетентност.

Òðèìåðåí ìîäåë íà óïðàâëåíèå

Âðúçêà ñ ïîòðåáèòåëèòå

Êîìïåòåíòíîñò

Èíòåãðèðàíè ïðîãðàìíè åêèïè

Ïðîñòðàíñòâî íà ñúâìåñòíî ðåøàâàíå
íà ïðàêòè÷åñêè ïðîáëåìè

Фиг. 5.2. Тримерен модел на управление

Този „куб“ на управление поддържа средствата, връзката с потреби-
телите и „производството“ на резултати за тях, като се координира от
единна стратегия и се измерва чрез балансирана система от показатели
за ефективност.

ЦОА като институция за подпомагане на управлението на промяна-
та в сектора за сигурност има и друга интеграционна функция – да
интегрира поколенията в изследователските среди. Старшите изследо-
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ватели са фокусирани върху цялостни решения в интерес на сектора за
сигурност и системно прилагане на научните методи чрез развитие на
концепции и теории, докато средното ниво и младшите изследователи
са фокусирани върху интеграцията на върхови технологии в СЦОСА
като полигон за развитие и изпитване на съвременни модели за управ-
ление в интегриран сектор за сигурност. Естествено при това е младите
изследователи да контактуват по-успешно с индустрията, а старшите
изследователи – с институциите на сектора за сигурност.

Самото развитие и поддържането на инфраструктурата, схематично
представени на Фиг. 5.3, са резултат от усилията на младите изследо-
ватели и взаимодействието им с високотехнологични фирми.

Фиг. 5.3. Архитектура на изследователска инфраструктура за КПУ по управление
в сферата на сигурността

Изследователската инфраструктура, както може да се види на Фиг.
5.3, има и трета интеграционна функция – да интегрира технологиите
и човешкия фактор. Това е от изключителна важност. Показаха го из-
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следванията на част от екипа в ЦОА, започнали във връзка с втория (и
първи успешен) българо-съветски космически полет през 1988 г. с апа-
ратурата „ЗОРА“. Ключов фактор за успеха на мисията бяха поведе-
нието и състоянието на специалистите, поставени в екстремална среда,
с висок риск и отговорност, заобиколени и зависими от технологиите.
Следователно, наред с организационни и технологични изследвания в
полигона СЦОСА е възможно и полезно интензивното провеждане и
на психологически, физиологически и други изследвания на човешкия
фактор. Този полигон поддържа и икономически изследвания на ефек-
тивността на управление на сектора за сигурност, както и на самата
подготовка на персонала чрез КПУ.

Така стигаме и до още една интеграционна функция на ЦОА със
СЦОСА-БАН – интеграцията между изследване, образование (ползвай-
ки СЦОСА от студентите като лаборатория) и обучение (провеждай-
ки курсове и КПУ по професионално обучение). Последното налага и
акредитиране на СЦОСА като център за професионално обучение по
управление в сектора за сигурност (вкл. обучение по управление при
инциденти, извънредни ситуации, кризи за персонала от различните
държавни и частни центрове/пунктове за управление в извънредни си-
туации и кризи).

Повишаването на сложността на системите и моделите за управле-
ние в сектора за сигурност прави необходимо използването на спирало-
видния модел за управление на жизнения цикъл на подобни системи,
а това изисква полигони от типа на СЦОСА. Развитието му като та-
кова средство би позволило да се повиши капацитетът за изграждане
на ефективни интегрирани системи за управление, а това може да се
финансира чрез офсетните (компенсационните) споразумения по специ-
алните обществени поръчки, още повече че ИПОИ–БАН е регистриран
като офсето-получател през 2007 г.

Изграждането и еволюцията на тази изследователска инфраструк-
тура поставя с особен акцент въпроса за ефективното управление на
използването на СЦОСА, управлението на сложно портфолио от изсле-
дователски проекти с различни потребители, различно финансиране и
в същото време съхраняване на неговата уникалност в качеството му
на звено на БАН. Именно в БАН е възможно да се осигури интеграция
между усилията на различни ведомства от сектора за сигурност, както
и интеграция на експертиза от различни институти на академията, уни-
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верситети и иновативни компании. Такова звено е добра възможност за
експериментиране на иновативни подходи за управление на промяната
в БАН като ключова национална институция за приложение на науката
в интерес на тражданите, обществото и държавата.
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Глава 6

Управление на научни проекти (портфолио от проек-
ти) и измеримост на резултатите

Велизар Шаламанов, Ирена Николова

6.1. Процес на управление на проекти

По своята същност управлението на проекти представлява съвкупност
от умения и инструменти, даващи възможност да се направят прогнози
и да се контролират резултатите от направените усилия в една или
друга насока.

Процесите за управление на проекти могат да бъдат разделени на
шест основни групи, реализиращи различни функции на управление:

• Процес на инициране – взимане на решение за начално изпъл-
нение на проекта;

• Процес на планиране – определяне на целите и критериите за
успех на проекта, разработване на схема и график на дейностите
за достигането им;

• Процес на изпълнение и контрол – ръководене и координация
на екипа и другите ресурси за изпълнение на плана;

• Процес на анализ – определяне съответствието на плана и из-
пълнение на проекта с поставените цели и критерии за успех; взи-
мане на решение за евентуални коригиращи действия;

• Процес на управление – определяне на необходимите кориги-
ращи въздействия, тяхното съгласуване, утвърждаване и прило-
жение на практика;

• Процес на финализиране на проекта – отчетност и оценка на
критериите за успех на проекта.

Пълната съвкупност от различните стадии от развитието на система-
та или проекта образуват жизнения им цикъл. Началото на жизнения
цикъл съвпада с времето на неговото начало, а краят му – с неговото
окончателно отчитане на заявителя и приемането му от него.
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Всяка сложна система, каквато е и интегрираният сектор за сигур-
ност (ИСС), вкл. и неговите компоненти, разглеждани като обект на
изследване, би могла да се опише със следните етапи, характеризира-
щи нейния жизнен цикъл:

Ïëàíèðàíå

Àíàëèç

Ïîäðîáíî ñèñòåìíî

ïðîåêòèðàíå

Ðåàëèçàöèÿ

Ïîääðúæêà

§

§

§

§

§

Íà÷àëíî ïðîó÷âàíå

Ïðîó÷âàíå íà âúçìîæíîñòèòå

Îïðåäåëÿíå íà èçèñêâàíèÿòà íà

ïîòðåáèòåëÿ

Ïðîó÷âàíå çà ïîäîáíè ñèñòåìè

Ïðîåêòèðàíå íà ñèñòåìíàòà ëîãèêà

Êîäèðàíå, òåñòâàíå è íàñòðîéêà
Ïðàêòè÷åñêà ðåàëèçàöèÿ

Ðàçâèâàíå

Ïîääðúæêà
Îáîãàòÿâàíå

Äåòàéëíà ñïåöèôèêàöèà

Фиг. 6.1. Жизнен цикъл на сложна система

Трансформирането на организациите от „хаотични“ в „съвършени“
изисква целенасочени интервенции на три нива – индивидуално разви-
тие и лидерство, изграждане на екипи, организационно развитие.

Основните характеристики на модерните организации са следните:
• Целева ориентация;
• Саморегулиране за постигането на мисията и дългосрочните стра-

тегически цели;
• Силно децентрализиране и проектно ориентиране на организаци-

онната структура (от типа плоска);
• Разумна автономност, адекватни обратни връзки и съпричастност
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на служителите към целите;
• Работа в екип на консултантска основа;
• Дефинирани ценности и културни нагласи, които поддържат фо-

куса върху резултата, а не върху перфектността на изпълнение на
дейностите;

• Разделение на труда в екипа на база компетентност;
• Открити комуникации и граничен мениджмънт, които поддържат

организационната адекватност на системата да редефинира своята
мисия и цели при глобални промени.

Тези характеристики отличават не само организациите от сектора за
сигурност, но и изследователските екипи. Това предопределя прилага-
нето на добро управление на проектите както по отношение на обекта
на изследването (неговия жизнен цикъл), така и по отношение на из-
следователския екип.

6.2. Инструменти за планиране, контрол и измеримост на ре-
зултатите при управление на проекти

В условията на ограничени ресурси и необходимост от достигане на пос-
тавените цели при пределно намалени срокове в рамките на фиксиран
бюджет се налага разработка на прецизна икономическа оценка и раз-
чет на разполагаемите средствата, както и внедряване на съвременни
методи за ефективно управление. Етапът на планиране е един от най-
важните. На този етап се определят задачите, бюджетът и срокът на
проекта. Често планирането се възприема като съставяне на график за
работа, като се пропускат управлението на ресурсите, съставянето на
бюджета и т.н. Пълноценната техника на планиране включва следните
етапи:

• Определяне целите на проекта и тяхното описание;
• Определяне на дейностите, необходими за реализиране на проекта

– технологичен стадий;
• Определяне на списък от задачи, тяхната обвързаност и продъл-

жителност;
• Разпределение на ресурсите;
• Съставяне на график за работа;
• Писменото задание, бюджетът и графикът за работа образуват

„плана на проекта“.
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Един от критичните фактори за успех на проекта е разработването
на прецизен и подробен план на проекта. Следвайки основните стъпки
при разработване на плана ще осигурим не само насока за действие на
управляващия, но и базов инструмент за комуникация и контрол по
време на проекта. Планът на проекта съдържа следните елементи:

• Подход, ориентиран към резултата/базиран на резултати;
• Описание на задачите;
• Разпределение на ресурсите (включително и на човешките ресур-

си);
• Времева оптимизация на дейностите.
Добре разработеният план трябва да се използва като инструмент

за:
• Остойностяване на резултатите;
• Измерване на резултатите;
• Отчетност;
• Управление.
По принцип в системата за управление на проекти и бюджетиране

има много общи елементи: тези системи използват еднаква информа-
ция, но в различни разрези и форми на представяне. Основната цел
при използване на съвременните методи и инструменти е създаване на
ефективна система за управление на организацията или проекта. Уп-
равлението е свързано с поставяне на конкретните цели, планиране,
контрол, анализ на резултатите, съпоставяне с планираните показатели,
идентифициране на причините за отклонения и решения за коригиращи
действия, постоянно управление на риска.

Най-голямото предизвикателство в реализацията на научни проекти
и управление на научни организации е оптимизирането на разпределе-
нието на финансовите средства, идващи от различни източници (НАТО,
ЕС, национални програми) и ефективното управление на портфейл от
проекти с различно финансиране.

Свързващият елемент между научната сфера, администрацията и
индустрията е създаване на приложно ориентирано интердисциплинар-
но звено, като например СЦОСА, ситуиран в ИПОИ–БАН
(вж.: Фиг. 6.2.).

Управлението на портфолио от проекти е процес, който дава въз-
можност да се вникне във всеки един от проектите – в техните разхо-
ди, ползи и риск. Процесите по определяне на това кой проект трябва
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Фиг. 6.2. Среда за управление на портфолио от проекти с различни източници на
финансиране

да стартира, кой да спре или да продължи, позволяват проверка дали
приоритизирането и изборът на проектите е в съответствие с целите на
организацията.

Новата среда за сигурност налага въвеждане на управление на пор-
тфолио от проекти и в сектора за сигурност, най-вече в процеса на
неговата трансформация. Чрез използване на методите и средствата на
портфолийния мениджмънт се постига ефективна прозрачност, отчет-
ност и съответно отговорност в управлението на сектора за сигурност
в условия на конкуриращи се проекти в променяща се среда.

Основна задача е да се разработи интегриран модел за управление
на портфейл от проекти, остойностяване на резултатите, на базата на
специализирани софтуерни продукти, като напр. MS Project и набор от
Excel таблици. Това позволява автоматично да се планира и остойнос-
тява всяка дейност и произхождащия от нея резултат, както и да се
правят периодични отчети към потребителите.

MS Project е един от най-често използваните инструменти за управ-
ление на проекти. Той предоставя множество възможности за организи-
ране и представяне на подробните данни на плана на проекта, проследя-
ване на действителната работа и сравняването ѝ с плана, предприемане
на коригиращи действия при наличието на отклонения.
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Дори и най-добрият инструмент за управление на проекти не може
да замести преценката на човека. Инструментът обаче може и трябва
да подпомага постигането на следното:

• Проследяване на цялостната информация относно изискванията
за работата по проекта, неговата продължителност и ресурси;

• За нагледно представяне на плана на проекта в стандартни, добре
дефинирани формати;

• Последователно и ефективно планиране на задачите и ресурсите;

• Обмен на информация за проекта с други приложения на Microsoft
Office (Microsoft Access, Microsoft Excel);

• Контрол върху проекта и осъществяване на комуникация с ресур-
сите и с други заинтересовани лица.

Остойностяването е една от най-важните стъпки в процеса на управ-
ление и взимане на решение. Дейностите, отнасящи се към трансфор-
миране на сектора за сигурност, могат да се дефинират като процеси,
функции или задачи, които възникват в даден момент и водят до пос-
тигане на определени резултати.

Основните дейности, ресурси и осъществяването им във времето са
взаимно зависими и изискват количествени модели за тяхната оценка.

Традиционното ресурсно планиране и остойностяване възприема иде-
ята, че извършването на дадена работа и крайните продукти от нея
изразходват ресурси. За разлика от това схващане, методът за остой-
ностяване на дейностите се базира на предположението, че извършената
работа и крайните резултати от нея „консумират“ дейности, а дейнос-
тите изразходват ресурси.

Разходите трябва да се разделят така, че да съответстват на ниво-
то на дейност, която изразходва ресурси. Методът АВС (Activity Based
Costing – разходи, основаващи се на дейността) се различава от тради-
ционните методи по своята основна насоченост към елемента „дейност“.
Дейностите се разглеждат като фундаментални обекти за остойностя-
ване.

Накратко, остойностяването чрез метода АВС се извършва на две
фази – от ресурсите към дейностите, а след това от дейностите към
остойностяваните обекти, имащи отношение към крайните резултати.

Тогава логично възниква въпросът защо да не се свържат разходите
направо с крайните резултати? В сложни системи, каквато е секторът за
сигурност, отговорът е следният: съществува по-голям брой варианти за
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действие при развитие на даден сценарий, отколкото крайни резултати.
Един и същ резултат може да бъде достигнат чрез различни намеси,
докато всяка намеса може да се осъществи с повече от една съвкупност
от дейности.

Когато не се разглежда остойностяването на разходите от гледна точ-
ка на дейностите, се игнорира важен момент от развитието на система-
та: Как да бъдат подбрани най-ефективните и най-ефикасните дейности
от дадена група, имащи за цел достигането на един и същ резултат, из-
ход от събитие или сценарий? Един от начините да бъдат определени
ефективните и ефикасните дейности е да се направи сравнителен анализ
на разходите на ниво „дейност“, след това да се степенуват дейностите
обратно пропорционално на тяхната цена и да се отъждествят стоящи-
те най-отгоре като избор от дейности с най-ниска себестойност, които
удовлетворяват условията за приложимост.

Най-общо казано, методът АВС не е изключение от анализа раз-
ход/резултат, а просто задава нов ъгъл на виждане, от който разли-
ките в отношенията разход/резултат могат да бъдат обяснени чрез раз-
личните начини на осъществяване на дейностите, водещи до конкретни
резултати.

Ползата от прилагането на този метод за остойностяване е насоче-
на към групата на взимащите решения, към изграждане на система
за сравняване на алтернативни сценарии, към оптимизиране на пла-
нирането на операции, разпределението на ресурси и към обективна
икономическа оценка.

Алгоритъмът на описания метод за остойностяване е следният:

1. Определяне на дейностите, имащи отношение към крайния резул-
тат;

2. Определяне на разходите за дадена дейност и съответните им ог-
раничения;

3. Оценка по разходни пера и разпределение на преки и косвени раз-
ходи;

4. Сумиране на общите разходи за всяка дейност;

5. Дефиниране връзките между отделните дейности и крайните ре-
зултати и последваща оценка на модела дейност/резултат.

Анализът на дейността е същността на метода АВС и води до нат-
рупване на информация, свързана със следните въпроси:
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• Каква дейност е извършена в процеса на развитие на всеки един
модул от системата;

• Броя на операциите;
• Колко хора са необходими за извършване на съответната дейност;
• Разходите за извършване на дейността;
• Ефективността и оценка на полезността на съответната дейност в

общия сценарий за действие;
• Времето за извършване на операцията;
• Резултатите;
• Отношенията между участващите.

6.3. Интеграция на архитектурния подход с мрежово планира-
но управление и балансирана система от показатели

Резултатите от проектите биха могли да се измерват по различен начин.
Изключително ефективна е балансираната система от показатели за
ефективност. Тази система не е просто система за измерване, а систе-
ма за стратегическо управление на организацията. Тя предоставя не-
обходимия инструментариум за претворяване на стратегията в реални
действия.

Основните средства на системата са:
• Индикатори за ефективност;
• Планиране и управление, ориентирани към резултати;
• Нарастващо използване на информационните технологии;
• Насърчаване на обмена на информация с цел сравнение на пости-

женията.
При подходяща реализация на балансираната система от показате-

ли за ефективност тя се превръща в основен инструмент за планиране
и наблюдение на действията, които водят до успешно изпълнение на
стратегическите цели на организацията.

Основната ѝ цел е да премести акцента от ограничаващото чисто
финансово управление към управление с дългосрочна перспектива в
бъдещето, основано на стратегията на организацията. Подчертават се
най-вече показателите, които описват бъдещото развитие на организа-
цията.

Методологията разглежда организацията в четири различни, но ба-
лансирани перспективи (вж.: Фиг. 6.3). За всеки конкретен проект или
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Фиг. 6.3. Баланс на перспективите

организация, на базата на мисия, визия, стратегия следва да се оп-
ределят тези балансирани перспективи, да се свържат със задачите,
дейностите, резултатите и да се използват за управление, така че орга-
низацията/проектът да остава фокусирана върху своята стратегия.

Методите за оценка на ефективността спадат към главните инстру-
менти за анализ на системата. Ефективното управление само по себе
си е постигане на желаната резултатност от дейността на конкретна
система, която се отразява в различни показатели на обекта на управ-
ление, имащи количествени и качествени характеристики. Използва-
нето на модели, като например балансираната система от показатели,
позволява по-рационално формиране на бюджета, основано на ефектив-
ността на процесите, а не на интуицията на ръководителите, подобрено
прогнозиране на резултатите чрез използване на изпреварващи индика-
тори, причинно-следствени връзки и симулации на процеси, по-голяма
прозрачност на дейността на организацията, ускорено идентифициране
на проблемните области, по-лесно извеждане на най-добрите практики,
повече възможности за идеи и иновации.
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Повишаването на ефективността на системата за управление предпо-
лага намиране на оптимални форми, методи и технологии за управле-
ние на конкретния обект с цел достигане на предварително заложените
критерии за успех, или с други думи постига се ефективното му управ-
ление. Прилагането на ефективно управление изисква добро описание
на обекта чрез приложение на архитектурния подход.

Архитектурният подход се съчетава с теорията на обработка на ин-
формацията и когнитивната психология/теорията за взимане на реше-
ния и теорията на лидерството. Известните методи и инструментариу-
мът в случая се прилагат в нова област – трансформация на сектора
за сигурност при промяна на политическата и икономическа система и
средата за сигурност, както и в сферата на доброто управляване на сек-
тора за сигурност – казано най-общо, това е управление на промяната.

6.4. Внедряване на резултати от научни изследвания в сферата
на сигурността – публично-частното партньорство

Внедряването на резултатите от научно-изследователските проекти би
могло да се постигне ефективно чрез формиране на интердисциплинар-
но, предметно ориентирано звено в академична среда.

Процесът на внедряване на нови технологии изисква ефективно пуб-
лично-частно партньорство, при което да са налице следните условия:

• Прозрачност, отчетност, ефективност (чрез конкурентност);

• Ясни и точни договорености – основни клаузи, спецификации, план
за изпълнение, разходи, управление;

• Точни критерии и формули за оценка;

• Съгласуваност с процедурите за формиране и изпълнение на бю-
джета;

• Разбиране и яснота относно изискванията от страна на крайните
потребители и финансиращите организации.

Примери за публично-частно партньорство са представени по-долу.
В работата си по проекта на НАТО за създаване на ЦОА и по проек-
та на ЕС за изграждане на СЦОСА секция „Изследване и развитие на
информационните системи“ (ИРИС) в ИПОИ–БАН осъществява сът-
рудничество по модели от Фиг. 6.4 с:
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• неправителствени организации (напр. Сдружение „Джордж Мар-
шал“ – България) при разработване на политика и анализ;

• администрацията на местно и централно ниво (напр. Министерст-
вото на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Минис-
терството на извънредните ситуации, Министерството на здраве-
опазването) при извършване на операционни анализи (ОА) и про-
веждане на компютърно подпомагани учения (КПУ);

• бизнес организации при изграждане на инфраструктурата („Елек-
рон прогрес“ АД, „Телесис“ ООД и др.) или предоставяне на екс-
пертиза по проекти („Рила Солюшънс“ ЕАД, „Уинборн и Костас“
ООД и др.)

Ìîäåë çà ïàðòíüîðñòâî

311/

113

112/911

C4ISR

Áèçíåñ ðåøåíèÿ
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Ïîëè-
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ïîëèòè-
÷åñêè

àíàëèç

Ìåñòíî íèâî Íàöèîíàëíî è ðåãèîíàëíî

Îïåðàöèîíåí àíàëèç, ÊÏÓ, Äèñòàíöèîííî îáó÷åíèå
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Фиг. 6.4. Модел за взаимодействие на „меките“ (софт) и „твърдите“ (хард)
научни изследвания, администрацията и бизнеса в управлението на

промяната на сектора за сигурност

Основната експртиза на секцията си остава операциония анализ (ОА),
компютърно подпомаганите учения (КПУ), дистанционното обучение и
интеграцията на други научни методи около ОА.

6.5. Управление на научните изследвания по сигурността

На базата на представените до момента стъпки и етапи за управление
на процеса на трансформация и в частност на процеса на оценка, избор
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и управление на проекти ние предлагаме изграждане на общ модел за
оценка, избор и управление на научни проекти по сигурност и отбрана
(вж.: Фиг. 6.5).
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Фиг. 6.5. Модел за оценка, избор и управление на научно-изследователски
проекти в сферата на сигурността и отбраната

Интегрираният сектор за сигурност е представен от всички минис-
терства в съответните експертни комисии по различни области на си-
гурността, в които постъпват предложения за финансиране на различни
научни проекти. Тези комисии разглеждат предложенията, генерират
алтернативи и всички алтернативи на план за изследвания по сигур-
ността (портфейл) постъпват в Научно-координационния съвет (НКС)
по сигурност и отбрана, който по метода на мултикритериалния анализ
прави избор и взима решения във взаимодействие със съветите за на-
учни изследвания от отделните ведомства. НКС има собствен бюджет
(делегиран от изследователските бюджети на ведомствата от сектора за
сигурност), състои се от представители на всички ведомства (на техни-
те съвети) и специалисти от академичния и неправителствения сектор,
а се координира от МОН.

По този начин чрез използване на научно обосновани методи и моде-
ли за управление на процесите и измерване на резултатите при изграж-
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дането на интегриран сектор за сигурност се гарантира прозрачност,
ефективност и насочена към резултата изследователска дейност.

Необходимо е ранно въвличане на бизнеса в жизнения цикъл на но-
вите системи по механизма на разработка на концепции и експеримен-
тиране – Concept Development and Experimentation (CDE), технологич-
ни демонстрации – Advanced Technology Demonstration (ATD), КПУ –
Computer Assisted eXercises (CAX). Целта е да се постигне сътрудни-
чество чрез проекти, финансирани от потребителя (администрацията)
и производителя (бизнеса), изпълнени от научни организации, където
се интегрира науката с изискванията на практиката и възможностите
на технологията.

114



Заключение

Следващите 10 години на изследванията по сигур-
ността в България

Велизар Шаламанов

В контекста на представените основни проекти в сферата на сигур-
ността за последните 10 години и частичното им интегриране чрез ЦОА
и СЦОСА съвсем естествено се стига до извода за създаване на Нацио-
нална изследователска програма „Сигурност“ и за развитие на инфрас-
труктура за изследванията по сигурността. Тези стъпки е нормално да
се направят с оглед на членството на България в НАТО и ЕС, ролята
ѝ в региона на ЮИЕ и Черноморието.

През април 2008 г. се проведоха двата заключителни семинара по
проектите SfP981149 и SfP982063 за извличане на поуки и опит от ре-
ализацията им. Бяха представени и основните резултати пред потреби-
телите на услугите на Центъра за операционен анализ (ЦОА), а именно
администрацията на президента, парламента, правителството (Съвета
по сигурността при Министерски съвет), Министерството на отбраната
(МО), Министерството на вътрешните работи (МВР), Министерството
на външните работи (МВнР), Министерството на извънредните ситуа-
ции (МИС)/бившето Министерство на държавната политика при бедс-
твия и аварии (МДПБА), Министерството на икономиката и енергети-
ката (МИЕ) и др. Това позволява да се определят следните приоритети
в развитието на изследванията по сигурността:

• Приемане на национална програма за изследвания по сигурността;
• Създаване на механизъм за управление на проектите по сигур-

ността;
• Развитие на национална инфраструктура за изследвания по си-

гурността и интеграцията ѝ в рамките на НАТО и ЕС;
• Създаване на солидно звено за операционен анализ (ОА) и транс-

формация в сектора за сигурност;
• Укрепване на капацитета на Съвместния център за обучение, си-

мулации и анализ (СЦОСА) като елемент от средствата за управ-
ление на промяната;

• Приемане на високи стандарти за управление на организациите,
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свързани със сигурността, и превръщането им във фокусирани
върху стратегията организации чрез използване на балансирана
система от показатели за усъвършенстване на процесите в тях;

• Създаване на тримерна схема за управление при изследванията
по сигурността – центрове на компетентност, интегрирани прог-
рамни екипи, екипи за връзка с потребителите и внедряване на
резултатите.

Модел за развитие на звената за изследване в сферата на сигурност-
та може да бъде Агенцията по консултации, командване и управление
на НАТО (NC3A), която е един от основните елементи за научна и екс-
пертна поддръжка на трансформацията в най-успешния отбранителен
алианс. Добри практики могат да се вземат и от Европейската агенция
по отбрана, от управлението на тема „Сигурност“ по Седма рамкова
програма на ЕС, от някои национални системи за управление на науч-
ните изследвания.

Следва да отчитаме и основните проблеми у нас, които произтичат
от разпокъсания характер на изследванията и развитието на образова-
телните програми в сферата на сигурността. Още в началото на след-
ващите 10 години посочените по-горе приоритети и модели следва да
послужат за основа да се преодолеят тези проблеми и да се консолидира
капацитетът за изследвания и образование по сигурността.

Създаването на Центъра (група) за операционен анализ (подпомаган
от Съвместния център за обучение, симулации и анализ) с помощта на
финансови средства от НАТО, ЕС, САЩ и проекти от български ве-
домства в рамките на институционалната поддръжка на БАН е опит за
консолидиране на оскъдния капацитет в страната. По този начин в Ин-
ститута за паралелна обработка на информация на БАН (ИПОИ–БАН)
става възможно да се съберат учени и докторанти от различни инсти-
тути и университети, експерти с опит в администрацията, да се осигури
„ротация“ между академичния сектор и администрацията, а в бъдеще
и ротация на специалисти от ЦОА в агенците и изследователските цен-
трове на НАТО и ЕС (където България е пълноправен член). Учените
от ЦОА преподават в Софийския университет (СУ), Университета за
национално и световно стопанство (УНСС), Военна академия „Г. С. Ра-
ковски“ (ВА), Академията на МВР, изнасят лекции практически по це-
лия свят в областта на управление на промяната в сектора за сигурност
и са привлечени като експерти в различни национални и международни
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експертни и консултантски съвети по проблеми на сигурността, сектора
за сигурност и приложение на информационните технологии. Естстве-
но постигнатото през последните години предстои да бъде затвърдено и
развито, което е доста по-сериозно предизвикателство. В същото време
не може да очакваме науката и по-специално операционният анализ,
интегриращ около себе си методи и средства от всички други научни
направления в БАН, да играе по-активна роля в усъвършенстването на
жизнено важна сфера на нашия живот като сигурността, без да пос-
тигнем първо промяната вътре в БАН със създаване на интегрирано
приложно звено по модела на Агенцията за консултации, командване и
управление на НАТО, или на Европейската агенция по отбрана, или на
Международния институт за приложен системен анализ (край Виена).
Могат да се посочат още много примери за организации, с които има ус-
тановено сътрудничество, като напр. TNO – Defense, Safety and Security
в Холандия, IABG в Германия, IDA в САЩ, и които са доказали в
своите страни и в международен план ефекта от подобен подход.

Всъщност настоящото изследване е насочено и към провокиране на
дискусия, следвана от по-задълбочен проект за развитие на операци-
онния анализ (ОА) и компютърно подпомаганите учения (КПУ) като
средства за успешно управление на промяната в сектора за сигурност и
публичния сектор, проект за дефиниране на фокусиран подход в БАН
и университетите към приложение на знанията в полза на обществото
и държавата.

Сигурността е област, която изисква визия, стратегия, организации,
план за действие и висока степен на прозрачност и отчетност. Именно
по тази причина трябва да се преодолеят и следните проблеми, конста-
тирани при изследването:

• Липсва Национална програма за изследвания по сигурността;

• Липсва ръководство и координация на изследванията и образова-
телните програми в тази област;

• Изследванията и програмите за обучение са в много голяма степен
базирани на инициативи отдолу и отвън;

• Финансовите средства са недостатъчни, но дори и тези средства
не се използват ефективно за постигане на резултати в интерес на
сигурността на страната, обществото и гражданите.

Вероятно проблемните съвети на БАН и в частност Проблемен съвет
12 „Сигурност“ ще дадат позитивен резултат в усъвършенстването на
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научните изследвания след повече от година сериозна работа и силна
амбиция за подобряване на управлението на БАН. С решаването на
изброените по-горе проблеми ще се създадат условия за консолидиране
на капацитета за изследвания, а в частност и за развитие на ролята
на ОА при взимане на важни решения за управление на промяната в
сектора за сигурност. Засилването на значението на КПУ за създаване
на общо разбиране за промените в сферата на сигурността също ще
позволи да се усъвършенства системата за управление на промяната в
сектора.

Промяната в сектора за сигурност не може да е в интерес на гражда-
ните/данъкоплатците без въвеждане на ефективен модел за прозрачно,
отчетно, резултатно и базирано на интегритет ръководство и управле-
ние на сектора за сигурност – за това стана въпрос и план за действие
е предложен в Приложение 1.

Интеграцията на България в НАТО и ЕС създава много добри въз-
можности в сферата на сигурността, но е свързана и с нови отговор-
ности за разширяване на зоната на сигурност и свобода около Бълга-
рия. Заедно с това в двустранен план стратегическото партньорство със
САЩ е важен самостоятелен фактор на промяната – това бе видно как-
то във връзка с реформата в армията, така и в развитието на срещите
на министрите на отбраната в ЮИЕ. Сега с новото споразумение за
сътрудничество в сферата на сигурността и отбраната от април 2006 г.
и споразумението от януари 2008 г. в областта на научно-техническото
сътрудничество имаме уникалната възможност за реализиране на все-
обхватна програма за изследвания и образование в сферата на сигур-
ността.

Практически резултат от настоящото изследване виждаме в стиму-
лиране на дискусията и подпомагане на формулирането на структура
на програма за изследвания по сигурността за България в контекс-
та на членството ни в НАТО, ЕС и стратегическото партньорство със
САЩ в периода 2009–2018 г., без да подценяваме регионалните измере-
ния/сътрудничеството в Югоизточна Европа (ЮИЕ) и Черноморието.
В регионален план сътрудничеството с Русия, Украйна и Турция е от
ключова важност, а в глобален план не трябва да се игнорира изследо-
вателското сътрудничество с Япония, Южна Корея, Индия, Виетнам и
Китай. Естествено акцент на екипа по този проект е използването на
операционния анализ (ОА) и компютърно подпомаганите учения (КПУ)
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като инструменти на промяната и като средства за интегриране на пос-
тиженията на различни други научни области за приложение в сфе-
рата на сигурността. Като страничен ефект от изпълнението на проект
SfP 981149 се наблюдава изграждането на мултидисциплинарен екип от
млади учени с мотивация за приложни изследвания по сигурността при
сътрудничество в мрежите на НАТО и ЕС. Продължаващият проект
SfP 982063, изпълняван от Университета за национално и световно сто-
панство (УНСС) и Института за паралелна обработка на информация
на БАН (ИПОИ–БАН) в партньорство с Германия, Румъния и Маке-
дония е естествено продължение в развитието на екипа. Тези условия
отдолу нагоре навярно скоро ще получат енергия отгоре чрез една ясна
визия, стратегия и воля за използване на науката в интерес на общес-
твото и държавата, а това вероятно ще стане повратната точка в нор-
мализацията на България и интеграцията ѝ в Лисабонската стратегия
за изграждане на общество на знанието. Нормално е първо това знание
да се приложи в областта на сигурността и в публичния сектор, който
е най-важен за качеството на живот на гражданите. Анализът и напра-
вените предложения в това изследване насочват към необходимостта от
смяна на парадигмата за изследванията по сигурността, защото самата
сигурност вече е далеч по-интегрална, операциите са интегрирани и сек-
торът за сигурност се движи към интеграция, а заедно с това средата –
от промените в климата до промените в тактиките на терористите, про-
дължава да се променя по-бързо от очакванията. В тези условия БАН
институционално има най-добра позиция да отговори на предизвикател-
ствата в тясно взаимодействие с администрацията, неправителствения
сектор и индустрията, при силно международно сътрудничество, като
демострира най-модерни методи на обусловено от стратегия управле-
ние, измеримо чрез система от балансирани показатели. Центърът за
операционен анализ (ЦОА) в ИПОИ–БАН има готовност да подкрепи
със знание и технологии един такъв процес.

Представеното изследване на малък, но разнороден екип се опитва
да съчетае научния подход и по-строгите разсъждения на академичния
подход в БАН с визията и стратегическия анализ на неправителствения
сектор, на призоваваното за по-активна позиция гражданско общество.
Ако сме успели и провокираме използването на ОА и КПУ в сферата на
сигурността и публичния сектор, ще спечели цялото общество, ако не –
ще има и следващи опити. И дано никой не загуби от това, че мечтае и
работи в свободна България.
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Приложение 1

План на действие за честно и компетентно управле-
ние в сектора за сигурност

Секторът за сигурност е най-важната част от държавността и основа
на интегрираното, добро и мъдро управление в интерес на граждани-
те, което на първо място гарантира тяхната сигурност без нарушение
на свободата им. През последните години се проведоха определени ре-
форми в сферата на отбраната в контекста на членството ни в НАТО,
както и в областта на правосъдието и вътрешните работи в процеса на
интеграция в ЕС, но категорично може да се каже, че проблемите про-
дължават, дори се засилват. Общо е усещането за несигурност и упадък
на държавността. Това налага единство и решителни действие чрез ком-
плексен план. Следващите насоки за действие не са изчерпателни, но
се основават на клаузите на Конвенцията на ООН против корупцията
(Глава втора), които са най-пряко свързани със сектора за сигурност.

Политика

1. България, в съответствие с фундаменталните принципи на правна-
та си система, ще развива и осъществява ефективна, координирана
антикорупционна политика, която да насърчава участието на об-
ществото и да отразява принципите на върховенството на закона,
доброто управление на обществените дела и публичната собстве-
ност, честността, прозрачността, отчетността и отговорността.

2. България, в съответствие с фундаменталните принципи на законо-
дателството си, ще приеме, насърчава и укрепва системите, които
увеличават прозрачността и предотвратяват конфликти на инте-
реси.

Човешки ресурси в сектора за сигурност

3. Ще се приеме и прилага система за подбор, наемане, задържане,
развитие и освобождаване на служителите в сектора за сигурност,
а където е необходимо и други държавни служители. Това трябва
да е система,
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1) която се базира на принципите на прозрачност, квалификация
и ефективност и на обективни критерии като заслуги, спра-
ведливост и способности;

2) която включва адекватни процедури за подбор и обучение на
служители за длъжности, определени като особено предраз-
положени към корупция, и периодичното им прехвърляне на
други позиции, където и когато е подходящо;

3) която насърчава адекватно възнаграждение и обективни ска-
ли на заплатите, като се взима предвид икономическото раз-
витие на държавата;

4) която акцентира върху образователните програми, за да да-
де възможност да се посрещнат и утвърдят изискванията за
правилни, честни и уместни действия на длъжностните лица;
образователните програми трябва да гарантират на тези ли-
ца специално и подходящо обучение, което да повиши ясната
им представа за рисковете от корупцията, присъщи на изпъл-
нението на задълженията им; такива програми могат да се
отнасят към кодексите или стандартите на поведение в съот-
ветните области.

Бюджет на сектора за сигурност

4. България, в съответствие с правната си система, ще предприе-
ме подходящите мерки за насърчаване на прозрачността и отго-
ворността в управлението на обществените финанси. Тези мерки
включват:

1) процедури за приемане на бюджет в сектора за сигурност;
2) своевременен и периодичен отчет за годишните приходи и раз-

ходи;
3) система от счетоводни и одиторски стандарти и свързания с

тях контрол;
4) ефективна и ефикасна система за управление при рискове и

за вътрешен контрол;
5) коригиращи действия, където е подходящо, в случай на не-

възможност да се отговори на изискванията, посочени в пози
параграф.
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Придобиване на системи в сектора за сигурност и модерни-

зацията им

5. В съответствие с правната система на България ще се вземат не-
обходимите мерки за създаване на подходящи системи за придо-
биване, които са ефективни в предотвратяване на корупцията и
са базирани на прозрачност, конкурентност и обективни критерии
при взимане на решения. Такива системи могат да включват:

1) общественото разпространение на информация относно проце-
дурите за придобиване и договоряне, включващи информация
за търгове или информация за ползата от договорите;

2) предварителното обявяване и публикуване на условия за учас-
тие, включително правила за избор и значение на критериите
и други правила;

3) използване на обективни и предварително определени крите-
рии за взимане на решения за придобиване, които улесняват
следващите проверки на правилното приложение на правила-
та или процедурите;

4) ефективни механизми за вътрешен преглед на действията по
придобиване, включващи ефективна система за обжалване,
които да осигурят легалното разрешаване на проблемите, в
случай че правилата или процедурите, постановени в този па-
раграф не се спазват;

5) специални мерки за регулиране на процедурите, отнасящи се
до персонала, отговорен за придобиването, като например изис-
кване за декларация за интерес към определени обществени
поръчки, проверка за надеждност и изискване за специално
обучение и сертификация.

6. България ще предприеме необходимите мерки, за да насърчава
прозрачността, отчетността и отговорността в управлението на об-
ществените финанси. Тези мерки включват:

1) процедури за приемане на националния бюджет;
2) своевременен отчет на годишни приходи и разходи;
3) система от счетоводни и одиторски стандарти и свързания с

тях контрол; ефективна и ефикасна система за управление
при рискове и за вътрешен контрол;

5) коригиращи механизми, където е подходящо, в случай на не-
възможност да се изпълнят изискванията посочени в пози па-
раграф.
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Отчетност пред обществото

7. Взимайки предвид нуждата от борба с корупцията, България ще
предприеме необходимите мерки за повишаване на прозрачността
в публичната администрация, включително и по отношение на ор-
ганизацията, функционирането и процеса по взимане на решения.
Тези мерки включват:

1) приемане на процедури или регламенти, които да позволяват
на гражданите да се сдобиват, когато е подходящо, с инфор-
мация за организацията, функционирането и процеса по взи-
мане на решения в публичната администрация и за решенията
и нормативните актове, които засягат членове на обществото,
без да се нарушава защитата на личните им данни;

2) опростяване на административните процедури, за да се улес-
ни общественият достъп до компетентните институции, които
взимат решения;

3) публикуване на информация, която съдържа периодични от-
чети относно рисковете за корупция в публичната админист-
рация.

Отбранителни фирми

8. България ще предприеме мерки, в съответствие с правната си сис-
тема, за да предотврати корупцията в частния сектор, да подобри
счетоводните стандарти в частния сектор и да осигури ефективни,
пропорционални и разубеждаващи граждански, административни
или криминални наказания при неспособност за справяне с тези
мерки. Мерките за постигане на този ангажимент включват:

1) предотвратяване на конфликти на интереси, като се налагат
подходящи ограничения за определен период от време вър-
ху професионалните дейности на държавни служители или
върху назначаването на такива служители в частния сектор
след подаване на оставка или пенсионирането им, когато тези
дейности или назначения са свързани директно с функциите,
изпълнявани или наблюдавани от тези служители по време на
публичната им служба;

2) насърчаване на сътрудничеството в тази област между пра-
воприлагащите органи и съответните частни институции;

3) насърчаване на прозрачността между частните юридически
лица, включващи мерки, които се отнасят до идентичността
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на юридическите и физическите лица, включени в основава-
нето и управлението на фирмите;

4) насърчаване на развитието на стандартите и процедурите,
създадени да защитават честността на частните юридически
лица, включително кодекси за поведение, бизнес етика и из-
пълнение на дейностите на бизнеса, както и всички, свързани
с този въпрос лица със свободни професии; създаване на стан-
дарти за превенция на конфликтите на интереси и насърча-
ването на договорни отношения между различните компании
с държавата.

Гражданско общество

9. България ще вземе подходящи мерки в съответствие със законода-
телството си да насърчава активното участие на отделни личности
и групи извън публичния сектор, като напр. гражданското общест-
во, неправителствените организации и организациите на различни
общности, в превенцията и борбата срещу корупцията и да повиши
обществената заинтересованост относно съществуването, последи-
ците и важността на проблема с корупцията. Това участие трябва
да се засили от следните мерки:

1) увеличаване на прозрачността, отчетността и насърчаване на
обществото да взима участие в процеса по взимане на реше-
ния;

2) осигуряване на достъп на обществото до информация;
3) провеждане на информационни кампании, които спомагат за

постигане на нулева толерантност към корупцията, също как-
то и програми за обществено обучение в училищата и универ-
ситетите;

4) уважение, насърчаване и опазване на правото на търсене, по-
лучаване, публикуване и разпространяване на информация,
засягаща корупцията; тази свобода може да е въпрос на опре-
делени рестрикции, но те трябва да бъдат определени в закон
и да са сведени до необходими норми:
а) за зачитане на правата на другите;
б) за защита на националната сигурност или на обществено-

то здраве и морал.
10. България приема за необходимо да контролира политиката си и

реалните мерки за борба срещу корупцията, както и да прави пери-
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одично оценка на ефективността и полезността на тази политика.
Участието на гражданското общество е призната добра практика
при отчитане на чувствителността на информацията в сектора за
сигурност.

Пране на пари

11. България трябва:
1) да изгради всеобхватен вътрешен контролен и следящ режим

за банки и небанкови институции, включвайки физически и
юридически лица, които осигуряват формални или неформал-
ни услуги за прехвърляне на пари или други ценности, а къде-
то е подходящо и други обекти, уязвими към пране на пари,
в тяхната област на компетентност, за да определят всички
форми на пране на пари, с фокус върху получателя и иденти-
фикация на източника на средствата, записване и предаване
на подозрителните транзакции;

2) да осигури административни, регулативни, правоналагащи и
други структури, специално и единствено ангажирани с борба
срещу прането на пари, които имат възможност да си сътруд-
ничат и да разменят информация на национално и междуна-
родно ниво в мерките, предписани от вътрешните закони, и
да засили звеното за финансово разузнаване, което да слу-
жи като национален център за събиране, анализиране и разп-
ространяване на информация, отнасяща се до предполагаемо
пране на пари.

12. Необходимо е да се засилят мерките за откриване и контролиране
на движението на пари и чрез подходящи споразумения за защита
да се осигури ефективно използване на информацията, без да се
застрашава по никакъв начин движението на законен капитал. Та-
кива мерки може да включват изискване гражданите и бизнесът
да декларират трансфера през граница на съществено количество
пари и други договорени финансови инструменти.

13. В изграждането на вътрешен регулативен и контролен режим въз
основа на този план България се задължава да използва като ори-
ентир свързаните с темата инициативи на регионални, вътрешно-
регионални и многостранни организации срещу прането на пари.
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Подкупването на държавни служители

14. България ще приеме в пълен обем законови и други мерки, ко-
ито са необходими, за да се признават за умишлени криминални
престъпления следните деяния:

1) обещаване, предлагане или даване на публично длъжностно
лице, директно или индиректно, на някаква изгода лично за
него или за друго лице или субект с цел длъжностното лице
да действа/бездейства в изпълнение на служебните си задъл-
жения по определен начин;

2) искане или приемане на някаква изгода от страна на пуб-
лично длъжностно лице, директно или индиректно, лично за
него или за друго лице или субект срещу конкретно дейст-
вие/бездействие при изпълнение на служебните си задълже-
ния по определен начин.

Подкупването на чуждестранни длъжностни лица

15. България ще приеме законови и други мерки, които са необходими,
за да се признават като умишлени криминални престъпления след-
ните деяния: обещаване, предлагане или даване на чуждестранно
длъжностно лице или служител на обществена международна ор-
ганизация, директно или индиректно, на някаква изгода лично за
него или за друго лице или субект, с цел длъжностното лице да
действа/бездейства в изпълнение на служебните си задължения по
определен начин, за да получи/задържи даден бизнес или за друга
изгода във връзка с ръководенето на международния бизнес.

16. България ще приеме законови и други мерки, които са необходими,
за да се признават като умишлени криминални престъпления след-
ните деяния: искането или приемането от страна на чуждестранно
длъжностно лице или служител на международна обществена ор-
ганизация, директно или индиректно, на някаква изгода лично за
него или за друго лице или субект, с цел длъжностното лице да
действа/бездейства в изпълнение на служебните си задължения
по определен начин.

Незаконно присвояване, злоупотреба и други отклонения на

собственост от служители в сектора за сигурност

17. България ще приеме законови и други мерки, които са необходи-
ми, за да се признават като криминални престъпления, когато са
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извършени преднамерено, следните действия: незаконно присвоя-
ване, злоупотреба и други отклонения на собственост от страна на
служители за собствена облага или за облагата на друг човек или
общност, когато става въпрос за всякаква собственост, обществени
или частни фондове, или безопасността на каквато и да било друга
ценна вещ, поверена на служителя заради позицията му/заеманата
длъжност.

Търговия с влияние

18. България ще приеме законови и други мерки, които са необходи-
ми, за да се признават като криминални престъпления, когато са
извършени преднамерено, следните деяния:

1) обещаването, предлагането или даването на публично длъж-
ностно лице или друг човек, директно или индиректно, на ня-
каква изгода, за да злоупотребят длъжностното или другото
лице с реалното или предполагаемото си влияние с оглед да
се сдобият от администрацията или от друга публична власт
с облага за подбудителя на действието или за който и да било
друг;

2) искането или приемането от страна на публично длъжностно
лице или друг човек, директно или индиректно, на някаква
изгода, за да може държавният служител или другото лице
да злоупотребят с реалното или предполагаемото си влияние
с оглед да се сдобият от администрацията или от друга пуб-
лична власт с дадена изгода.

Злоупотреба със служебно положение

19. България ще приеме законови и други мерки, които са необходими,
за да се признава като криминално престъпление, когато е извър-
шено преднамерено, следното: злоупотребата с функционални или
длъжностни характеристики от страна на публични длъжностни
лица, в смисъл на предприемане или въздържане от предприемане
на дадено действие в нарушение на законите и/или пренебрегвай-
ки задълженията си по служба с цел придобиване на изгода лично
или за трети лица.
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Незаконно забогатяване

20. Съгласно Конституцията и основополагащите принципи на прав-
ната система България ще приеме законови и други мерки, които
са необходими, за да се признава като криминално престъпление,
когато е извършено преднамерено, следното деяние: незаконно за-
богатяване, което е значително увеличение на авоарите на публич-
но длъжностно лице, чийто произход той не може да обясни във
връзка със законните си доходи.

Използване на подкуп в частния сектор

21. България ще приеме законови и други мерки, които са необходи-
ми, за да се признават като криминални престъпления, когато са
извършени преднамерено, следните деяния в сферата на икономи-
ката, финансовите и търговските дейности:

1) обещаване, предлагане или даване, директно или индиректно,
на някаква изгода на всяко лице, което управлява или работи
на каквато и да било длъжност и за която и да било област в
частния сектор, когато изгодата е лична за самото лице или за
друг субект, с цел лицето да действа/бездейства по определен
начин в сферата на задълженията му;

2) искане или приемане, директно или индиректно, на някаква
изгода от лице, което управлява или работи в каквато и да
било длъжност и за която и да било област в частния сектор,
когато изгодата е лична за самото лице или за друг субект, с
цел лицето да действа/бездейства по определен начин в сфе-
рата на задълженията му.

Защита на лицата, предоставили свидетелства за наруше-

ния

22. България смята за необходимо да включи във вътрешната си за-
конова система подходящи мерки, за да защити срещу неправо-
мерно отношение всеки човек, който докладва с добри намерения
и с добри доказателства на компетентните власти всякакви факти,
отнасящи се до престъпления, посочени в тази конвенция.
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Приложение 2

Научно-изследователски проекти в сферата на сигур-
ността, отбраната и управлението при кризи в Бъл-

гария за периода 1999–2008 г.

Николай Павлов, Мария Дерменджиева

Проекти през 1999 г.

1. Име на проекта Преглед на организационната и управлен-
ска структура на МО и ГЩ на Република
България

Базова организация
(или консорциум)

Дирекция за управление и консултантски
услуги (DMCS) към Министерството на
отбраната на Великобритания

Източник на финан-
сиране и бюджет

Министерство на отбраната
100 000 лв

Краен потребител Министерство на отбраната
Срок на проекта 1999 – февруари 2000 г.
Документация
на проекта

Налична в СЦОСА (ИПОИ–БАН)

Описание на проекта

Целта на проекта е да се извърши независим преглед на същест-
вуващата структура на МО и ГЩ и да се предложи нова/променена
структура, която ще осигури налагането на интегриран политически и
военен контрол върху отбраната и въоръжените сили, като същевре-
менно способства за посрещането и на оперативните нужди. Проведени
са редица интервюта, показващи нивото на разбиране за предстояща-
та нужда от промяна. Резултатът не показва категорично нуждата от
създаване на интегрирани МО и ГЩ.

Обхватът на изследването включва разглеждане на дублиращите
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структури в рамките на МО и ГЩ и съществуващите линии на ко-
муникация с цел подобряване на работните практики.

В резултат се предлагат различни структурни модели за бъдещото
управление на отбраната на България, които да осигурят по-ефективно
работещи механизми и повече ефикасност.

В първоначалния период – декември 1999 г., изследователската група
се съсредоточава върху ролята и функциите на МО и ГЩ, вкл. роля-
та на министъра, заместник-министрите, главния секретар, началника
на ГЩ и неговите заместници. През втората част на теренното изслед-
ване, обхващащо януари 2000 г., са изследвани взаимовръзките между
главните квартири, подчинени директно на ГЩ (вкл. сухопътните, во-
енновъздушните и военноморските сили и силите за бързо реагиране),
и външни организации (вкл. службата на президента, МС, парламента,
МВнР, МВР и МФ).

Крайният продукт на изследването е представен в доклад, съдържащ
препоръки според целите, заложени в параметрите.

Проекти през 2000 г.

2. Име на проекта Дискусия по Бяла книга за отбраната и
въоръжените сили на Република България

Базова организация
(или консорциум)

Министерство на отбраната

Източник на финан-
сиране и бюджет

Министерство на отбраната
20 000 лв

Краен потребител Министерство на отбраната
Срок на проекта 2000 г.
Документация
на проекта

Налична в СЦОСА (ИПОИ–БАН)

Описание на проекта

Радикалните промени след края на Студената война направиха въз-
можно публикуването на първата в историята на България Бяла кни-
га за отбраната като доказателство за необратимостта на обществено-
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политическите промени дори в консервативната сфера на отбраната и
въоръжените сили.

Подготовката на проекта започва през 2000 г., когато бяха очертани
общите параметри на отбраната и въоръжените сили, а окончателният
вариант на Бялата книга е приет с Решение на МС на Р България на
4 април 2002 г. Предназначението на бялата книга е да представи по-
литическите насоки и основните параметри на системата на отбраната
и въоръжените сили; да предостави на обществото и чуждестранните
партньори на България компетентна информация за състоянието на от-
браната и въоръжените сили и да бъде официален източник на детайл-
на информация за ползване от институциите, научните, обществените
и неправителствените организации. С Бялата книга се постави начало-
то на обществения дебат в сферата на отбраната и въоръжените сили,
като израз на политиката на все по-голяма откритост и прозрачност.

Бялата книга е структурирана в 5 части.

Република България в контекста на средата за сигурност в началото
на ХХI в.: разгледани са българските национални интереси в контекста
на интеграционните процеси, анализирана е новата среда за сигурност
и факторите, които ѝ влияят, и е формулирана необходимата политика
за сигурност и отбрана в рамките на променената стратегическа среда.

Военни способности: направен е преглед на мисиите и задачите на
въоръжените сили, необходимите оперативни и бойни възможности на
ВС структурата и състава на ВС, командната структура, състоянието
на обучението и подготовката, както и на оперативната съвместимост на
войските и силите; определени са количествените и качествените харак-
теристики на ВС съобразно „Актуализирания план за организационно
изграждане на ВС на Р България до края на 2004 г.“

Човешкият фактор в отбраната: отделено е внимание на правния
статут на военнослужещите и гражданските лица в системата на отб-
раната, на възможността за професионално развитие и качеството на
живот.

Ръководство на отбраната: направен е преглед на институциите и
органите за управление на отбраната, механизмът на планиране и сис-
темата за управление на ВС; разгледана е ролята на демократичния
контрол, научните изследвания и разработки и необходимостта от об-
ществена подкрепа; отделено е място на управлението на човешките
ресурси и на доставките, както и на участието в управлението на кризи
от невоенен характер.
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Национални ресурси за отбрана: формулирана е държавната полити-
ка при планирането на ресурсите за отбрана; определени са ресурсните
възможности за поддържане на отбранителните способности; описана
е въведената Система за планиране, програмиране и бюджетиране в
управлението на отбранителните ресурси; акцентирано е върху модер-
низацията на въоръжението и техниката и оптимизирането на военната
инфраструктура с цел създаване на ефективна национална инфраст-
руктура за поддържане на отбранителните способности.

Проекти през 2001 г.

3. Име на проекта Икономически аргументи за присъединя-
ването на България към НАТО

Базова организация
(или консорциум)

Сдружение „Джордж Маршал“ – Бълга-
рия

Източник на финан-
сиране и бюджет

Фондация „Център за либерални страте-
гии“ 3000 лв.

Краен потребител Президентска институция
Срок на проекта 09.2001–10.2001 г.
Документация
на проекта

Налична в СЦОСА (ИПОИ–БАН)

Описание на проекта

Проектът има за цел да изясни рационалните икономически пред-
поставки за членството на България и страните от Югоизточна Европа
(ЮИЕ) в НАТО. Изследванията, включени в доклада, са разделени в
три части, предхождани от формулирани конкретни съображения, кои-
то очертават как разширяването на НАТО да бъде подкрепено от бизне-
са и как то да допринесе за общата полза както на бизнес-средите, така
и на обществото като цяло. Тъй като сигурността е взаимосвързана с
развитието на икономическата среда, членството в НАТО няма само
глобално и геополитическо значение за ЮИЕ. То оказва и пряко вли-
яние върху функционирането, модернизирането и преоборудването на
въоръжените сили и отбранителния сектор. Но инвестициите в сигур-
ността не остават само във военната сфера: те гарантират сигурността
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на инвестициите изобщо и свободата на търговията, което от своя стра-
на е предпоставка за икономически растеж и благоденствие.

Реформата в отраслите на сигурността и отбраната не може да се
постигне единствено с усилията на правителството. Бизнес-секторът
играе изключително важна роля, особено в сфери като приложение,
модернизация, оборудване, външни поръчки, двойна употреба на инф-
раструктурни съоръжения и операции, съгласуване на изследователски
и развойни проекти, образование и обучение, оптимално използване на
човешкия ресурс и др.

В този контекст изследванията в рамките на проекта са разделени в
три части, озаглавени както следва.

1. Връзка между сигурността и стопанската среда: разширяването
на НАТО е разгледано като процес за обединяване с оглед на подобря-
ване на сигурността и икономическия климат на общността от страните
членки.

2. Икономически аспекти на модернизиране на отбраната: разгле-
дани са основни въпроси, свързани с модернизацията на отбраната и
превъоръжението на войските, вкл. и ресурсните аспекти на модерни-
зацията; описани са изискванията за реформи в областта на отбраната,
необходимите организационни и процедурни промени за постигане на
гъвкава система за снабдяване на армията, основните елементи на но-
вото планиране на снабдяването с цел модернизация, ролята на научно-
изследователската дейност и начините за стимулиране на сътрудничес-
твото чрез модернизация.

3. Значение на отбранителната и гражданската промишленост: раз-
гледана е военната промишленост на страните в ЮИЕ и влиянието ѝ
върху цивилния промишлен сектор; обяснена е необходимостта от прес-
труктуриране, промени в правната уредба, приватизация, рамкови спо-
разумения и стратегическо партньорство,външни поръчки от МО, опол-
зотворяване на старо оборудване, компенсационни програми, поддого-
варяне и поддръжка на жизнения цикъл; обърнато е внимание върху
контрола на износа и издаването на лицензи, нуждата от технологич-
на сигурност; описани са бизнес възможностите в отбранителната и в
гражданската промишленост; направена е оценка на ролята на научните
институти, бизнес организациите и НПС, МО, на бъдещата интеграция
на отбранителните промишлености на ЕС и САЩ.

4. Заключение: направени са някои важни изводи, свързани със сил-
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ната връзка между сигурността и икономическото развитие, значение-
то на развитата инфраструктура, реформите и преструктурирането на
отбраната и сектора за сигурност, които влияят положително върху
ефективността на отбранителната промишленост.

4. Име на проекта Методология за оценка на готовността на
държавите – кандидати за членство в НА-
ТО (английски език)

Базова организация
(или консорциум)

Атлантически клуб – България

Източник на финан-
сиране и бюджет

Фондация „Отворено общество“
3000 лв

Краен потребител Парламент
Срок на проекта Октомври 2001 г.
Документация
на проекта

Налична в СЦОСА (ИПОИ–БАН)

Описание на проекта

Изследването цели на базата на наличния опит да създаде форма-
лен подход за оценка на готовността на кандидатстващите за членство в
НАТО държави. Като всеки подход от методологичен тип предлаганата
схема не изключва човешката преценка, но по-скоро поддържа „навига-
цията“ между различните фактори в процеса на взимане на решения,
като се предвижда влиянието на колкото е възможно повече от тях, без
да се пренебрегва здравия разум.

В този смисъл методологията дава обяснение защо е възможно да-
дена държава с много висок „показател на готовност“ да остане само
партньор на НАТО, а други държави с доста по-нисък такъм показател
да получат покани за членство. Това се дължи на политическия харак-
тер на решението за поканата за членство. За целите на планирането
обаче тази методология помага да се разберат границите на интеграци-
ята и възможните аспекти за подобряване на положението.

Методологията предлага също полезни инструменти за сравнение на
държавите, кандидати за членство, както помежду им, така и с дру-
ги държави. Тя е и средство за управление на преговорите, следващи
поканата за членство. Особено ценно е, че при по-многобройна група
поканени държави, които имат показател за готовност над необходи-
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мия праг, тази схема подпомага един по-добре структуриран преговорен
процес.

Изследването, станало основа за методологията, е резултат от обоб-
щения опит на експерти от различни области в период от 4 години след
срещата в Мадрид и преди Срещата на държавните глави на 10-те дър-
жави, кандидатки за членство в НАТО, във София.

Проекти през 2002 г.

5. Име на проекта Планиране, научно осигуряване, техноло-
гичен и икономически потенциал за модер-
низацията на Българската армия: Нацио-
нално и международно сътрудничество за
сигурност

Базова организация
(или консорциум)

Център за изследвания по национална си-
гурност и отбрана (ЦИНСО–БАН)

Източник на финан-
сиране и бюджет

Министерство на отбраната
24 800 лв.

Краен потребител Министерство на отбраната
Срок на проекта 2002 г.
Документация
на проекта

Налична в ЦИНСО–БАН

Описание на проекта

Проектът има за цел осигуряването на научна поддръжка за разра-
ботването на Плана за модернизация на въоръжените сли на Републи-
ка България. Изследователският екип дефинира ролята на научните
изследвания и развойната дейност за поддържане на процеса на мо-
дернизация и превъоръжаване. Представена е оценка на възможнос-
тите на националния научен потенциал за подпомагане на процесите
на модернизация и превъоръжаване, по направления и научни области.
Разработена е стратегия за осигуряване на научна поддръжка на мо-
дернизацията и превъоръжаването и са дефинирани приоритетите за
научни изследвания и технологично развитие за подпомагане на изпъл-
нението на текущи програми за модернизация и постигане на Целите
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за партньорство с НАТО. В рамките на проекта се задават принципите
на международно взаимодействие в процеса на модернизация и превъ-
оръжаване и се представя анализ на възможностите за сътрудничест-
во в научните изследвания, технологичното развитие, технологичните
демонстрации, съвместните доставки на въоръжения, индустриалното
сътрудничество и в частност, сътрудничеството между малките и сред-
ни предприятия с отбранително производство и с двойно назначение.

Проектът дефинира роли и функции при управлението на проце-
са на модернизация. Зададени са основните параметри на процеса на
развитие на въоръженията, определени са изискванията за национал-
но взаимодействие при управление на модернизацията и, на тази осно-
ва, детайлно е представено необходимото организационно изграждане
за осигуряване на системата за развитие на въоръженията в Минис-
терството на отбраната. Идентифицирани са необходимите промени в
нормативното осигуряване на процеса на модернизация и превъоръжа-
ване и е зададена програма за законово и подзаконово осигуряване на
модернизацията и превъоръжаването.

6. Име на проекта Разработване на Интегрирана система за
планиране на ресурсите за отбраната
(ИСУРО) в МО и Въоръжените сили, етап
I „Проучване“

Базова организация
(или консорциум)

Център за изследвания по национална си-
гурност и отбрана (ЦИНСО–БАН)

Източник на финан-
сиране и бюджет

Министерство на отбраната
35 000 лв.

Краен потребител Министерство на отбраната
Срок на проекта 2002 г.
Документация
на проекта

Налична в ЦИНСО–БАН

Описание на проекта

Проектът има за цел разработването на Информационна система
„Планиране на ресурсите за отбрана по програми“ (ИСУРО). Инфор-
мационната система е част от интегрираната система за управление на
ресурсите за отбрана в МО и Въоръжените сили и е предназначена да
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поддържа процеса на вземане на решения и дейностите на основните
длъжностни лица от МО (програмни ръководители, програмни секре-
тари, финансови мениджъри, програмни координатори и др.), щатни и
нещатни органи като Съвета по отбрана и Програмния съвет, експерт-
ните технико-икономически съвети и др. в реализирането на системата
за планиране, програмиране и бюджетиране (СППБ).

Проектът приключва на етап Проучване и допринася за повишаване
ефективността на информационното обслужване и подобряване качес-
твото на дейността на работещите при осигуряване на данни чрез при-
лагане на съвременни информационно-комуникационни технологии за
автоматизирана подготовка, обмен и обработка на информация.

7. Име на проекта Проектиране и изграждане на оперативен
център за морски суверенитет и брегова
система за контрол на корабоплаването
по българското Черноморско крайбрежие
(NSOC), етап I „Проучване“

Базова организация
(или консорциум)

Централна лаборатория по паралелна
обработка на информацията (ЦЛПОИ–
БАН)

Източник на финан-
сиране и бюджет

Министерство на отбраната
30 000 лв.

Краен потребител Министерство на отбраната
Срок на проекта 2002 г.
Документация
на проекта

Налична в ЦИНСО-БАН

Описание на проекта

Основната цел на проекта е да се осигури ефективното приложение
на съвременни комуникационно-информационни и сензорни технологии
за гарантиране изпълнението на задачите по осигуряване на морския
суверенитет и контрол на корабоплаването от ВМС във взаимодействие
с останалите държавни органи, местни власти, търговски дружества,
съюзници, партньори и неправителствени организаци с отговорности в
тази и свързани области. Дефинират се тактико-технически изисквания
към основни сензори; оперативни, системни и технически изисквания
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към системата за наблюдение на морското пространство и за управле-
ние на силите и средствата от ВМС във взаимодействие с останалите
организации при отчитане на тяхната роля, компетенции и способности.
Определят се структурата и оперативната, системната и техническата
архитектура на Оперативния център за морски суверенитет. В рамките
на проекта е разработен План за изграждане и развитие на Оператив-
ния център за морски суверенитет и Бреговата система за контрол на
корабоплаването.

8. Име на проекта Системен проект на системата за наблюде-
ние на въздушното пространство и управ-
ление на въздушното движение (ASOC)

Базова организация
(или консорциум)

ИКИ–БАН и ЦЛПОИ–БАН

Източник на финан-
сиране и бюджет

Министерство на отбраната
57 000 лв.

Краен потребител Министерство на отбраната
Срок на проекта 2002 г.
Документация
на проекта

Документацията е класифицирана

9. Име на проекта Методология за оценка на средата за си-
гурност

Базова организация
(или консорциум)

Сдружение „Джордж Маршал“ – Бълга-
рия, и Институт за евроатлантическа си-
гурност

Източник на финан-
сиране и бюджет

Mинистерство на отбраната,
10 000 лв

Краен потребител Mинистерство на отбраната
Срок на проекта 2002 г
Документация на
проекта

Налична в СЦОСА (ИПОИ–БАН)
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Описание на проекта

Целта на проекта е да се разработи Методология за оценка и прог-
нозиране на средата за сигурност, която да бъде приложима за изгот-
вянето на различни типове аналитични, концептуални и стратегичес-
ки документи. Крайният продукт от проекта спомага за вземането на
верни управленски решения в областта на политиката за сигурност. В
рамките на проекта са разработени три основни модела:

• обектно-ориентиран модел на средата за сигурност (елементи на
средата; показатели / атрибути; взаимовръзки);

• примерен модел на пакет изходни документи по оценка на средата
за сигурност;

• организационен модел за реализация на методологията.

10. Име на проекта Прозрачност на отбранителната политика,
бюджетирането и обществените поръчки
за отбраната в Югоизточна Европа

Базова организация
(или консорциум)

Сдружение „Джордж Маршал“ – Бълга-
рия

Източник на финан-
сиране и бюджет

Женевски център за демократичен конт-
рол над въоръжените сили 8190 лв.

Краен потребител Министерство на отбраната, неправителс-
твени организации, експерти

Срок на проекта 02.2002–04.2002 г.
Документация
на проекта

Налична в СЦОСА (ИПОИ–БАН)

Описание на проекта

Проектът включва провеждането на уъркшоп на тема „Прозрачност
на отбранителната политика, бюджетирането и обществените поръчки
за отбраната в Югоизточна Европа“ в София през май 2001 г., с предс-
тавители от всички държави, участващи в Пакта за стабилност в Юго-
източна Европа. Целта е обмяна на мнения и опит по въпроси, свързани
с прозрачността и отчетността във всички аспекти на процеса на взи-
мане на решения на национално равнище в отбранителната политика,
бюджетирането и обществените поръчки. Тази първа среща по тема-
та съдейства за формулирането на проблемите и нуждите в региона
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за установяване на повече прозрачност в планирането, бюджетиране-
то и доставките в областта на отбраната. Материалите, представени
на уъркшопа, са издадени в книга на английски език. Изданието е ва-
жен принос към дискурса върху темата за прозрачността. Уводът за-
сяга предизвикателствата пред прозрачността в областта на отбраната
в периода на преход от тоталитаризъм към демокрация. Останалите
доклади са обособени в три части. В първата част са разгледани три-
те основни аспекта на прозрачността – в отбранителната политика, в
управлението на отбранителните ресурси и в управлението на отбра-
нителните доставки. Във втората част са представени изследвания на
прозрачността на отбранителната политика, бюджетирането и общест-
вените поръчки в отделни страни от Югоизточна Европа. Заключител-
ната част представя визия за бъдещото развитие на прозрачността в
сферата на отбраната в Югоизточна Европа.

Изводите от изследванията имат голямо значение за прехода от изис-
кванията за прозрачност в международните договори, целящи да пре-
дотвратят отрицателни последствия, към прозрачност в смисъл на доб-
ри практики в отчетността на правителството и добросъседски отноше-
ния.

11. Име на проекта Изготвяне на Програма за интеграция на
Република България в НАТО

Базова организация
(или консорциум)

Сдружение „Джордж Маршал“ – Бълга-
рия

Източник на финан-
сиране и бюджет

Институт за евроатлантическа сигурност
по проект с Фондация „Отворено общест-
во“ 27 000 лв

Краен потребител Българското общество, парламент
Срок на проекта 08.2002–12.2002 г.
Документация
на проекта

Налична в СЦОСА (ИПОИ–БАН)

Описание на проекта

Проектът има за цел да подпомогне изработването на позиции на
отговорните български държавни институции в рамките на предприсъ-
единителните преговори за членство в НАТО. Същевременно проектът
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цели и мобилизиране на обществена подкрепа за изпълнение на мини-
малните изисквания, които да гарантират приемането на страната в
Алианса. Програмата лансира за обществено обсъждане и приемане от
държавните институции на идеи и практики, които да съдействат за
институционално модернизиране и финансово-ресурсно оптимизиране
на целия сектор за националната сигурност.

Екипът, разработил програмата, подхожда към реформата на секто-
ра за сигурност в България на няколко нива:

• Промени в съществуващата или създаване на нова нормативна ба-
за и други регламентиращи документи, които отразяват целите,
задачите, организацията, правилата за действие, ресурсите, управ-
лението контрола и отчетността по въпросите на сигурността;

• Реформа или изграждане на нови елементи на реална организация
на системата за управление на сектора за сигурност, гарантиращи
взимането на адекватни решения и прилагането им;

• Реформа или изграждане на нови елементи на реалните изпъл-
нителски звена и системи, които решават задачите по неутрали-
зиране или отразяване на заплахите и гарантиране на възможно
най-високо ниво на сигурност за държавата, обществото и отдел-
ния гражданин;

• Анализ и мотивиране на реални действия на сектора за сигурност
по гарантиране на възможно най-високо ниво на сигурност за дър-
жавата, обществото и отделния гражданин.

Тези нива са свързани с процес на реализация, който трябва да е
максимално публичен (прозрачен), базиран на обществен дебат и поли-
тическа отговорност, да е осигурен ресурсно (като минимум с човешки
и финансови ресурси) от държавата.

Планирането и провеждането на реформата за сигурност се нуждаят
от а) анализ и оценка на средата за сигурност; и б) анализ, оценка и
синтез на структурата на сектора за сигурност. Тези процеси са разп-
ределени между редица институции, но се осъществяват и с участието
на обществото на национално и международно ниво.

Членовете на екипа са експерти от неправителствения сектор, участ-
вали или участващи текущо в редица проекти в областта на сигурност-
та, с които настоящата програма пряко кореспондира.

Проектът обобщава работата по въпросите на интеграцията и прави
крачка към по-задълбочен дебат в процеса на Стратегическия преглед
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на отбраната и сектора за сигурност като цяло. Затова основният фокус
са военните въпроси, въпросите на ресурсите и сигурността, както и
правните аспекти на присъединяването.

Цел на проекта е подготовката на обоснован пакет от предложения
за изграждане на интегриран сектор за сигурност, а в частност и обос-
нована законодателна програма за реформа в сектора за сигурност с
предложен конкретен график. Страничен ефект е развитието на идеи
и капацитет, които могат ад се използват в провеждането на СПО.

Конкретни приложни приноси: структура на интегриран сектор за
сигурност; модел за интегриран мениджмънт на сектора за сигурност;
модел за управление на информационните технологии и администраци-
ята; класификация на видовете операции и необходимите за тях способ-
ности; вариант за специализация на България по отбранителни способ-
ности; модел за изграждане на професионална армия; модел за „воени-
зирани“ формирования от доброволци; модел на аквизиция като процес,
документи и структура с подкомитет към съвета по сигурност и няколко
агенции на ниво МО; единен модел за управление на ресурсите на прог-
рамен принцип; модел на структурно отделяне на полицейските служби
от службите за сигурност и разузнаване и организация на интегрирани
служби за сигурност и разузнаване на териториален принцип (в Бъл-
гария и зад граница); система за координация на службите; механизъм
за управление и граждански контрол на специалните служби; механи-
зъм за постигане на баланс между обществения и националния интерес
с личните права и свободи на гражданите в сферата на действие на
специалните служби; преглед на всички аспекти на законодателство-
то, свързано с интеграцията с открояване на проблемите и съответната
законодателна програма за решаването им.

Проекти през 2003 г.

12. Име на проекта Изследване състоянието и разработване на
концепция за развитието на ТЕРЕМ–ЕАД
за нуждите на отбраната

Базова организация
(или консорциум)

Център за изследвания по национална си-
гурност и отбрана (ЦИНСО–БАН)
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Източник на финан-
сиране и бюджет

Министерство на отбраната
60 000 лв.

Краен потребител Министерство на отбраната
ТЕРЕМ–ЕАД

Срок на проекта 2003 г.
Документация
на проекта

Налична документация в ЦИНСО-БАН

Описание на проекта

Целта на проекта е да се оцени състоянието и перспективите пред ТЕ-
РЕМ, да се разработи концепция за развитие на ТЕРЕМ, с което да се
подпомогне Съвета на директорите и Принципала – Министъра на отб-
раната при изработване на стратегия и бизнес план за 2004 г. Крайният
продукт от проекта има методически и концептуално-препоръчителен
характер. В него се изследва политическата рамка за развитието на ТЕ-
РЕМ и се прави анализ и оценка на актуалното състояние на дружес-
твото. Дефинират се 6 Базови алтернативи за развитието на ТЕРЕМ,
които са ранжирани чрез прилагането на специализиран софтуер за
експертна оценка. Разработен е и конкретен План за действие и транс-
формиране на ТЕРЕМ.

13. Име на проекта Методика за оценка на параметрите за
обявяване на „бедствено положение“

Базова организация
(или консорциум)

ЦИНСО–БАН и Експертните съвети към
Научно-координационния съвет (НКС) на
Постоянната комисия за защита на населе-
нието при бедствия аварии и катастрофи
(ПКЗНБАК)

Източник на финан-
сиране и бюджет

Постоянната комисия за защита на населе-
нието при бедствия аварии и катастрофи
(ПКЗНБАК–МС) 10 000 лв.

Краен потребител ПКЗНБАК–МС и Държавна агенция
„Гражданска защита“

Срок на проекта 11–12.2003 г.
Документация
на проекта

Няма налична документация
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14. Име на проекта Извършване на изследване, анализ и из-
готвяне на доклади на тема „България –
готовност за членство в НАТО“ (6 броя)

Базова организация
(или консорциум)

Сдружение „Джордж Маршал“ – Бълга-
рия (Съвместен проект на Народното Съб-
рание на Република България и Атлан-
тическия Клуб в България, реализиран
от: Коалиция Реформа на сектора за си-
гурност по инициатива на Атлантическия
клуб в България и Сдружение „Джордж
С. Маршал – България“)

Източник на финан-
сиране и бюджет

Народното събрание чрез Атлантическият
клуб в България 5700 лв.

Краен потребител Народно събрание, Комисия по външна
политика, отбрана и сигурност

Срок на проекта 01.2003–05.2003 г.
Документация
на проекта

Налична в СЦОСА (ИПОИ–БАН)

Описание на проекта

След формалното решение за присъединяването на България в НА-
ТО, взето от българското правителство на 17 февруари 1997 г., Бълга-
рия преминава дълъг път на реформи в политически, икономически и
военен аспект.

Като резултат от доказаното взаимодействие между Парламента и
неправителствения сектор са изготвени шест доклада, чиято основна
цел е да представят обективен анализ на фактите за оценка на готов-
ността на България за членство в НАТО.

Докладите са подготвени по поръчка на Парламента от консорци-
ум от неправителствени организации. Те представят една своеобразна
оценка на готовността на България за членство в Алианса в политичес-
ки и икономически аспект, както и в сферата на регионалното сътруд-
ничество и военния сектор.

Методологията за оценка е използването на сравнение с други страни
(селекционирана контролна група, обхващаща три страни, кандидатки
за членство – Румъния, Словакия и Литва, както и две страни членки,
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сравними с България по определени критерии – Унгария и Холандия).
Използвани за седем критерии, предложени в проекта „Методология за
оценка на готовността на държавите, кандидатки за членство в НА-
ТО“: политическа готовност, икономическа готовност, отношения със
съседите и регионално сътрудничество, военни способности, темпо на
военната реформа, гражданско-военни отношения, принос към опера-
циите и други усилия на НАТО в областта на сигурността. Докладите
са структурирани по тези седем критерия на три нива: 1. Обща оценка
на готовността на България. 2. Анализ и оценка по критерии и опреде-
лящи ги фактори. 3. Основни послания и предложения.

Шестте доклада са представени и публикувани в периода май 2002
– май 2004 г. Основните им идеи са обобщени в отделни меморандуми,
насочени към институциите в България и в чужбина, като основната
им цел е да дадат отговор и конкретни решения, свързани с важни за
обществото въпроси.

Като цяло проектът бележи еволюция към следене, анализ и оценка
на реформата в сектора за сигурност, което е безспорната тенденция и
в НАТО след срещата в Прага: интеграция на сектора за сигурност за
справяне с новите интегрални рискове и заплахи.

15. Име на проекта Извършване на изследване и публику-
ване на книга на тема: „Работи ли ре-
формата в сектора за сигурност? Проб-
леми на гражданско-военните отноше-
ния и междуведомственото сътрудни-
чество в сектора за сигурност“

Базова организация
(или консорциум)

Сдружение „Джордж Маршал“ – Бъл-
гария

Източник на финан-
сиране и бюджет

Женевски център за демократичен кон-
трол над въоръжените сили
11 700 лв.

Краен потребител ПзМ Консорциум на ВА и институти по
сигурността

Срок на проекта 2003 г
Документация
на проекта

Налична в СЦОСА (ИПОИ–БАН)
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Описание на проекта

Проектът включва като основни дейности събирането на информа-
ция, изследването и анализирането на състоянието, успехите и неус-
пехите на гражданско-военните отношения и реформата в сектора за
сигурност в страните от Централна и Югоизточна Европа и Черноморс-
кия регион. Централните проблеми, които са дискутирани от Работната
група към Консорциума „Партньорство за мир“, са реформата на сек-
тора за сигурност като нова концепция, засилването на прозрачността
и гражданския контрол, необходимостта от програми за създаване на
експерти с умения да управляват сектора за сигурност. На базата на
този аналитичен преглед, осъществен от представители на 10 държави
(общо 13 души), се прави оценка на моментното състояние на сектора за
сигурност и се предлагат следващите стъпки за неговото реформиране.
Те намират израз в План за действие, който включва следните важ-
ни елементи: институционално реформиране на сектора за сигурност,
национални програми за модернизация, научни изследвания, развитие
на науката и технологиите, планиране на способностите, аквизиция и
доставки, професионализация и законодателство, което да предостави
юридическата рамка за изпълнение на реформите. Продуктът на про-
екта е сборник на английски език в тираж 600 бройки, които са раз-
пространени безплатно. Текстът е достъпен и на сайта на Женевския
център за демократичен контрол над въоръжените сили.

16. Име на проекта Прозрачност на отбранителната политика
Базова организация
(или консорциум)

Сдружение „Джордж Маршал“ – Бълга-
рия

Източник на финан-
сиране и бюджет

Комисията по демокрация към Посолство-
то на САЩ в България
33 200 лв.

Краен потребител Българското общество и институции по си-
гурността

Срок на проекта 03.2003–03.2004 г.
Документация
на проекта

Налична в СЦОСА (ИПОИ–БАН)
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Описание на проекта

Целта на проекта е да се стимулира информирана обществена диску-
сия по прозрачността при управление на доставките за отбраната, при
управление на отбранителните ресурси и при формиране и прилагане
на отбранителната политика.

Основните дейности са теоретично изследване, проучване на конк-
ретни случаи, семинари, обучение и дебат с участието на представи-
тели на Народното събрание, Президентството, изпълнителната власт,
медиите, неправителствени организации, университетски преподавате-
ли и студенти, обобщаване и разпространение на резултатите. Целта е
формиране на знание и предлагане на решения за доброто управление
на сектора за сигурност.

В рамките на проекта са организирани три кръгли маси, на които се
дискутират проблемите в областта на гореспоменатите три теми.

Материалите по всяка от тези теми бяха публикувани предварително
на сайта на Медиапул, а впоследствие и издадени в отделни брошури с
тираж по 800 бройки. Брошурите са разпространени безплатно.

17. Име на проекта Издаване на Бюлетин „Проблеми на сигур-
ността и реформата в сектора за сигур-
ност“ – 12 броя

Базова организация
(или консорциум)

Сдружение „Джордж Маршал“ – Бълга-
рия

Източник на финан-
сиране и бюджет

Фондация „Отворено общество“
11 000 лв.

Краен потребител Държавна администрация, НПО и чуж-
дестранни дипломатически представител-
ства

Срок на проекта 2003 г
Документация
на проекта

Достъпна на интернет-сайта на Сдруже-
ние „Джордж Маршал“ – България

Описание на проекта

Проектът е част от усилията за трансформиране на средата и секто-
ра за сигурност в България в частност и в Югоизточна Европа в инте-
рес на постигане на по-високо качество на живот. Постигането на тази
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крайна цел изисква „производство“ на знание по проблемите на рефор-
ма на сектора за сигурност, използване на модерните информационни
технологии в сектора и регионалното сътрудничество в контекста на ев-
роатлантическата интеграция, изграждането на „мрежи“, включително
коалиция „Реформа на сектора за сигурност“ и накрая представяне на
това знание на всички, които по различен начин влияят на постига-
не на целта. Това е формулата на знанийно-базиран, фокусиран върху
мрежите подход за обществено влияние. В този смисъл проектът има
за цел създаването на трибуна за дискусии на концепции и политики
в областта на сигурността (в широкия смисъл на думата). Основните
дейности са групирани в три раздела, свързани с дневния ред на тран-
сформирането на сектора за сигурност:

• Среда за сигурност – представя преглед и анализ на проблеми на
сигурността в международен и национален мащаб

• Сектор за сигурност – отчита процесите в областта на сигурността
в страната и следи хода на реформата в сектора за сигурност

• Актуално – предоставя форум за мнения и предложения по горещи
проблеми; отбелязва текущи и предстоящи събития в областта на
сигурността.

Резултатът е принос на неправителствената експертиза в областта на
сигурността и отбраната към усилията за реформа на националния сек-
тор за сигурност, осъществяван от държавните институции. Дванайсет-
те издания на бюлетина бяха разпространяване в хартиен и електронен
вариант. Повече от 100 бяха абонатите на бюлетина. Бюлетинът про-
дължава да излиза и след приключване на проекта. Архивът може да
бъде намерен на сайта на Сдружение „Джордж Маршал“ – България
– www.gcmarshall.bg. Друг важен резултат е създаването на Коалиция
„Реформа на сектора за сигурност“ – мрежа от неправителствени ор-
ганизации, обединена от общата цел да предлагат на българското пра-
вителство конкретни идеи за реформи и промени, които да подпомагат
интегрирането на България в Евроатлантическата общност в периода
непосредствено преди присъединяването ни в НАТО.

18. Име на проекта Изпълнение на членските задължения на
България. „Пътят след Прага“

Базова организация
(или консорциум)

Институт за евроатлантическа сигурност

148



Източник на финан-
сиране и бюджет

Комисия по демокрация към посолството
на САЩ в България
25 000 лв.

Краен потребител Държавна администрация, НПО и чуж-
дестранни дипломатически представител-
ства

Срок на проекта 2003 г.
Документация
на проекта

Налична в СЦОСА (ИПОИ–БАН)

Описание на проекта

Крайният продукт от проекта „Изпълнение на членските задължения
на България. Пътят след Прага“ e издадена едноименна публикация.
Това е първият опит за синтезиран и в същото време всестранен преглед
на евроатлантическия избор на България.

Екип от специалисти в областта на сигурността и отбраната пра-
ви опит в обем от около сто страници да представи на достъпен език
всички по-важни аспекти на членството на България в НАТО. В три-
те раздела на публикацията е направен хронолигичен анализ на три
основни етапа от евроатлантическия избор на България: предприсъе-
динителен, присъединителен етап и бъдещото пълноправно членство в
Северноатлантическия пакт.

В първата част анализът на новата среда за сигурност, на новите
рискове и заплахи след края на Студената война и след 11 септември
2001 г., е съчетан с исторически преглед на политическия и обществе-
ния избор България да се присъедини към НАТО. Във втория раздел
е направен всеобхватен обзор на поетите след 21 ноември 2002 г. поли-
тически, отбранителни/военни, структурни, финансови и юридически
задължения на България по пътя ѝ към пълноправно членство в НАТО.
В последната част на публикацията са представени главните предизви-
кателства при трансформирането на сектора за сигурност на България
като член на Алианса. Eдновременно с това е даден отговор на въпроса
какъв ще е приносът на България като член на НАТО.
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19. Име на проекта Парламентарен контрол върху сектора за
сигурност: Принципи, механизми и прак-
тики

Базова организация
(или консорциум)

Сдружение „Джордж Маршал“ – Бълга-
рия

Източник на финан-
сиране и бюджет

Женевски център за демократичен конт-
рол върху въоръжените сили и Интерпар-
ламентарен съюз
10 000 лв.

Краен потребител Народното събрание и държавната адми-
нистрация

Срок на проекта 2003 г.
Документация
на проекта

Налична в СЦОСА (ИПОИ–БАН)

Описание на проекта

Проектът включва превод на български език и издаване на наръч-
ника „Парламентарен контрол върху сектора за сигурност“. През
2003 г. Интерпарламентарният съюз (http://www.ipu.org) и Женев-
ският център за демократичен контрол върху въоръжените сили
(http://www.dcaf.ch) съвместно създават краткo и достъпнo ръковод-
ство, което предлага съществен набор от практики и механизми, целя-
щи да подпомогнат процеса на парламентарен контрол върху сектора
за сигурност.

Наръчникът „Парламентарен контрол върху сектора за сигурност“
може да бъде приет като обширно въведение към парламентарния кон-
трол върху сектора за сигурност. Това е така, защото той покрива ши-
рок спектър от въпроси, засягащи концепцията за сигурност. В него
може да бъде намерена информация за: ролята на парламента и други
държавни институции в областта на сигурността; етапите на цикъла,
който осъществява една национална политика по въпросите на сигур-
ността; международни наредби, отнасящи се до националната политика
по въпросите на сигурността; кой кой е в сектора за сигурност; инстру-
ментите, които парламента може да използва, за да наблюдава сектора
за сигурност, и т.н.

Сътрудниците, работили по създаването на наръчника, смятат, че не
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съществува единен модел за парламентарен контрол върху сектора за
сигурност, който да е приложим за всички страни. Ето защо в наръчни-
ка могат да бъдат открити голям брой препратки относно вариациите
в сектора за сигурност и функциите на парламента в различни страни
по света.

20. Име на проекта Модели за участие на Република Бълга-
рия в съвместни операции в рамките на
НАТО, ЕС и в коалиция на доброволен
принцип

Базова организация
(или консорциум)

Институт за евроатлантическа сигурност

Източник на финан-
сиране и бюджет

Министерство на отбраната
10 000 лв.

Краен потребител Министерство на отбраната
Срок на проекта 12. 2003 г.
Документация
на проекта

Налична в СЦОСА (ИПОИ–БАН)

Описание на проекта

Проектът е разработен по заявка на Министерството на отбраната.
Използвана е публично достъпна информация, както и явна информа-
ция от системата на отбраната. Проектът обобщава тази информация и
мненията от обществената дискусия по въпросите на международните
операции на НАТО, ЕС и коалиции на доброволен приницп с акцент
върху възможното българско участие.

Целта е да се оформят варианти за българско участие и да се очерта-
ят предизвикателствата, възникващите въпроси и възможни отговори,
които ще структурират една проактивна политика за участие в опера-
ции и структуриране на въоръжените сили в съответствие с това.

Фокусът по изискване на МО е поставен върху:

• Формулиране на методология;

• Анализ на силите за бързо реагиране и силите за отговор;

• Анализ на варианти за български принос към операциите;

• Анализ на модели и предизвикателства за участие в операции.
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Анализът е насочен да подпомогне СПО и защитата на българското
участие сред обществото, парламента и съюзниците.

Участието в операциите се разглежда във връзка и с другите два
значими проблема, чието решение се е очаквало през 2004 г. – разпола-
гането на бази на българсак територия и трансформирането на отбра-
нителната индустрия.

Анализът обобщава вече развити идеи и мнения, като насочва към
взимане на обосновани и обществено подкрепени решения в процеса на
институционализирания стратегически преглед на отбраната.

Основни приноси на проекта:
• Модел и обща методика за анализ и оценка на участието в опера-

ции;
• Анализ на възможното развитие на въпроса за операциите и не-

обходимите сили в НАТО и ЕС;
• Анализ на вариант за български принос и модели за участие
• Очертаване на общите предизвикателства, свързани с участието в

международни операции.

21. Име на проекта Модел за развитие на българската отбра-
нителна индустрия в контекста на членст-
вото в евроатлантическата система за си-
гурност

Базова организация
(или консорциум)

Институт за евроатлантическа сигурност

Източник на финан-
сиране и бюджет

Министерство на отбраната
10 000 лв.

Краен потребител Министерство на отбраната
Срок на проекта 12. 2003 г.
Документация
на проекта

Налична в СЦОСА (ИПОИ–БАН)

Описание на проекта

Изследването е направено по поръчка на МО и цели да очертае въз-
можностите за интегриране на българската отбранителна индустрия
(БОИ) в отбранително-индустриалната база на НАТО и ЕС. Насочено
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е към разработване на препоръки за използване на тези възможности
с цел ефективната трансформация на БОИ.

Резултатите от изследването са обобщени в доклад. Първият раздел
на доклада представя основните тенденции в развитието на отбранител-
ната индустрия на САЩ, страните от ЕС, в отношенията между тях и с
трети страни. Вторият раздел анализира опита в трансформацията на
отбранително-индустриалната база на някои посткомунистически стра-
ни, както и на други държави със значителна военна промишленост.
В третия раздел се анализира опитът на България да адаптира отб-
ранителната си индустрия. Тези аналитични раздели са последвани от
четвърти раздел, в който се дефинират възможни сценарии, модели и
алтернативи на развитие на БОИ. Петият раздел представя принци-
пите, а шестият – механизмите за трансформация на БОИ, както и
структуриран списък на основните стъпки. Седмият раздел дефинира
неотложните стъпки в трансформирането на БОИ и представя основ-
ните положения от методология за разработване на цялостен план за
трансформация.

Основният извод от изследването е, че интегрирането на БОИ в
отбранително-индустриалната база на НАТО и ЕС е невъзможна без
активна държавна политика, адекватна на пазарните условия и ин-
теграционните процеси – политика, съгласуваща всички отбранителни,
икономически и научно-технологични аспекти на интеграцията.

В края на публикувания доклад има и богата библиография по те-
мата.

22. Име на проекта Модел за мениджмънт на отбраната на Ре-
публика България през ХХI век

Базова организация
(или консорциум)

Сдружение „Джордж Маршал“ – Бълга-
рия

Източник на финан-
сиране и бюджет

Фондация „Отворено общество“
3000 лв.

Краен потребител Министерство на отбраната
Срок на проекта 2003 г.
Документация
на проекта

Налична в СЦОСА (ИПОИ–БАН)
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Описание на проекта

За целта на проекта системата на отбраната и сигурността е пред-
ставена като бизнес модел, отчитащ не само вътрешното измерение,
включващо МО, МВР и МВнР, но и развитието на страната като цяло,
както и състоянието на обществото и отношенията с външните партньо-
ри – отделни държави, международни организации и други недържавни
организации. Разглеждането на системата за отбрана и сигурност като
„акционерно дружество“ показва, че реформирането ѝ изисква комп-
лекс от усилия най-малко в 7 области: формиране на военната поли-
тика; администриране (планиране и програмиране) на реализацията ѝ;
реално изпълнение в рамките на възможното бюджетиране и по-общо
ресурсно осигуряване; строг отчет и контрол на изпълнението – съответ-
ствие на политиката, плановете и програмите и ефективно използване
на ресурсите; сигурност на системата поради спецификата ѝ; връзка
с обществеността за осигуряване на разбиране и подкрепа; ефективно
администриране на всички процеси. Първите четири области образуват
цикъла на същностните процеси, а останалите три са поддържащи.

Целта на проекта е представяне на модел за ефективна админист-
рация – специализирана и помощна (или обща), която да подпомага
взимането на добри управленски решения и да осигурява ефективното
им изпълнение без участието на взимащите решения в рутинни адми-
нистративни процедури.

Анализирани са основните функции и органите на ръководството на
отбраната, техните структури, взаимодействието им в мирно време и в
преход към военно положение; взаимодействието на МО и други дър-
жавни органи, НАТО и при двустранно и многостранно военно сътруд-
ничество. В заключителните препоръки е обърнато е специално вни-
мание на нормативното осигуряване на дейността по ръководството на
отбраната въз основа на анализа на този хипотетичен модел на систе-
мата на отбрана и сигурност.

В проекта нагледно в схеми е представена организационната струк-
тура на МО до 1989 и на МО и въоръжените сили през 2002 г. Във
фигури са показани и процесите на формиране, администриране и кон-
трол върху изпълнението на отбранителната политика, както и компе-
тентността на министъра на отбраната. Направени са разграничения
между военната, гражданската и общата администрация, отговаряща
за изпълнението на отбранителната политика; демонстриран е и пътят
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на провеждане на операции на войските и силите под ръководството на
щаб на съвместните операции на войските и силите. Ясно разграничена
в две фигури е съществуващата нормативна уредба и нейното развитие.

Във второто приложение за пръв път са дефинирани в четири групи
военните способности и процеса на управление на тяхното изграждане,
поддържане и използване.

23. Име на проекта Публикуване изследването на Дейвид
Грийнууд и Сендер Хусман, „Прозрачност
и отчетност на полицейските, специални-
те и разузнавателните служби“ (Център
за демократичен контрол върху въоръже-
ните сили, Център за изследване на ев-
ропейската сигурност, 2004), на английски
език.

Базова организация
(или консорциум)

Сдружение „Джордж Маршал“ – Бълга-
рия

Източник на финан-
сиране и бюджет

Женевски център за демократичен конт-
рол над въоръжените сили
6300 лв.

Краен потребител Консорциоум на ВА и институти по сигур-
ността в ПзМ

Срок на проекта 11. 2003–01. 2004 г.
Документация
на проекта

Налична в СЦОСА (ИПОИ–БАН)

Описание на проекта

През 2002 г. Центърът за демократичен контрол върху въоръжените
сили, съвместно с Центъра за изследване на европейската сигурност,
провеждат изследване върху прозрачността и отчетността в специфич-
на област от сектора за сигурност в седем страни от евроатлантическото
пространство - България, Франция, Полша, Италия, Швеция, Обедине-
ното кралство и САЩ. За целта се обръщат към национални експерти
в тази област от всяка една от избраните страни. На тези експерти е
предоставена предварително изработена методологична рамка, на ба-
зата на която те са помолени да направят анализ на състоянието на

155



прозрачността и отчетността в сектора за сигурност в техните страни.
Основните цели на проекта са: анализ на същността и ефективността

на политиката на изпълнителната власт, на парламентарния и съдебния
контрол, плюс вътрешния контрол върху полицейските служби и сили
за сигурност, специалните служби и службите/агенциите за разузнава-
не; да се направи преглед на институционалните наредби и настоящите
практики за предоставяне на информация за организацията, планира-
нето, бюджетирането, администрирането и операциите осъществявани
от тези сили, служби и агенции; и в крайна сметка, на базата на извър-
шените проувания, да се предложи предврителен сравнителен анализ,
който да представя добри практики за контрол върху тези органи.

24. Име на проекта Актуални външнополитически проблеми
за младите лидери

Базова организация
(или консорциум)

Център за изследване на Югоизточна Ев-
ропа

Източник на финан-
сиране и бюджет

Демократичната комисия към Посолство-
то на САЩ в България
21 400 лв.

Краен потребител Ученици и студенти
Срок на проекта 09.2003–05.2004 г.
Документация
на проекта

Налична в ЦИЮИЕ

Описание на проекта

Целта на проекта бе да идентифицира, привлече и подтикне към ка-
риерно развитие в сферите на външната политика и сигурността млади
хора от областни градове. Проектът бе съставен от два образователни
семинара и заключителен форум, на които участваха общо 40 ученици
от горните класове и студенти със силен академичен интерес в спо-
менатите области. Разнообразната програма на събитията включваше
лекции, ролеви игри и дебати. Бе обявен и конкурс за есе. Участниците
имаха възможност да създадат контакти със специалисти от държав-
ната администрация и неправителствения сектор.
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Проекти през 2004 г.

25. Име на проекта Великобритания и България в контекста
на Европейската политика за отбрана и си-
гурност (български и английски)

Базова организация
(или консорциум)

Институт за евроатлантическа сигурност

Източник на финан-
сиране и бюджет

Посолството на Великобритания, София
10 000 лв

Краен потребител Институции по сигурността и обществото
Срок на проекта 02.2004 г.
Документация
на проекта

Налична в СЦОСА (ИПОИ–БАН)

Описание на проекта

Публикацията е изготвена от ИЕАС в рамките на проект „Да рабо-
тим заедно: Великобритания и България в контекста на Европейската
политика за отбрана и сигурност“, осъществяван от ИЕАС в сътрудни-
чество с Посолството на Великобритания в София. Книгата е издадена
въз основа на конференция, проведена през февруари 2004 г., и включ-
ва изказванията на основните лектори. Дискусията се фокусира върху
две основни теми:

• Политически измерения на бъдещето на европейската политика за
отбрана и сигурност;

• Военнополитически измерения на бъдещето на европейската поли-
тика за отбрана и сигурност.

• В конференцията участват представители на МВнР и МО, експер-
ти от НПО и водещи журналисти и анализатори от медиите.

26. Име на проекта Ранно предупреждение и политически
перспективи в дневния ред на трансатлан-
тическата сигурност: вижданията на Цен-
трална и Източна Европа

Базова организация
(или консорциум)

Атлантически клуб – България (в сътруд-
ничество с НПО от България, Естония,
Полша и САЩ)
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Източник на финан-
сиране и бюджет

Джордж Маршал Фонд на САЩ
50 000 лв.

Краен потребител Институции по сигурността и обществото
в Европа и САЩ

Срок на проекта 2004 г.
Документация
на проекта

Налична в СЦОСА (ИПОИ–БАН)

Описание на проекта

Целите на проекта са:
• идентифициране на причините, стратегическите мотиви и насоки

на развитие на нарастващите различия между САЩ и техните ев-
ропейски съюзници по важни въпроси, свързани със сигурността и
по-специално въпроси, засягащи централната роля на НАТО като
първостепенна трансатлантическа политико-военна институция за
сигурност;

• обсъждане на влиянието на разногласията и различията върху
новите партньори на НАТО от Централна и Източна Европа и
страните-членки на ЕС;

• подпомагане на преодоляването на стратегическите различия в об-
ластта на сигурността в рамките на Евроатлантическата общност,
вкл. дефиниране на областите, където е необходимо приоритетно
сътрудничество, запазване на трансатлантическата солидарност и
ефективност на действията както в Югоизточна Европа и Черно-
морския регион, така и в други региони.

Peзултатите от проекта съдържат:
• преглед на настоящото състояние на трансатлантическите отноше-

ния;
• методология за изследване на влиянието на различни фактори,

генериращи кризи (напр. кампанията на НАТО в Косово, опера-
цията на САЩ в Ирак, случая с Международния наказателен съд,
създаването на Общата Европейска политика за сигурност и от-
брана и др.) върху единството на евроатлантическата общност и
прозападната ориентация на страните от Централна и Източна Ев-
ропа,
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• методологическа рамка за ранно предупреждение и политически
перспективи в дневния ред на трансатлантическата сигурност.

Резултатите от проекта могат да послужат като методологична и
организационна основа за по-нататъшно систематично наблюдение и
подкрепа на националните политики, насочени към ефективния принос
на страните от ЦИЕ към евроатлантическите отношения.

27. Име на проекта Изследване за анализ и оценка на система-
та за защита на населението и реагиране
при извънредни ситуации – Бяла книга по
Гражданска защита на Рeпублика Бълга-
рия

Базова организация
(или консорциум)

Център за изследвания по национална си-
гурност и отбрана (ЦИНСО–БАН)

Източник на финан-
сиране и бюджет

Постоянната комисия за защита на населе-
нието при бедствия аварии и катастрофи
(ПКЗНБАК–МС)
42 400 лв.

Краен потребител ПКЗНБАК–МС и Държавна агенция
„Гражданска защита“

Срок на проекта 2004 г.
Документация
на проекта

Налична в ЦИНСО–БАН

Описание на проекта

Целта на проекта е да се оцени състоянието и перспективите пред
системата за защита на населението и критичната инфраструктура,
да се разработи концепция за развитието ѝ, с което да се подпомогне
ПКЗНБАК. Изследването се базира на обща концепция за Гражданска
сигурност, приложение на архитектурен подход за описание и анализ
на системата за защита на населението и критичната инфраструктура,
аналитично-йерархичен модел за оценка и избор на алтернатива за раз-
витие, както и техники за мрежово планиране за трансформация на сис-
темата. Изследването има методически и концептуално-препоръчителен
характер.

Генерирани са шест основни (базови) алтернативи с критерии за
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оценката им по модела PEST (political, economic, social, technological),
като при началния анализ на състоянието на системата е направен
SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats) анализ.

Оценяваните базови алтернативи (БА) са:
∗ БА Nо 1 – усъвършенстване на сегашната организация;
∗ БА Nо 2 – усъвършенстване на оперативната координация;
∗ БА Nо 3 – междуведомствен мениджмънт и оперативно управле-

ние;
∗ БА Nо 4 и Nо 5 – интеграция в МО или МВР;
∗ БА Nо 6 – Министерство на гражданската сигурност.
След редуциране на оценяване и ранжиране със системата Expert

Choice, основана на метода Analytic Hierarchy Process (AHP), се подла-
гат от експерти БА Nо 2, БА Nо 3 и БА Nо 6. Обобщената експертна
оценка определя най-висока стойност 0.420 за БА Nо 3.

Специално внимание е отделено на анализа на нормативната база,
съществуващите противоречия и непълноти, както и възможността за
реализиране на стъпките за постигане на препоръчваните алтернативи.

Основните крайни продукти от проекта са Концепция за гражданс-
ка сигурност; План за трансформация на системата за защита на на-
селението и критичната инфраструктура; и 6 детайлно описани Базови
алтернативи.

28. Име на проекта Архитектурен подход за планиране на
комуникационно-информационни системи
за управление в кризисни ситуации

Базова организация
(или консорциум)

Център за изследвания по национална си-
гурност и отбрана (ЦИНСО–БАН)

Източник на финан-
сиране и бюджет

Агенция „Развитие на съобщенията и ин-
формационните и комуникационни техно-
логии“ (РСИКТ) – Министерство на тран-
спорта и съобщенията 9800 лв.

Краен потребител РСИКТ – Министерство на транспорта и
съобщенията

Срок на проекта 07.2004–12.2004 г.
Документация
на проекта

Налична в ЦИНСО–БАН и в СЦОСА
(ИПОИ–БАН)
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Описание на проекта

Целта на проекта е да се извърши анализ и проучване на комуни-
кационно-информационните системи (КИС) за управление в кризисни
ситуации. Разработен е нов подход за планиране на КИС за управление
при кризи, както и Концептуална рамка на организационната структу-
ра за командване, управление, комуникации, компютинг (С4) при кри-
зисни ситуации.

29. Име на проекта Изследване на оперативната приложимост
на модули за полево управление в кризис-
ни ситуации и разработване на план за де-
монстрации

Базова организация
(или консорциум)

Институт по паралелна обработка на ин-
формацията (ИПОИ–БАН) с подизпълни-
тел „Телесис“ ООД – гр. Пловдив

Източник на финан-
сиране и бюджет

Постоянната комисия за защита на населе-
нието при бедствия аварии и катастрофи
(ПКЗНБАК–МС) 80 000 лв.

Краен потребител Държавна агенция „Гражданска защита“
Срок на проекта 07.2004–12.2004 г.
Документация
на проекта

Налична в СЦОСА (ИПОИ–БАН) и в
ЦИНСО–БАН

Описание на проекта

Целта на проекта е да се оцени оперативната приложимост на фа-
милия модули с безжична интернет комуникация за полево управление
в кризисни ситуации за гарантиране на базови услуги, съвместимост
между различни служби и достъп до стационарна система. Изследва-
нето се базира на опита от проведени учения през последните 3 години
и развитието на безжични модули с базови услуги, интегрирани на ба-
зата на конкретна архитектура н системата за управление в съответна
кризисна ситуация.

В рамките на проекта са синтезирани четири модула, фокусирани
към разрешаване на констатираните слаби места в системата за полево
управление на ДА „Гражданска защита“. Изпълнението им в завършен
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за полево използване вид и предоставянето на област Пловдив създава
условия за развитие на изследването в посока необходими софтуерни
продукти за приложни услуги по управление в кризисни ситуации, раз-
витие на хардуерните компоненти за събиране на разнородна информа-
ция и интеграцията ѝ, свързване с нови системи на други партньорски
организации.

Оперативната концепция включва описание на действаща система за
управление и стъпките за нейното усъвършенстване, чрез приложение
на предлаганата фамилия от модули.

Проектът доказва, че има сериозен потенциал чрез използване на
COTS продукти да се синтезират относително бързо свъременни конфи-
гурации за разнообразна фамилия от модули, които осигуряват както
благоприятна информационна среда за управление в кризисни ситуа-
ции в рамките на ДА „Гражданска защита“, така и за организиране
на взаимодействието и координацията с най-разнообразни партньорски
организации, използващи комуникационни и информационни исистеми,
изградени на базата на познати световни стандарти.

Проведените изпитания покават достатъчна степен на устойчивост на
апаратурата, укрепена по предложения в проекта модел, възможност за
бързо пренасяне и развръщане, както и потенциал за използването ѝ и
в движение.

30. Име на проекта Интегрирана поддръжка на сектора за си-
гурност

Базова организация
(или консорциум)

Сдружение „Джордж Маршал“ – Бълга-
рия

Източник на финан-
сиране и бюджет

Фондация „Отворено общество“
6000 лв.

Краен потребител Институции по сигурността
Срок на проекта 2004 г
Документация
на проекта

Налична в СЦОСА (ИПОИ–БАН)

Описание на проекта

Проектът е разработен като допълнение на проекта „Трансформация
и добро управление на сектора за сигурност в България 2005–2010 г.
(Бяла книга на сектора за сигурност в България 2005–2010 г.)“ с цел
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да съсредоточи вниманието върху общите въпроси на поддържането на
сектора, които имат потенциал за бързо оптимизиране с голям иконо-
мически ефект, като в същото време това създава условия за по-добра
интеграция на сектора за сигурност.

Използваните в проекта цифри са взети от достъпни източници на
информация, приложена е експертна оценка, но оптимизацията изиск-
ва разработването на функционално-икономически модел за анализ и
подпомагане на вземането на конкретни решения. Някои от тези реше-
ния имат чувствителен политически характер и се нуждаят от сериозни
консултации.

В проекта се акцентира и върху връзката на посочените въпроси с об-
щата политика в сферата на образованието и науката, здравеопазване-
то, регионалното развитие, културата, работата с младежта, транспорта
и съобщенията, икономиката и управлението на бюджета, интеграция-
та на България в НАТО и ЕС, както и стратегическото партньорство с
други страни. Това налага провеждането на прегледа на поддръжката
на сектора за сигурност да се осъществява с участието на представите-
ли от тези сфери на правителствено, парламентарно и експертно ниво.

В проекта са включени две приложения. Първото приложение предс-
тавя модел за провеждане на конверсията на излишъците от военновре-
менните запаси (в изпълнение на т. 93 от Военната доктрина, свързана
с намаляването на числеността на военно-временната армия на 100 000
души). Основен принцип при разработването на модела е използването
на целеви лизинг с бартерно договаряне при свободен пазар. Второто
приложение е посветено на основните принципи за организационното
изграждане на резервните сили и съдържа схема за планиране на ре-
зервните сили и резервите.

31. Име на проекта Публична информация в сферата на си-
гурността и отбраната

Базова организация
(или консорциум)

Институт за евроатлантическа сигурност

Източник на финан-
сиране и бюджет

Фондация „Отворено общество“
35 000

Краен потребител Институции по сигурността
Срок на проекта 2004 г.
Документация
на проекта

Налична в СЦОСА (ИПОИ–БАН)
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Описание на проекта

В проекта са анализирани три основни взаимосвързани аспекта в
сферата на доброто управление на сектора за сигурност.

• Политическото измерение на доброто управление;
• Нормативно-правното измерение на доброто управление
• Технико-организационното измерение на доброто управление.
За целите на анализа и синтеза на добри решения за управление на

информационните ресурси в интерес на доброто управление е поставен
акцент върху технико-организационното измерение за гарантиране на
технологичните основи на доброто управление. Обърнато е внимание и
върху въпросите гражданските права и свободи в частност и на демок-
ратичния контрол в по-общ план във връзка с политическото измерение
на доброто управление.

Крайният продукт на проекта е структура и основно съдържание
на Закон за управление на информационните ресурси в администра-
цията с основна цел постигането на по-добро управление. Основните
модели за анализ са условно: Американски, европейски и Български.
Първият етап на анализ включва съответно разбирането за добро уп-
равление в Америка, Европа и България на политическо, нормативно
и технологично ниво. Вторият етап е синтез на български модел за
добро управление на същите три нива. На третия етап се формулира
политико-нормативно-технологичен документ за добро управление на
ниво управление на информационните ресурси за добро управление.

32. Име на проекта Международна разузнавателна общност.
Проблеми и възможности в контекста на
разширяващия се ЕС

Базова организация
(или консорциум)

Институт за евроатлантическа сигурност

Източник на финан-
сиране и бюджет

Фондация „Отворено общество“.
30 000 лв.

Краен потребител Институции по сигурността
Срок на проекта 2004 г.
Документация
на проекта

Налична в ЦИНСО–БАН
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Описание на проекта

Крайният продукт от проекта е доклад на тема: „Международна ра-
зузнавателна общност. Проблеми и възможности в контекста на разши-
ряващия се ЕС“. Акцентира се върху необходимостта от активно меж-
дународно сътрудничество между разузнавателните служби на съюзни-
ческите страни. Анализират се различни аспекти на процеса на обмен
на разузнавателна информация. Важен принос е прегледа на компетен-
циите на ЕС в сферата на сигурността и разузнаването. Предложени са
и основни принципи и модел за реформи и трансформация на разузна-
вателната общност в България.

33. Име на проекта Трансформация и добро управление на
сектора за сигурност в България 2005–
2010 (Бяла книга на сектора за сигурност
в България 2005–2010)

Базова организация
(или консорциум)

Сдружение „Джордж Маршал“ – Бълга-
рия

Източник на финан-
сиране и бюджет

Фондация „Отворено общество“
3000 лв.

Краен потребител Институции по сигурността
Срок на проекта 2004 г.
Документация
на проекта

Налична в СЦОСА (ИПОИ–БАН)

Описание на проекта

Целта на проекта е да формулира визия за ефективен сектор за си-
гурност и доброто му управление, като елемент от цялостна стратегия
за позициониране на България в периода от 5-10 години на интеграция
в НАТО, ЕС и други международни организации и формиране на нова
култура на управление на промяната за устойчиво развитие, базирано
на сигурност и сътрудничество.

Секторът за сигурност е представен като мрежа от партньорски ор-
ганизации с монопол върху използването на сила, координирани от Съ-
вета за сигурност при МС, наблюдавани и контролирани от Парламента
(президента), интегрирани в Евроатлантическия сектор за сигурност и
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предлагащи комплексно основната услуга „сигурност на гражданите и
територията“ за всички граждани по всяко време на цялата територия
(и при съответни операции извън територията) на „едно гише“ при оп-
тимално използване на публичните ресурси и при ефективно публично-
частно партньорство.

Проектът е структуриран като доклад, съдържащ кратки тематични
есета. Темите и структурата са зададени предварително от утвърдени
експерти с изискване за хармонизиране на изложението около общи
идеи. Развитието на доклада е насочено към интеграцията му в мрежата
на отраслови стратегии на базата на по-обща визия за развитието на
България.

Съдържанието на доклада включва наред с концепцията за добро
управление на сектора за сигурност преглед на документната база на
сектора, механизмите на функционирането му, ориентирано към резул-
тати, неговата институционализация, организационното изграждане на
интегриран сектор за сигурност и въпроси, свързани с управлението
на финансовите и човешките ресурси, развитието на системите, въоръ-
жението и техниката. Включена е и темата за гражданския контрол
върху сектора за сигурност. В заключение е подчертана важната роля
на обществената подкрепа и разбирането на сектора за сигурност като
основна предпоставка за оптималното му развитие.

Докладът осъществява поредна крачка в концептуализацията на ин-
тегрирания сектор за сигурност, но очакваните резултати могат да се
постигнат само чрез включването на представените идеи в програми-
те на политическите партии и на правителството, или с други думи в
провежданата политика.
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Проекти през 2005 г.

34. Име на проекта „Изследване на операциите“ в поддръжка
на планирането на силите и оперативно-
то планиране в новата среда за сигурност
(проект SfP 981149)

Базова организация
(или консорциум)

Институт по паралелна обработка на ин-
формацията (ИПОИ–БАН), Военна акаде-
мия „Георги С. Раковски“ и Институт по
математика и информатика (ИМИ–БАН)

Източник на финан-
сиране и бюджет

Научен комитет на НАТО по програмата
„Наука за мир“
1 000 000 лв.

Краен потребител Държавна агенция „Гражданска защита“,
Министерство на отбраната, МВР и МВнР

Срок на проекта 01.2005–12.2007 г.
Документация
на проекта

Налична документация в СЦОСА
(ИПОИ–БАН) и на страницата на Сдру-
жение „Джордж Маршал“ – България в
интернет

Описание на проекта

Основната цел на проекта SfP 981149 е създаването на Център за
операционен анализ (ЦОА), който да осигури научно поддръжка при
трансформацията на сектора за сигурност в България. Центърът има
мрежова структура с базова организация Института за паралелна об-
работка на информацията – БАН (ИПОИ–БАН), секция „Изследване
и развитие на информационните системи“ (ИРИС) и основни елемен-
ти, Института по математика и информатика (ИМИ–БАН) и Военна
Академия „Г. С. Раковски“

Основните цели на Центъра са:
— създаването в България на способности по изследване на опера-

циите и компютърно моделиране и симулации
— внедряване и адаптиране в България на модели и програмно оси-

гуряване за операционен анализ и управление на промяната с помощта
на компетентни агенции от НАТО
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• Мисия на ЦОА

Да бъдем ключов партньор при вземането на решения в сектора за
сигурност

•Визия на ЦОА

Да бъдем прозрачна, мрежова, знанийно базирана изследователска и
технологична организация

• Стратегия на ЦОА

Институционална поддръжка от БАН, проектно финансиране и техно-
логична помощ от НАТО и ЕС, признание от Българския сектор за
сигурност, интеграция в общността за изследване и технологии на НА-
ТО/ЕС и силно партньорство с индустрията.

ИПОИ–БАН осъществява цялостното управление на проекта и съз-
даване на ЦОА. Центърът е научно звено, организационно обособен
екип от специалисти, осъществяващи научни изследвания и междуна-
родно сътрудничество в рамките на научни проекти, целящи и допри-
насящи промяна, нововъведения, напредък в областта на науката, ико-
номиката и иновациите на отделните страни – партньори. Подобряване
на знанията и опита на институциите от сектора за управление при кри-
зи чрез провеждане на обучителни курсове (разработени са 4 курса в
основните направления на центъра), разработване на нови концепции в
сектора в посока неговото модернизиране и интегриране.

Центърът е единствената българска академична институция, която
разработва среда за компютърно-подпомагани учения за управление
при кризи.

35. Име на проекта Методика за моделиране, анализ на кри-
тичната инфраструктура, идентифицира-
не на взаимозависимости, оценка на уяз-
вимости и риск и за планиране на способ-
ности за защита

Базова организация
(или консорциум)

Център за изследвания по национална си-
гурност и отбрана (ЦИНСО–БАН)

Източник на финан-
сиране и бюджет

Постоянната комисия за защита на населе-
нието при бедствия аварии и катастрофи
(ПКЗНБАК–МС)
30 510 лв.
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Краен потребител ПКЗНБАК–МС и Държавна агенция
„Гражданска защита“

Срок на проекта 2005 г.
Документация
на проекта

Налична документация в СЦОСА
(ИПОИ–БАН) и ЦИНСО.

Описание на проекта

Проектът има за цел разработването на Методика за моделиране,
анализ и защита на критичната инфраструктура в Република Бълга-
рия. Дефинира се процесът на защита на критичната инфраструктура,
който включва 7 последователни стъпки. Специален акцент е поставен
върху защитата на критичната информационна инфраструктура, както
и върху планирането на способности за защита на критичната инфрас-
труктура. Дефинирани са препоръки с методически и организационен
характер за оптимизиране на дейностите по защита на критичната ин-
фраструктура в България.

36. Име на проекта Архитектура за интеграция на информа-
ционните системи за управление в извън-
редни ситуации – полеви и стационарни

Базова организация
(или консорциум)

Институт по паралелна обработка на ин-
формацията (ИПОИ–БАН)

Източник на финан-
сиране и бюджет

Постоянната комисия за защита на населе-
нието при бедствия аварии и катастрофи
(ПКЗНБАК–МС)
100 000 лв.

Краен потребител ПКЗНБАК–МС и Държавна агенция
„Гражданска защита“

Срок на проекта 2005 г.
Документация
на проекта

Налична в СЦОСА (ИПОИ–БАН)

Описание на проекта

Основните цели на проекта са:
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• Разработване на модел на информационните системи с отчитане
нивото на оперативна съвместимост и интегрираност и архитек-
турно описание като средство за управление на развитието и фун-
кционирането на Единна система за управление в извънредни си-
туации.

• На тази база се предлага архитектурно описание, което да послужи
като средство за управление на развитието и функционирането на
единната система за управление в извънредни ситуации.

• В рамките на изследването се изгражда потенциал за разработка
и изследване на информационни системи за командване и управ-
ление в извънредни ситуации.

Крайният продукт от проекта е:
• Модел на оперативна, системна и техническа архитектура за ин-

теграция на информационни системи за управление в извънредни
ситуации – полеви и стационарни.

• Потенциал за разработка и изследване на информационни системи
за командване и управление в извънредни ситуации.

• Методи и алгоритми за автоматизирана обработка на информаци-
ята в система за командване и управление в извънредни ситуации.

Основните научно - изследователски задачи, решени в рамките на
проекта, са:

• Представяне на основни положения и характеристики на архитек-
турния подход при изграждане на стратегическите нива на систе-
мите за управление при кризи.

• Анализ на практиката на инженеринга на архитектурите на стра-
тегическите нива на системите за управление при кризи.

• Представяне на потенциален подход към разработването на архи-
тектурните перспективи на стратегическите нива на системите за
управление при кризи.

• Представяне на възможност за дефиниране на поле за практи-
ческо приложение на архитектурния подход при изграждане на
стратегическите нива на системите за управление при кризи.

37. Име на проекта Първа национална научно-практическа
конференция по управление в извънредни
ситуации и защита на населението
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Базова организация
(или консорциум)

Център за изследвания по национална си-
гурност и отбрана (ЦИНСО–БАН)

Източник на финан-
сиране и бюджет

Постоянната комисия за защита на населе-
нието при бедствия аварии и катастрофи
(ПКЗНБАК–МС)
15 000 лв.

Краен потребител ПКЗНБАК-МС и Държавна агенция
„Гражданска защита“

Срок на проекта 2005 г.
Документация
на проекта

Налична в ЦИНСО–БАН и в СЦОСА
(ИПОИ–БАН)

Описание на проекта

Kонференцията се организира и проведе през ноември 2005 г. по Ра-
ботната програма на Научно-координационния съвет към ПКЗНБАК.

Целта на конференцията е да се анализира състоянието на страната
при различни видове кризи, произтичащи от бедствия, аварии и ка-
тастрофи и да се направят предложения за вземане на целесъобразни
и адекватни решения от съответните държавни органи, ведомства и
служби.

Основните тематични направления бяха следните:
• Развитие на системата за защита на населението и критичната

инфраструктура
• Радиационна и химическа защита, други технологични рискове
• Сеизмологични, хидрологични, метеорологични и други рискове,

свързани с природни явления
• Биологични и медицински рискове и защита.
Крайният продукт от конференцията е сборник с общо над 30 док-

лада, обхващащи различни аспекти на управлението в извънредни си-
туации и защита на населението.

38. Име на проекта Методология за анализ на уязвимостта и
защита на критичната информационна ин-
фраструктура, етап 1 – Проучване

Базова организация
(или консорциум)

Център за изследвания по национална си-
гурност и отбрана (ЦИНСО–БАН)
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Източник на финан-
сиране и бюджет

Агенция „Развитие на съобщенията и ин-
формационните и комуникационни техно-
логии“ (РСИКТ) – Министерство на тран-
спорта и съобщенията
5468 лв.

Краен потребител Агенция РСИКТ – Министерство на тран-
спорта и съобщенията

Срок на проекта 09.2005–12.2005 г.
Документация
на проекта

Налична в ЦИНСО–БАН.

Описание на проекта

Проектът има за цел да анализира състоянието на защита на критич-
ната информационна инфраструктура в България и на уязвимостта на
автоматизираната информационна система за управление при кризи. В
рамките на проекта са разработени Основи на концепция за гарантира-
не на информацията в критичната информационна инфраструктура в
България.

39. Име на проекта Симулационни подходи за анализ
и моделиране на комуникационно-
информационни системи при кризисни
ситуации, етап 1 – Проучване

Базова организация
(или консорциум)

Център за изследвания по национална си-
гурност и отбрана (ЦИНСО–БАН)

Източник на финан-
сиране и бюджет

Агенция „Развитие на съобщенията и ин-
формационните и комуникационни техно-
логии“ (РСИКТ) – Министерство на тран-
спорта и съобщенията
5560 лв.

Краен потребител Агенция РСИКТ – Министерство на тран-
спорта и съобщенията

Срок на проекта 09.2005–12.2005 г.
Документация
на проекта

Няма налична документация.
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Описание на проекта

Проектът има за цел да се извърши проучване на методи за моде-
лиране и симулации на информационни мрежи. В рамките на проекта
са разработени Основи на Методика за провеждане на симулационни
експерименти в информационната инфраструктура за управление при
кризи.

40. Име на проекта Анализ и адаптиране на модели от Аген-
цията С3 на НАТО и страни от ЕС и НА-
ТО за анализ, оценка, вземане на реше-
ние, планиране, управление в извънредни
ситуации и осигуряване на системата за
компютърни щабни учения на национално
и регионално ниво (ЮИЕ и Черноморски
регион)

Базова организация
(или консорциум)

Институт по паралелна обработка на ин-
формацията (ИПОИ–БАН)

Източник на финан-
сиране и бюджет

Постоянната комисия за защита на населе-
нието при бедствия аварии и катастрофи
(ПКЗНБАК–МС)
40 000 лв.

Краен потребител ПКЗНБАК–МС и Държавна агенция
„Гражданска защита“

Срок на проекта 2005 г.
Документация
на проекта

Налична в СЦОСА (ИПОИ–БАН)

Описание на проекта

Основната цел на проекта е анализ на съществуващите компютърни
модели за планиране, подпомагане вземането на решения и осъществя-
ване управление при кризи в Агенцията С3 на НАТО и адаптиране към
българското законодателство и условия.

Проектът е фокусиран към изграждане на общо разбиране за на-
ционална система за КПУ по управление в извънредни ситуации, чрез
изследване на сценарии, опит в чужбина и у нас, разработка на ар-
хитектура на система за КПУ (по етапи на развитие), предлагане на
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конкретна програмна структура в рамките на общата архитектура (на-
лични стаи и компютри, персонал), провеждане на обучение на начален
състав за национална система за КПУ и реализация на елементи от раз-
пределена система в ИПОИ, ИМИ, ИКИ, ИУСИ, ЦИНСО, ВА, АМВР
във взаимодействие и с други проекти.

Основните резултати от работата по проекта са свързани с разра-
ботване на архитектура на КПУ за управление при кризи и изследване
ползите/вредите от използването на КПУ за обучение и изграждане
на капацитет на централно и местно ниво в сферата на гражданската
защита.

41. Име на проекта Офицерите от резерва: естествен мост
между въоръжените сили и гражданското
общество

Базова организация
(или консорциум)

Съюз на офицерите от резерва „Атлантик“
(СОРА)

Източник на финан-
сиране и бюджет

Демократичната комисия към Посолство-
то на САЩ в България
30 000 лв.

Краен потребител Институции по сигурността
Срок на проекта 2005 г.
Документация
на проекта

Налична в СЦОСА (ИПОИ–БАН) и
ЦИНСО–БАН.

Описание на проекта

Целта на проекта е да се подобри прозрачността и демократична-
та отговорност в използването на офицерите от резерва и да се улесни
трансформацията на корпуса на българските офицери от резерва в со-
лидна демократична институция. Tози проект комбинира обикновените
дейности на офицерите от резерва и стратегическата концептуализация
на новите техни роли, като това да бъде реализирано по икономически
ефективен, прозрачен и отговорен начин.

На базата на проекта СОРА се стреми да създаде мрежи от военни
професионалисти в резерва в две функционални области – екипажи на
хеликоптери и екипажи на траспортни самолети — които желаят, са в
състояние и са на разположение да подпомагат гражданските власти в
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разнообразни кризисни ситуации. Така ще се инициира създаването и
ще се спомогне за намирането на форми за улесняване на използването
на знанията и уменията на офицерите от резерва в интерес на общест-
вото. Това ще увеличи разбирането на местната и централна админис-
трация за възможностите и предивикателствата на такава реализация.

На стратегическо ниво, проектът има за цел да оцени съществуващи-
те роли, законодателство и практики в използването на офицерите от
резерва, да сравни българското законодателство и практики с опита на
другите държави от НАТО и на САЩ в частност. В рамките на проекта
е разработена концепция за ефективна и демократично отговорна орга-
низация (например Корпус на българските офицери от резерва или/и
Национална гвардия) за използване на бившите сержанти и офицери
в интерес на обществото, например за поддържка на местните власти
при бедствия и аварии. Подготвен е и вариант на „Закон за резерва“.
Резултатите от проекта са публикувани в отделна книга.

42. Име на проекта Укрепване на гражданското образование
на млади лидери по външнополитически
проблеми и проблеми на сигурността

Базова организация
(или консорциум)

Център за изследване на Югоизточна Ев-
ропа

Източник на финан-
сиране и бюджет

Демократичната комисия към Посолство-
то на САЩ в България
26 300 лв.

Краен потребител студенти
Срок на проекта 09.2005–06.2006 г.
Документация
на проекта

Налична в ЦИЮИЕ

Описание на проекта

Проектът целеше да допринесе за подобряването на образованието
на младото поколение от специалисти в областите на външната поли-
тика и сигурността чрез осигуряване на информация и знание, които да
запълнят пропастта между бързо променящата се среда за сигурност и
невъзможността на образователната система да отговори на това пре-
дизвикателство. Проектът се състоеше от три образователни семинара
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(„Средата за сигурност – различни аспекти на промяната“, „Реформа
в сектора за сигурност“ и „Управление при кризи“) за постоянна гру-
па от 30 студенти от шест университетски центъра, които разискваха
въпроси встрани от стандартните учебни планове.

43. Име на проекта Гражданска сигурност: Приложение на
Закона за управление при кризи в интерес
на гражданите

Базова организация
(или консорциум)

Институт за евроатлантическа сигурност

Източник на финан-
сиране и бюджет

Фондация „Отворено общество“
20 000 лв.

Краен потребител Институции по сигурността
Срок на проекта 01.2005–06.2005 г.
Документация
на проекта

Налична в СЦОСА (ИПОИ–БАН)

Описание на проекта

Целта на проекта е да представи системата за гражданска сигурност
като ключов елемент от интегрирания сектор за сигурност. Изследва-
нето проследява развитието на българската концепция за гражданска
сигурност на базата на анализ на дискусиите по Закона за управле-
ние при кризи (ЗУК), чрез избирателно взаимстване от концепцията за
Вътрешна сигурност на САЩ и Обществена сигурност на скандинавс-
ките страни, за Гражданска сигурност във Франция и Белгия, както и
различните концепции в други европейски държави.

Разгледани са ЗУК и неприетата Стратегия за сигурност от 2005 г.
като нормативна рамка на системата за гражданска сигурност. На база-
та на тези анализи са формулирани основите на българската концепция
за гражданска сигурност като трети стълб на сектора за сигурност чрез
трансформиране на „традиционната“ гражданска защита в система за
гражданска сигурност с помощта на активно гражданско участие. Тази
концепция се основава на традиционната концепция за национална си-
гурност при отчитане на на новата среда за сигурност и новите заплахи.

Представена е и идеята за изграждане на Национална (Гражданска)
гвардия в България, в която основна роля играят офицерите от резерва.
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Резултатите от изследването предлагат стратегия и три алтернативи
за трансформацията и интеграцията на системата за гражданска си-
гурност. В заключението се поставя акцент върху трансформацията на
системата за гражданска сигурност и нейните международни измере-
ния. Предложена е дефиниция на понятието „гражданска сигурност“ и
са изброени изискванията за успешното прилагане на позитивен подход
към трансформирането на гражданската защита в система за граждан-
ска сигурност.

От проекта може да се направи изводът, че концепцията за граждан-
ска сигурност е своеобразна детайлизирана концепция за интегрира-
ния сектор за сигурност, която дава възможност да се формулира зрял
модел на сектора за сигурност, приложим в цялото евроатлантическо
геополитическо пространство.

44. Име на проекта Сигурност и лична свобода в информаци-
онното общество след 11.09.2001г.

Базова организация
(или консорциум)

Институт за евроатлантическа сигурност

Източник на финан-
сиране и бюджет

Фондация „Отворено общество“.
20 000 лв.

Краен потребител Институции по сигурността
Срок на проекта 01.2005–06.2005 г.
Документация
на проекта

Налична в ЦИНСО–БАН.

Описание на проекта

Крайният продукт от проекта е доклад на тема: „Информацията за
защита на личността и защита на информацията за личността“. В док-
лада се прави анализ на баланса между сигурност и лична свобода в
информационното общество. Изследването разглежда правните аспек-
ти на един „комуникационен триъгълник“ :

– достъп до информация и право на информирано участие в управ-
лението;

– лична неприкосновеност и защита на личните данни;
– гражданска и обществена сигурност в информационното общество.
Изследват се проблеми като достъпа до информация и защита на
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личните данни в контекста на директивите на ЕС. Направени са пред-
ложения за развитие на българското законодателство в тази сфера.

Проекти през 2006 г.

45. Име на проекта Международно учение за големи извън-
редни ситуации „Преодоляване на после-
диците от терористични актове в Югоиз-
точна Европа“ (учение „ЗАЩИТА“ –
EU TACOM 2006)

Базова организация
(или консорциум)

МДПБА, ИПОИ–БАН, ЦИНСО–БАН и
„Операционни анализи Ниймайер“ – Гер-
мания

Източник на финан-
сиране и бюджет

Европейската комисия, Генерална дирек-
ция „Околна среда“
816 000 лв.

Краен потребител МДПБА
Срок на проекта 01.2006–12.2006
Документация
на проекта

Налична в СЦОСА (ИПОИ–БАН) и
ЦИНСО.

Описание на проекта

Общата цел на проекта е подобряване способностите за реагиране и
координация на структурите на Гражданска защита, другите национал-
ни органи за управление при кризи, експертите и екипите за реагиране
на държавите-членки на ЕС, чрез осигуряване на съгласуваност и вза-
имно допълване при подпомагане на страна, искаща помощ в контекста
на Механизма на Общността в областта на гражданската защита.

Пълномащабното учение за големи извънредни ситуации включваше
двудневно командно-щабно учение с компютърна симулация (CAX) и
двудневно полево учение.

Компютърно-подпомаганото, командно-щабно учение „ЗАЩИТА –
EU TACOM SEE 2006“ се проведе на 23–24 юли 2006 г. в Съвмес-
тен център за обучение, симулации и анализ по гражданска защита
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на ИПОИ–БАН, а полевото – на 25–26 юли 2006 г. в учебните центро-
ве: Хотел „Интернационал“, химически заводи „Неохим“ и „Монбат“ и
язовир „Огоста“ в Монтана.

В учението освен България взеха участие още пет държави – членки
от Механизма (Гърция, Румъния, Словакия, Словения и Унгария) и 16
държави от ЕС.

Чрез методите на компютърно-подпомаганите учения бяха симули-
рани няколко последователни терористични акта, предизвиканите от
тях бедствия и аварии и провеждане на аварийно-спасителни дейности.
Сценарият на КПУ включи симулация на терористични актове в гр.
Монтана и гр. Пловдив. Полевото учение отрази симулация на теро-
ристични актове в град Монтана-в болница, химически завод и стената
на язовир „Огоста“. Терористичните нападения бяха извършени в рам-
ките на няколко часа и причиниха големи щети, като жертви, изтича-
не на газ, наводнение и др. Екипи на Държавна агенция „Гражданска
защита“ и спасителни екипи от други югоизточни европейски страни
извършиха дейности за преодоляване и намаляване на последиците от
терористичните актове.

46. Име на проекта Изграждане на Съвместен Център за Обу-
чение, Симулации и Анализ по граждан-
ска защита (СЦОСА–ГЗ)

Базова организация
(или консорциум)

ИПОИ–БАН

Източник на финан-
сиране и бюджет

ПКЗНБАК–МС
96 000 лв.

Краен потребител МДПБА
Срок на проекта 01.2006–12.2006 г.
Документация
на проекта

Налична в СЦОСА (ИПОИ–БАН)
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Описание на проекта

Създаване на Съвместен Център за обучение, симулации и анализ
(СЦОСА) е проект, представляващ стъпка в изграждането на национа-
лен учебен център в сферата на КПУ за управление при кризи. Цен-
търът е създаден като среда за изпитания във връзка с Международно
учение за големи извънредни ситуации „Преодоляване на последиците
от терористичен акт в Югоизточна Европа“/Защита 2006 (EU TACOM
SEE-2006), финансирано от ЕС.

Основната цел на СЦОСА е интеграция на планирането, провежда-
нето и оценката на КПУ в сферата на гражданската сигурност в нацио-
нален и международен аспект. Центърът е оборудван с най-съвременни
технологии и разполага с висококвалифицирани млади специалисти и
учени в сферата на КПУ за управление при кризи.

47. Име на проекта От национална към гражданска сигур-
ност: научна поддръжка за ефективна
трансформация на сектора за сигурност

Базова организация
(или консорциум)

Военна академия „Г.Раковски“, Академия
на МВР, ЦИНСО–БАН и СУ „Св.Климент
Охридски“

Източник на финан-
сиране и бюджет

Национален фонд за научни изследвания
(НФНИ), МОН
84 050 лв.
(проектът остана незавършен)

Краен потребител Институции по сигурността
Срок на проекта 2006–2008 г.
Документация
на проекта

Налична във Военна академия.

Описание на проекта

Целта на проекта е да се осигури научно-обоснована поддръжка на
трансформацията на сектора за сигурност. Анализирайки тенденции-
те за промяна в средата за сигурност и съответните концепции на ЕС
и западните страни, и отчитайки културата за сигурност в България,
екипът идентифицира и анализира алтернативни подходи за справя-
не с новите рискове. В рамките на проекта се разработва методика за
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определяне на необходимите способности на сектора за сигурност; ар-
хитектурен модел на сектора за сигурност и методика за разпределяне
на необходимите способности по организации. Извършен е анализ на
алтернативни организационни решения и на предизвикателствата пред
ефективното и ефикасно управление на промяната на сектора за сигур-
ност. На базата на проекта се предвижда създаването на междуунивер-
ситетски център по Трансформация на сектора за сигурност.

48. Име на проекта Технико-икономическо изследване за съз-
даване на Интегрирана система за управ-
ление при извънредни ситуации

Базова организация
(или консорциум)

„Уинборн и Костас“ – САЩ със сдруже-
ние „Джордж Маршал“ – България като
подизпълнител

Източник на финан-
сиране и бюджет

Американската агенция за търговия и раз-
витие
452 000 лв.

Краен потребител МДПБА
Срок на проекта 03.2006–12.2007 г.
Документация
на проекта

Налична на интернет-сайта на МДПБА

Описание на проекта

Проект „Научно приложно изследване за ИСУИС“, финансиран от
USTDA и реализиран от фирма Уинборн и Костас.

Основната цел е да се подпомогне изграждането на ИСУИС и систе-
ма за спешни повиквания 112, които успешно да покрият оперативните
задачи на МДПБА, както и потенциалните заплахи. Стойност на 1-ва
фаза: 291 000 щ.д.

Първа фаза на проекта, отнасяща се до предварително проучване за
реализация на ИСУИС, е завършена.

Дейности по първата фаза:
• Провеждане на предварително проучване и разработка на архи-

тектура за изграждане на национална ИСУИС;
• Оценка и анализ на съществуващата техническа инфраструктура

за УИС;
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• Разработване на комуникационната архитектура на национална
ИСУИС;

• Разработване на план за изграждане на национална ИСУИС;
• Изготвяне на проектобюджет за изграждане на системата;
• Изготвяне на технически спецификации за тръжната документа-

ция;
• Изготвяне на предварителен вариант на задание за реализацията

на пилотния проект в Пловдив;
• Изготвяне и представяне на окончателен доклад.

49. Име на проекта Конкурс за малки научно-приложни про-
екти на тема: „Научна поддръжка на тран-
сформацията в сектора за сигурност –
2006“

Базова организация
(или консорциум)

ЦИНСО–БАН

Източник на финан-
сиране и бюджет

ЦИНСО–БАН
3000 лв.

Краен потребител ЦИНСО–БАН
Срок на проекта 2006 г.
Документация
на проекта

Налична в ЦИНСО–БАН

Описание на проекта

Конкурсът на тема: „Научна поддръжка на трансформацията в сек-
тора за сигурност“ бе организиран и финансиран от ЦИНСО–БАН през
2006г. В него участваха близо 20 изследователи със свои разработки по
едно от следните 7 направления:

• Оценка на средата за сигурност – основни рискове и заплахи

• Стратегии за сигурност в прехода от национална към гражданска
сигурност

• Основни операции за сигурност и управление на кризи

• Системи за сигурност и управление при кризи в национален и меж-
дународен контекст, с основно внимание върху Черноморския ре-
гион
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• Управление на развитието на сектора за сигурност и гражданско-
военното сътрудничество

• Ключови технологии в интерес на сигурността
• Информационна сигурност и защита на критичната информаци-

онна инфраструктура
Конкурсът приключи с конференция, проведена през септември 2006

г. всички одобрени доклади бяха публикувани в специален сборник.

50. Име на проекта Научен семинар (ARW) на тема: „Укреп-
ване на сигурността и стабилността в го-
лемия Черноморски регион“

Базова организация
(или консорциум)

Център за изследване на Югоизточна Ев-
ропа – България, и Център за изследване
на европейската сигурност – Холандия

Източник на финан-
сиране и бюджет

Научният комитет на НАТО по програма-
та „Сигурност чрез наука“
68 000 лв.

Краен потребител Държавна администрация, НАТО
Срок на проекта 04.2006 г.
Документация
на проекта

Налична в ЦИЮИЕ

Описание на проекта

Семинарът, в който участваха 15 изтъкнати специалисти по пробле-
мите на черноморската сигурност, имаше за цел да положи основите
на концептуализирането на Евро-атлантическа стратегия за региона.
Дискусиите бяха фокусирани от една страна върху опита на новите
страни-членки на НАТО и ЕС, натрупан при процеса на трансформи-
ране на националните сектори за сигурност, а от друга – върху нуждите
на региона по отношение на сигурността. По-специално, семинарът пос-
тави акцент върху вероятни стратегии на НАТО и ЕС за региона, както
и върху възможностите и предизвикателствата пред отделните страни
в големия Черноморски регион. Дискусиите не се ограничиха само в
рамките на въпроси, свързани с реформите в сектора за отбрана и си-
гурност, а засегнаха още въпроси на сигурността в широк смисъл. След
семинара бе публикувана книга, посветена на сигурността и сътрудни-
чеството в Черноморския регион.
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Проекти през 2007 г.

51. Име на проекта Разработване на методологии за създава-
не на планове за защита при бедствия и
система за оценка на критичната инфрас-
труктура на общинско ниво

Базова организация
(или консорциум)

ЕЛЕКТРОН ПРОГРЕС АД с подизпъл-
нител ЦИНСО–БАН

Източник на финан-
сиране и бюджет

Кралство Холандия по проект „Красива
България“
627 000 лв.

Краен потребител МДПБА
Срок на проекта 06.2007–12.2007 г.
Документация
на проекта

Налична в ЦИНСО–БАН.

Описание на проекта

Целта на проекта е разработване на Методология за създаване на
планове за защита при бедствия и Методология за оценка на критич-
ната инфраструктура на общинско ниво. Двете Методологии са разра-
ботени на базата на анализ на актуалното състояние в тези сфери и
чрез заимстване на европейски стандарти и добрите практики в най-
развитите страни. В рамките на проекта се провежда обучение на ор-
ганите на управление и администрацията на местно и национално ниво
по разработените Методологии.

52. Име на проекта Анализ на съществуващите информаци-
онни системи, включени в Националната
система за наблюдение, ранно предупреж-
дение и оповестяване

Базова организация
(или консорциум)

ЕЛЕКТРОН ПРОГРЕС АД с подизпъл-
нител ИПИО-ВА

Източник на финан-
сиране и бюджет

Кралство Холандия по проект „Красива
България“
700 000 лв.
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Краен потребител МДПБА
Срок на проекта 06.2007–12.2007 г.
Документация
на проекта

Няма налична в СЦОСА (ИПОИ–БАН).

53. Име на проекта Втора национална научно-практическа
конференция по управление в извънредни
ситуации на тема: „Защита на населението
и критичната инфраструктура“

Базова организация
(или консорциум)

ЦИНСО–БАН

Източник на финан-
сиране и бюджет

Постоянната комисия за защита на населе-
нието при бедствия аварии и катастрофи
(ПКЗНБАК–МС)
28 000 лв.

Краен потребител МДПБА
Срок на проекта 2007 г.
Документация
на проекта

Налична в ЦИНСО–БАН

Описание на проекта

Конференцията се проведе съгласно Работната програма за 2007 г.
на Научно-координационния съвет (НКС) към Постоянната комисия за
защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи (ПКЗНБАК)
към Министерски съвет. Тема на конференцията бе: „Защита на населе-
нието и критичната инфраструктура“. В конференцията участваха над
140 души, бяха изнесени общо 36 доклада. Докладите от конференция-
та са публикувани в специален сборник – на български и на английски
език.

54. Име на проекта Лятна школа (ASI) на тема: „Трансформа-
цията на сектора за сигурност в големия
Черноморски регион“
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Базова организация
(или консорциум)

Център за изследване на Югоизточна Ев-
ропа – България и Център за изследване
на европейската сигурност – Холандия

Източник на финан-
сиране и бюджет

Научният комитет на НАТО по програма-
та „Сигурност чрез наука“
120 000 лв.

Краен потребител Студенти, докторанти и млади учени
Срок на проекта 04.2007 г.
Документация
на проекта

Налична в ЦИЮИЕ

Описание на проекта

Участници в курса бяха седемдесет студенти, докторанти и млади
учени от големия Черноморски регион, както и над десет изтъкнати
чуждестранни специалисти в областта на сигурността. Курсът бе фо-
кусиран върху сложната динамика на процеса на трансформация на
сектора за сигурност, като обхвана широк кръг от теми посредством
лекции, дискусии и интерактивни упражнения. Предстои да бъде изда-
дено помагало за подготовка на студенти, което да съдържа лекциите
от курса.

55. Име на проекта Управление на свързани със сигурността
научни изследвания в подкрепа на про-
мяната в отбранителната промишленост –
(проект SfP 982063)

Базова организация
(или консорциум)

УНСС, Катедра "Национална и регионал-
на сигурност
Институт по паралелна обработка на ин-
формацията (ИПОИ–БАН), Университет
на Бундесвера – Мюнхен, Институт за ин-
телигентни информационни системи; На-
ционална военна академия – Букурещ; Ев-
ропейски университет – Скопие, Факултет
за социални науки.
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Източник на финан-
сиране и бюджет

Научният комитет на НАТО по програма-
та „Наука за мир“
1 000 000 лв.

Краен потребител Министерство на отбраната
Срок на проекта 01.2007–12.2009 г.
Документация
на проекта

Налична в УНСС, както и на сайта на про-
екта на адрес:
http://sfp.e-dnrs.org/

Описание на проекта

Целта на проекта е да се изучат и да се дадат практически препо-
ръки за трансформацията на управлението на научните изследвания и
развойна дейност (НИРД) за целите на трансформацията на отбрани-
телната индустрия. Предвижда се разработването на нова Концепция
и Модел за управление на НИРД; подготовката на Политическа рамка
за НИРД в отбранително индустриалния сектор; изграждане на Изсле-
дователска мрежа за сътрудничество и База данни за обмен на знания
и информация за потребностите и изискванията към НИРД за транс-
формация на отбранителната индустрия. В рамките на проекта се изг-
ражда Център на компетентност със задача да представя резултатите
от проекта и да обучава практикуващи млади учени и мениджъри от
участващите в проекта страни.

56. Име на проекта За честно управление – Европейското
представителство на България

Базова организация
(или консорциум)

Сдружение „Джордж Маршал“ – Бълга-
рия

Източник на финан-
сиране и бюджет

Национален фонд за демокрация (САЩ)
чрез Румънско академично общество (Ру-
мъния) – 11 500 лв

Краен потребител Гражданското общество в България
Срок на проекта 01.2007–08.2007 г.
Документация
на проекта

Налична на интернет-сайт на адрес:
www.evrodeputatibg.org
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Описание на проекта

В България утвърждаването на демокрацията е ограничавано сис-
темно от липсата на качество на политическия елит и всеобщото усе-
щане, че демокрацията всъщност не е прозрачна и отчетна система за
управление. Все повече се затвърждава и мнението, че законодателните
мерки са безсилни пред корупцията.

Цел на проекта: обединяване на неправителствени и граждански ор-
ганизации около критерии за политическа почтеност на българските
граждани, които се кандидатират за различни изборни длъжности; съз-
даване на механизми за информираност на обществото и за граждански
контрол при номинирането на изборните представители в демократич-
ните институции на страната, както и на нейните представители в меж-
дународни организации.

В рамките на проекта чрез гражданската кампания „За чист Евро-
пейски парламент“, пресконференции и медийни участия са оповестени
приетите от гражданските организации критерии за политическа поч-
теност, на които следва да отговарят кандидатите за ЕП. Публично са
обявени и имената на несъответстващите на критериите кандидати за
евродепутати. Първо политическите партии са призовани да оттеглят
тези кандидати, поради отказа им след това българските избиратели са
призовани да не гласуват за тях.

57. Име на проекта Методология за операционен анализ на
системата за национална сигурност и от-
брана, операционен анализ на организаци-
онните практики, на основата на пакет от
сценарии за отбранително планиране

Базова организация
(или консорциум)

Институт по паралелна обработка на ин-
формацията (ИПОИ–БАН)

Източник на финан-
сиране и бюджет

Министерство на отбраната
30 000 лв.

Краен потребител Министерство на отбраната
Срок на проекта 07.2007–10.2007 г.
Документация
на проекта

Налична в СЦОСА (ИПОИ–БАН)
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Описание на проекта

Проектът има за цел да осигури научна поддръжка на прегледа на
отбраната чрез прилагане методите на операционния анализ при пла-
нирането на силите на Българската армия. Чрез проекта се постига
развитие и усъвършенстване на научно-методическите основи на пла-
нирането на отбраната в контекста на преосмисляне на стратегията за
сигурност и военната доктрина на Република България. Изготвена е
Методика за разработване на сценарии за планиране, както и примерен
пакет от детайлни контекстуални и ситуационни сценарии.

Проекти през 2008 г.

58. Име на проекта Методология за операционен анализ на
производствения модел на въоръжените
сили

Базова организация
(или консорциум)

Институт по паралелна обработка на ин-
формацията (ИПОИ–БАН)

Източник на финан-
сиране и бюджет

Министерство на отбраната
30 000 лв.

Краен потребител Министерство на отбраната
Срок на проекта 01.2008–03.2008 г.
Документация
на проекта

Налична в СЦОСА (ИПОИ–БАН)

59. Име на проекта Гражданска инициатива за европейско ка-
чество на услугата 112

Базова организация
(или консорциум)

Сдружение „Джордж Маршал“ – Бълга-
рия

Източник на финан-
сиране и бюджет

Душана Здравкова – Евродепутат от
ЕНП/ГЕРБ,
4000 лв

Краен потребител Гражданското общество в България
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Срок на проекта 02.2008–04.2008 г.
Документация
на проекта

Текущ

Описание на проекта

Инициативата на гражданско действие е насочена към изграждане
на Европейско лидерство за гарантиране на качествена услуга по спеш-
ни комуникации на единен телефонен номер 112 (накратко Гражданска
инициатива 112) за България, но и за страните около България в рам-
ките на политиката за съседство на ЕС. Инициативата се стартира от
г-жа Здравкова, като член на ЕП е групата на ЕНП от партия ГЕРБ, с
търсене на подкрепа и сред българските евродепутати от други фрак-
ции в подкрепа на гражданското общество в България и региона. Про-
ектът включва организирането на кръгла маса по предизвикателствата
на реагирането при инциденти и извънредни ситуации.

190



Приложение 3

Диаграми за анализ и оценка на изследванията

Мария Дерменджиева, Златогор Минчев

Диаграма 1а. Разпределение на проектите по години
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Диаграма 2a. Разпределение на проектите по финансиращи
организации
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Диаграма 2б. Разпределение на финансирането (в лв.) по
финансиращи организации
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Диаграма 3a. Разпределение на проектите по организации –
изпълнители
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Диаграма 3б. Разпределение на финансирането (в лв.) по
организации-изпълнители
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Диаграма 4a. Разпределение на проектите по области
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Диаграма 4б. Разпределение на финансирането (в лв.) по области
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Диаграма 5a. Разпределение на проектите по критерия принос към
отделни институции от сектора за сигурност или към изграждане на

интегриран сектор за сигурност
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Диаграма 5б. Разпределение на финансирането (в лв.) по критерия
принос на проектите към отделни институции от сектора за сигурност

или към изграждане на интегриран сектор за сигурност
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Диаграма 6a. Разпределение на проектите по нива на сигурността
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Диаграма 6б. Разпределение на финансирането (в лв.) по нива на
сигурността
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Млади учени от проекта SfP 981149 по време на обучутелен курс в ЦОА

Работа по проекта МОАНСО в СЦОСА

197



Заключителният панел на конференция UMSSOFT

Наградените от Президента на Р. България млади учени от проект SfP 981149
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Приложение 4

Система за мигновен обмен на съобщения при ком-
пютърно подпомагани учения (КПУ) за управление

при кризи (УК)

Златогор Минчев

1. Въведение

Обмяната на съобщения при КПУ за УК е важна задача, за изпълне-
нието на която съществуват множество решения48. Когато обаче става
дума за кризисни ситуации, от съществено значение е времето за об-
мяна на съобщения и възможността за използване на комуникационен
канал с ниска пропускателна способност, т.е. използването на мобилни
комуникации, като напр. WAP и сателитен телефон за обмен на данни
в реално време при ниска себестойност на процеса. Настоящата систе-
ма е разработена като резултат от натрупания опит в активностите по
проекта на НАТО SfP 981149 и проекта EU TACOM SEE 2006. Тя беше
експериментално използвана в учението „Струма 2008“, организирано
от МЗ, Р. България.

Към момента системата е въведена в експлоатация в Съвместния
център за обучение, симулации и анализ (СЦОСА), ситуиран в ИПОИ–
БАН.

2. Обща архитектура и техническа функционалност

Общата архитектура на системата за мигновен обмен на съобщения при
КПУ за УК е показана на Фиг. П 4.1:

Както става ясно от Фиг. П 4.1, системата за мигновен обмен на ин-
формация при КПУ за УК е основана на добре познатата архитектура
„клиент-сървър“, и използва TCP протокол за обмен на данни. Като

48Минчев, З. Интелигентна система за обмен на съобщения при КПУ за УК, Втора
национална научно-практическа конференция по управление в извънредни ситуации и за-
щита на населението, София, ЦИНСО–БАН, 129–138, 9 Ноември, 2007.
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Фиг. П 4.1. Обща архитектура на системата за обмен на мигновенни съобщения
при КПУ за УК

цяло, това решение е много удобно, тъй като осигурява изключително
добра комуникационна съвместимост. Ще отбележим и факта, че систе-
мата е проектирана да обменя текстови съобщения с дължина до 1024
символа. Предвид характера на обменяната информация е добре тя да
бъде защитена по някакъв начин. Възможни решения са използването
на стандартни функции за хеширане от типа md5 или други по-сигурни
криптиращи решения49 ,50. Към момента, тъй като системата е въведе-
на експериментално, се използва 128 симетричен битов ключ, заменящ
всеки от символите в дадено съобщение с техен 128 битов еквивалент.
Решението позволява обмяната, криптирането и декриптирането да ста-
ва в реално време дори при капацитет на канала за комуникации от 9.6
Kbps и микропроцесор от фамилията Intel R© Pentium III. Тези показате-
ли позволяват системата да използва и решения, базирани на мобилни
смартфони, използващи WAP през CSD и GPRS, както и стандартни
решения за преносими компютри на базата на десктоп платформи и Wi-
Fi и/или LAN мрежа с капацитет от няколко десетки Kbps, които за
държавните и правителствените учреждения, както и за академичната
общност не представляват технологичен проблем.

За да бъде осигурена комуникационната връзка между отделните
клиенти на системата (техният броя е означен с n на Фиг. П 4.1. и
n = f натоварването на комуникац. канал, капацитета на комуникац.

49Konheim, А. Computer Security and Cryptography, Wiley, 2007
50Oscar, H., Minchev, Z., Popivanov, D. Non-linear System for Digital Information

Transmission,107414/20.12.02, BG 6, 2004 (издаден на 13.12.2006, BG 840 Y1).
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канал), сървърната система е необходимо да позволява безпроблемното
обслужване на всички клиенти, както и архивирането на обменяните
от тях съобщения за post-mission-analysis. За целта един от участници-
те в комуникацията, инсталиран върху сървърната система, наричан
„архив“, записва всички обменяни съобщения по време на КПУ за УК.

Накрая, ще отбележим, че основната идея на това решение е да бъде
създадена своеобразна хетерогенна комуникационна мрежа, за която се
въвежда вътрешно информационно криптиране.

В следващата точка ще бъде разгледана накратко и софтуерната реа-
лизация на системата за обмен на мигновени съобщения при КПУ за УК.

3. Софтуерна реализация

Реализацията на настоящата система е осъществена в среда Borland
Delphi посредством компонента Indy 1051 и алгоритъм за бързо 128 би-
тово симетрично криптиране/декриптиране. Общият вид на сървърно-
то приложение е показан на Фиг. П 4.2, а този на клиентското – на Фиг.
П 4.3.

За правилната работа на системата е необходимо компютърът, опре-
делен за сървър, да бъде видим от всички участници в мрежата, нуж-
даещи от комуникационна видимост.

Фиг. П 4.2 Общ вид на сървърното приложение от системата за мигновен обмен на
съобщения при КПУ за УК

Ще отбележим, че системата позволява работа както на български
език, така и на английски език, а превключването става с клавиш F12.

51http://www.indyproject.org
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Фиг. П 4.3 Общ вид на клиентското приложение от системата за мигновен обмен
на съобщения при КПУ за УК

4. Заключение

Представената система за мигновен обмен на съобщения при КПУ за
УК позволява лесното реализиране на своеобразен „чат“ между учас-
тниците в КПУ, като същевременно осигурява гъвкава и относително
сигурна комуникационна среда за обучение. Предвид факта, че тя е
разработена с изследователска цел, може да се смята, че внедряването
ѝ в СЦОСА, ИПОИ–БАН, е първата стъпка в нейното усъвършенства-
не. Към момента тя успешно бе използвана експериментално в учението
„Струма 2008“, организирано през май 2008 г. от МЗ, Р. България.
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Приложение 5

Комуникационна инфраструктура на Съвместен цен-
тър за обучение, симулации и анализ (СЦОСА)

Александър Цанков

1. Архитектурен подход за разработване на комуникационна
инфраструктура

При създаването на средата за компютърно подпомагани учения (КПУ)
от голямо значение е разработването и изграждането на надеждна инф-
раструктура за компютърни комуникации, отговаряща на всички пред-
варително формулирани изисквания за ефективното провеждане на тре-
нировъчния процес.

Комуникационните системи, предназначени за интегрирания сектор
за сигурност, традиционно се базират на утвърдения модел на аквизи-
ция „отгоре-надолу“, в който се формулира пълният набор от специфи-
кации и се избира фирма, която да изработи системата в съответствие
с тези спецификации. В частния сектор, от друга страна, се наблюда-
ва все по-широкото възприемане на гъвкави стратегии за аквизиция,
представляващи микс от традиционните системи (разработени по конк-
ретно задание), адаптиране на комерсиално достъпни (Commercial Off-
The-Shelf, COTS) готови решения и използване на софтуер с отворен
код и отворени стандарти. Отчитайки тези фактори, в литературата52

се препоръчва използването на последните във федералните, щатски-
те и локалните агенции, поради няколко причини: (1) възприемането
и адаптирането на наличните технологични решения предоставя път
за изграждане на способности в краткосрочен план, (2) съвместимост-
та, предлагана от комерсиално достъпните готови решения позволява
гъвкавост и скалируемост на разработваната архитектура и (3) софту-
ерът с отворен код и отворените стандарти формират по-ниска цена на

52Committee on Using Information Technology to Enhance Disaster Management, National
Research Council, Improving Disaster Management: The Role of IT in Mitigation, Preparedness,

Response and Recovery, ISBN: 0-309-66744-5, 2007, 1–4, 68–107
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придобиване (Total Cost of Ownership, TCO) на системата и улеснено
взаимодействие в многонационална и мултиведомствена среда.

Описваната тук комуникационна инфраструктура е изградена, ка-
то се взимат предвид тези съображения. Тя преминава през следните
етапи:

1.1. Моделиране на комуникационната среда

За целта е необходимо създаването на архитектурен модел на Центъра
за провеждане на КПУ, описващ взаимовръзките между неговите възли
и звена, дейностите, които се извършват преди, по време и след края
на дадено учение и типа и обема на обменяните данни.

Тази систематизирана информация за потоците от данни, възник-
ващи при подготовката, провеждането и анализа на едно КПУ служи
за основа при формулирането на изискванията към инфраструктурата
за компютърни комуникации. Изхождайки от тези изисквания, се пра-
ви техническо описание на комуникационната инфраструктура, в което
се специфицират хардуерните компоненти, типът, броят и параметри-
те на вътрешните и външните комуникационни канали, системният и
приложният софтуер, необходимиза нормалното функциониране на ко-
муникационната система и осигуряващ ефективната работа на потре-
бителите.

1.2. Симулиране на поведението на комуникационната среда

Натоварването на комуникационната инфраструктура в резултат от ра-
ботата на екипа, участващ в провежданото учение, трудно може стрик-
тно да се опише с математически инструменти и да се направи точна
предварителна преценка на количествените параметри на комуникаци-
онните канали. Това налага тестване на теоретичния модел на комуни-
кационната инфраструктура преди началото на етапа на същинското и
изграждане. За целта се използват софтуерни пакети за симулиране на
компютърни мрежи. Те позволяват описване на топологията на компю-
търната мрежа и симулирането на нормалната работа на всички възли
от нея. На базата на получените резултати се локализират евентуални
“тесни” места в комуникационната инфраструктура, получават се пред-
варителни данни за натоварването на комуникационното оборудване и
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се изследва поведението на мрежата при евентуални откази на някои
от възлите.

При получаване на незадоволителни резултати от симулацията някои
от параметрите на комуникационната инфраструктура се променят, а в
конкретни случаи (при значителни отклонения от очакваното поведение
на средата) може да се прибегне и до промяна в теоретичния модел.

След получаване на задоволителни резултати от симулирането на
комуникационната инфраструктура и уточняване на всички нейни па-
раметри следва същинското й изграждане. На този етап се закупува
необходимият хардуер, извършва се системното интегриране, инстали-
ране и настройка на системния и приложния софтуер, необходим за
нормалната работа на всички възли, описани в архитектурния модел
на средата за КПУ.

След монтиране на всички елементи от комуникационната инфраст-
руктура на определените за целта места следва демонстрация на въз-
можностите, приемане в експлоатация и период на нормална работа на
системата.

2. Изграждане на комуникационната инфраструктура на
СЦОСА

2.1. Цели и задачи

В процеса на изграждане на центъра за КПУ на територията на ИПОИ
беше направен анализ и оценка на изискванията за изграждане на ко-
муникационна среда, осигуряваща ефективното провеждане на КПУ от
центрове, намиращи се на различна отдалеченост един от друг.

Към комуникационната инфраструктура в СЦОСА могат формули-
рани следните цели и задачи53:

2.1.1. Цели на комуникационната инфраструктура. Да осигури въз-
можност за ефективно провеждане на компютърно подпомагани уче-
ния, решавайки следните основни задачи:

53Цанков, А. Архитектура на комуникационна инфраструктура за наблюдение, пре-

дупреждение и оповестяване при кризисни ситуации, Хемус – 2006, 8-ма международна
конференция за Изследвания и Развитие в подкрепа на модернизацията на въоръжените
сили, 31.05-03.06.2006, Пловдив.
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• Осигуряване на надеждна комуникационна свързаност между всич-
ки участници в КПУ;

• Осигуряване на набор от комуникационни услуги, необходими за
нормалното протичане на КПУ в съответствие с утвърдения сце-
нарий;

• Поддържане на качество на комуникационните услуги в съответс-
твие с изискванията за ефективна работа на приложния софтуер,
ползван от обучаемите и ръководния екип на КПУ;

• Възможност за лесно и бързо конфигуриране и преконфигуриране
на параметрите на комуникационните канали и всички комуника-
ционни услуги, предоставящи се на потребителите;

• Постоянно наблюдение на състоянието на комуникационната среда
с цел максимално бърза реакция при пропадане на информацион-
ни канали по време на КПУ;

• Осигуряване на мрежов мониторинг и съхранение на информаци-
ята с възможност за визуализиране на избрани периоди;

• Осигуряване на видеонаблюдение от залите за провеждане на КПУ;
• Непрекъснат запис на видеоинформацията с цел post-mission ана-

лизи;
• Осигуряване на 16 броя телефонни поста за участниците в учени-

ето.

2.1.2. Услуги, осигурявани от комуникационната инфраструктура.

За обучаемите:
• Изпращане и получаване на електронна поща;
• Създаване и четене на електронни документи;
• Получаване и изпращане на факсове;
• Разпечатка на документи;
• Възможност за криптиране на потребителската информация;
• Наблюдение и запис на аудиовизуална информация в реално вре-

ме;
• Провеждане на видеоконферентни връзки;
• Достъп до информационни ресурси през Web интерфейс;
• Възможност за инсталиране на допълнителни софтуерни продук-

ти, необходими за ефективната работа;
• Провеждане на телефонни разговори както с останалите участни-

ци в учението, така и с външни за системата абонати.
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За ръководния състав:

• Всички услуги, предоставяни на обучаемите;

• Възможност за постоянно наблюдение на действията обучаемите;

• Запис и съхранение на трансфера на информация от и към обуча-
емите;

• Възможност за подаване на допълнителна информация към обу-
чаемите;

• Възможност оповестяване на обучаемите за възникване на извън-
редни ситуации, съгласно изготвения сценарий;

• Наблюдение на състоянието на комуникационната среда;

• Конфигуриране и преконфигуриране на параметрите на комуни-
кационните канали и всички комуникационни услуги;

• Документиране състоянието на комуникационната инфраструкту-
ра по време на учението.

2.2. Моделиране и симулация

С оглед на тези изисквания бяха проведени изследвания и моделиране
на комуникационната мрежа и бе извършена оценка на следните проб-
лемни области:

• количество и тип на мрежовия трафик, който се генерира между
участниците в КПУ (работни станции, сървъри, видеокамери за
наблюдение, пренос на глас и видео в реално време);

• откриване на евентуални тесни места в мрежовата производител-
ност;

• възможност за безпрепятствено включване на нови участници (ра-
ботни станции, сървъри, друго компютърно оборудване) към ко-
муникационната среда за провеждане на КПУ (скалируемост);

• осигуряване на максимална съвместимост по отношение на кому-
никационните протоколи, използвани от участниците в КПУ;

• оценка на необходимостта от защитеност на компютърните кому-
никации между участниците в КПУ.
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3. Състав и възможности на комуникационната среда

3.1. Комуникационен център

За решаване на така формулираните задачи в Комуникационния цен-
тър на учението беше инсталиран 19′′ шкаф със следните хардуерни
компоненти:

• Комуникационен рутер с възможност за софтуерно конфигурира-
не на параметрите;

• 24 портов Ethernet комутатор 3Com SuperStack 3300 с поддръжка
на протокола 802.1q VLAN Tagging и SNMP управление;

• Цифров видеорекордер (DVR) DynaColor Dynaguard 200;
• Аналогови видеокамери (4 бр.) с възможност за управление на

оптичното приближение (zoom);
• Микрофон за оперативен запис на диалозите по време на учението;
• Непрекъсваемо захранване (UPS) APC 450 VA;
• Видеокомутатори и видеомултиплексори за извеждане на графич-

на информация към 3 мултимедийни проектора;
• Комуникационни панели за аранжиране на мрежовите връзки от

работните станции и телефонните постове.

3.2. Външни канали за връзка към опорни мрежи

След изследване на възможните варианти за свързаност към Интернет,
бе взето решение основният външен канал за обмен на компютърна
информация да бъде през академичната мрежа на БАН.

Едновременно с това бе изградена допълнителна свързаност към
опорна мрежа. Целта на тази връзка бе да осигури резервиране на ос-
новния канал за връзка към Интернет.

За осигуряване на телефонната връзка в центъра бе положен 20-
чифтов телефонен кабел от Изчислителния център на БАН до комуни-
кационен панел в Комуникационния център.

3.3. Управление на мрежовите ресурси

Функциите по разпределение, управление и мониторинг на мрежовия
трафик се изпълняват от комуникационен маршрутизатор с възмож-
ност за софтуерно конфигуриране на параметрите, представляващ PC
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базирана конфигурация с операционна система – Linux. За осигурява-
не на необходимите комуникационни услуги, на рутера са изградени
следните подсистеми:

• Подсистема за статично и динамично маршрутизиране чрез изпол-
зване на стандартните възможности на операционната система и
софтуерния пакет Zebra. Това позволява динамично разпределение
на мрежовия трафик, Load Balancing и резервиране на достъпа до
световната мрежа при наличие на повече от една точка за достъп;

• Подсистема за управление на мрежовия трафик прилагайки поли-
тики за качество на услугите (Quality of Services) чрез вградените
възможности на операционната система и набор от конфигураци-
онни командни скриптове. Целта на тази подсистема е да налага
определени ограничения за достъп до мрежовите ресурси съгласно
предварително зададени критерии;

• Подсистема за мониторинг, визуализиране, оповестяване и архи-
виране на състоянието на комуникационната инфраструктура, ре-
ализирана чрез софтуерния пакет Nagios. Чрез тази подсистема се
осигурява следене в реално време на състоянието на предварител-
но определени мрежови устройства и на някои от услугите, които
те предоставят на потребителите. Всички откази, регистрирани от
системата се отбелязват в системния дневник с цел извършване на
анализ на състоянието на мрежата за определен период от време.

• Подсистема за отчитане, визуализиране и архивиране на мрежо-
вия трафик, генериран по време на учението, реализирана чрез
софтуерния пакет Cacti. Този програмен пакет осигурява бърз ме-
ханизъм за събиране на данни, мощни шаблони за създаване на
графики, множество методи за събиране на данни и възможнос-
ти за управление на потребителите. В случая софтуерният пакет
се използва за регистриране мрежовата активност на участниците
в КПУ, трафика, преминаващ през комутатора 3Com SuperStack
3300 и натоварването на цифровия видеорекордер DVR DynaColor
DynaGuard 200.

• Бази от данни, съхраняващи динамиката на гореизброените услу-
ги, реализирана чрез системата за управление на бази от данни
MySQL;
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3.4. Аудио/видеонаблюдение

Оперативното видеонаблюдение и запис на аудио и видеоинформацията
се осъществява посредством 4 бр. аналогови видеокамери, високочувс-
твителен микрофон и цифров видеорекордер. Друга основна функция
на видеорекордера е осигуряването на наблюдение в реално време през
Интернет браузър. След края на учението записаната аудио и видеоин-
формация се архивира на подходящ цифров носител (CD, DVD, хард-
диск).

Фиг. П 5.1. Състав на компютърните и комуникационните ресурси, разположени в
трите института

Общият вид на Комуникационния шкаф за осигуряване на външни
комуникации и видеонаблюдение е представен на Фиг. П 5.2:

3.5. Разширяване на възможностите на Комуникационната инфрас-
труктура

Успешното провеждане на Компютърно подпомагани учения (КПУ)
изисква интегрирането на традиционните системи за командване и уп-
равление със средства за моделиране и симулации с цел осигуряване
на поле за тестване на нови концепции и технологии54. Разширявай-

54V. Shalamanov, Integration of C2 and M&S Elements in CAX for Crisis Management,

Proceedings of Advanced Research Workshop of Scientific Support for the Desision Making in
the Security Sector, Velingrad, Bulgaria, 21–25 October 2006, 50–61
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Фиг. П 5.2. Общ вид на Комуникационния шкаф за осигуряване на външни
комуникации и видеонаблюдение

ки тази теза, може да се твърди, че съвместното провеждане на КПУ
и реални тренировки би допринесло за по-голямата реалистичност на
използвания сценарий и като цяло за повишаване на ефективността в
решаването на поставените задачи.

3.5.1. Учебен комплект от полеви модули за управление при кризис-

ни ситуации. При комбиниране на КПУ с реално провеждано полево
учение възниква необходимостта от осигуряване на надежден канал за
пренос на информация между участниците в КПУ и екипите, провежда-
щи реални тренировки. В този случай е целесъобразно използването на
набора от полеви модули за управление55, които разширяват функцио-
налността на локалната комуникационна инфраструктура със следните
допълнителни възможности:

• Осигуряване на видеонаблюдение на предварително определени
обекти от полевата част на учението;

55Avramov, S., Tzankov, A., and Shalamanov, V. Ruggedized Commercial IT Modules for

Field C2 Posts in Emergency Operations, CMEP Black Sea Initiative Conference and Workshop,
October’2004, Varna, Bulgaria
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Фиг. П 5.3. Примерна схема за използване на комплекта модули за управление при
кризисни ситуации

Фиг. П 5.4. Участие на част от учебния комплект от полеви модули за управление
при кризисни ситуации в учението EU TACOM SEE 2006
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• Непрекъснат запис на видеоинформацията с цел post-mission ана-
лизи;

• Осигуряване на канал за пренос на видеоинформацията до локал-
ните структури за управление и центъра за КПУ;

• Свързване в единна компютърна мрежа и осигуряване на достъп
до Интернет на компютърните ресурси, разположени по местата
на реалните тренировъчни действия.

3.5.2. Състав на учебен комплект модули за управление при кри-

зисни ситуации:

• Комуникационен модул за връзка с опорна инфраструктура (Back-
bone Connection Wireless Module – BCWM);

• Стандартен комуникационен модул за пункт за управление – 2 бр.
(Control Center Wireless Module – CCWM);

• Модул за високоскоростен радио достъп (Access Point Wireless Mo-
dule – APWM);

• Видео комуникационен модул (Video Wireless Module – VWM).
Примерна схема за използване на комплекта модули за управление

при кризисни ситуации е представена на Фиг. П 5.3.
Част от модулите, взели участие в учението EU TACOM-SEE 2006,

са показани на Фиг. П 5.4.

4. Заключение

Основните критерии, на които се базира разработката на комуникаци-
онната инфраструктура – използване на комерсиално достъпни хар-
дуерни и софтуерни ресурси, стандартизирани и отворени комуника-
ционни протоколи, софтуерни пакети с отворен код и предварително
теоретично моделиране и симулиране, дават основание да се смята, че
избраният подход е правилен и така разработената комуникационна ин-
фраструктура изпълнява успешно поставените изисквания.

Ефективността на нейната работа бе доказана на редица демонстра-
ции и учения с участието на представители от голям брой министерства,
агенции и ведомства.
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Организации и проекти

ИПОИ—БАН, секция „Изследване и развитие на информаци-
онни системи“

Институтът по паралелна обработка на информацията при Българската
академия на науките (ИПОИ–БАН) е водеща научна институция в Бъл-
гария в областта на компютърните науки, научните пресмятания, линг-
вистиката и обработката на сензорната информация. Понастоящем той
е център на националната образователна мрежа, сертифициран възел в
европейската GRID инфраструктура, национален тренировъчен център
за действие при бедствия и аварии. Научният персонал е от 62 човека,
които годишно публикуват около 200 статии, 120 от тях – в реферирани
списания. От 2000 г. са изпълнени 49 международни и 32 национални
проекта. Институтът е признат европейски Center of Excellence. Науч-
ният персонал участва в обучението на 17 университета в страната. В
ИПОИ–БАН има седем секции:

• „Разпределени изчислителни системи и мрежи от изчислителни
машини“,

• „Паралелни алгоритми“,
• „Научни пресмятания“,
• „Високопроизводителни компютърни архитектури“,
• „Лингвистично моделиране“,
• „Математически методи за обработка на сензорна информация“,
• „Изследване и развитие на информационни системи“.
Секция „Изследване и развитие на информационни системи“ (ИРИС)

има пет научни работници – ст. н.с. II ст. д-р Велизар Матеев Шалама-
нов – р-л секция, (Комуникационни и навигационни системи, системи
за управление, управление при кризи и извънредни ситуации, управ-
ление на промяната и добро управление в сектора за сигурност), н.с.I
ст. д-р Златогор Борисов Минчев (Компютърни науки, Кибернетика,
Информационни технологии, Роботика), н.с. II ст. Ирена Тодорова Ни-
колова (програмен и проектен мениджмънт, управление при кризи), ст.
н.с. II ст. д-р Тодор Димитров Тагарев (Трансформация на сигурността
и отбраната, в т.ч.: управление на промяната в сектора за сигурност,
демократичен контрол на сектора за сигурност; програмно управление
на развитието на силите; мениджмънт на ресурсите за сигурност и отб-
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рана; организационни архитектури; нелинейни явления в организацион-
ната динамика) и проф. дтн Цветан Атанасов Семерджиев (Обработка
на сигнали, Обединяване на информация (Information Fusion), пет док-
торанта и осем души поддържащ персонал (4 програмиста, 3 инженери
и 1 математик).

Основните научни направления, развивани в секция ИРИС, са:

Анализ и синтез на C 4I архитектури. Основна научна насоченост
на сътрудниците в секцията е създаването на обща концепция по изг-
раждане на архитектури на системи за управление в сектора за сигур-
ност;

Математическо моделиране и изследване на операциите в секто-
ра за сигурност. Важно направление в тематиката е проектирането на
системи за подпомагане вземането на решения и провеждане на компю-
търни учения и тяхното анализиране чрез математическо моделиране
и операционен анализ;

Обработка на информация в системите C 4I. В секцията се изслед-
ват особеностите на обработката на информацията в системите C4I –
Command, Control, Communication, Computing & Intelligence.

Най-големите достижения на секцията са свързани с работата в ин-
теграцията на сектора за сигурност в Р България и разработването на
концепции за управление на промяната в този сектор, в това число: раз-
работване на рамкова архитектура на и експериментиране на системи
от типа C2, C4I, системи за подпомагане и вземане на решение, а също
така – интеграция на информация от множество източници, локални и
разпределени симулации, включително интегрирана среда за експери-
ментално провеждане на компютърно подпомагани учения (през 2006
г. секцията организира широко мащабното учение за управление при
кризи – EUTACOM SEE 2006, ръководено от Министерството на из-
вънредните ситуации, а през 2008 г., съвместно с Министерството на
здравеопазването, взе дейно участие в учението Струма 2008), както и
разработване на методология, пакет от сценарии за отбранително пла-
ниране и софтуер за развитие, оценка, анализ и интерпретация на сце-
нарии за управление при кризи за Министерството на отбраната (като
част от новата стратегия за национална сигурност на Р. България, раз-
работена от експертна група към Министерски съвет и Президента на
Р България). През 2006 г. към секция ИРИС бе изграден и Съвместен
център за обучение симулации и анализ (СЦОСА) в областта на уп-
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равлението при кризи и фокус върху компютърно подпомагани учения
и гражданско-военното сътрудничество. В момента секцията разработ-
ва знаниен портал в областта на компютърно подпомаганите учения
и приложния операционен анализ, като резултат от цялостен процес
по изграждане на капацитет в областта на управлението при кризи с
международна поддръжка (NATO SfP 981149, http://www.caxbg.com).

Секцията участва с успех в международни изследователски и кон-
султантски групи на НАТО по моделиране и симулации (RTO, NMSG
и NIAG), където работи по въпросите на моделирането, симулациите,
компютърно подпомаганите учения и управлението при кризи. Между-
народното сътрудничество на секцията включва редица водещи високо-
технологични компании: TNO Defence & Security – Холандия, Thales-
Raytheon Systems – Франция, Raytheon Systems – САЩ, IABG – Герма-
ния, MASA Group – Франция, Microsoft – САЩ, ITT – Великобритания,
SAAB – Швеция и др. За периода 2004–2008 г. в секцията са реализи-
рани 13 научни проекта, финансирани от НАТО, ЕС, правителството
на Р България, Постоянната комисия за защита на населението при
бедствия, аварии и катастрофи (ПКЗНБАК) и Женевския Център за
демократичен контрол на Въоръжените сили, в сферата на интеграци-
ята на сектора за сигурност и използването на компютърни учения и
приложен операционен анализ в управлението при кризи.

За повече информация: http://www.bas.bg/clpp/

Сдружение „Джордж Маршал“ – България

Сдружение „Джордж Маршал“ – България е неправителствена орга-
низация с нестопанска цел, основана в София през юли 2001 г. Тя доп-
ринася за изграждането на гражданско общество в България и за ус-
тановяването на сигурност и стабилност в Югоизточна Европа и Чер-
номорския регион чрез координирана работа в три главни насоки:

• Политика за сигурност и отбрана;
• Засилване на регионалното сътрудничество в Югоизточна Европа

и Черноморския регион;
• Въвеждане на съвременни информационни и комуникационни тех-

нологии в сектора за сигурност.
Мисията на Сдружение „Джордж Маршал“ – България е:
• да дава обективни оценки и да развива стратегии за сигурност-

та и стабилността в Югоизточна Европа и Черноморския регион,
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използвайки за целта сполучливия модел на плана „Маршал“ за
Европа;

• да постига по-добро разбиране на реформите в политиката за си-
гурност и отбрана, във външната политика и в новите стратегии
за сигурност и стабилност;

• да допринася за създаването на благоприятна среда за процеса на
демократично вземане на решения в областта на сигурността;

• да подкрепя прилагането на съвременни технологии в областта на
сигурността и отбраната;

• да подкрепя успешното развитие на българската отбранителна ин-
дустрия в процеса на интеграция в НАТО и ЕС.

Стратегията на Сдружение „Джордж Маршал“ – България:
Дейностите на Сдружение „Джордж С. Маршал“ – България, – обу-

чение, тренинги, научни изследвания, съчетани с прилагането на съв-
ременни технологии – са фокусирани върху създаването на среда за
ефективно вземане на решения в областта на външната политика, си-
гурността и отбраната. Сдружението се стреми да установи стратеги-
ческо партньорство с водещи организации и изследователски центрове,
работещи в областта на външната политика, сигурността и отбраната.
Сдружението в рамките на програмата Партньорство за мир е част от
Консорциума на военните академии и институтите за изследвания на
сигурността.

Дейностите на Сдружение „Джордж С. Маршал“ – България, са със-
редоточени в следните основни програми:

• Научно-изследователски програми насочени главно към съставя-
нето на проектозакони, организационни схеми, планове за преуст-
ройства и на сравнителни анализи и оценки;

• Образователни програми и тренинги, семинари и конференции на
национално и международно ниво с участието на депутати, служи-
тели от висшата администрация и представители от бизнес среди-
те, академичната общност и на гражданското общество;

• Консултативни проекти за правителствени, бизнес и международ-
ни организации

• Мениджмънт, информационни проекти и изграждане на мрежа от
партньорски взаимоотношения в релевантни сфери на интереси.

Стратегията се прилага в следните сфери:
• Запознаване на парламентаристите с най-новите научни изследва-
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ния, с политики и практики в областта на националната, регио-
налната и международната сигурност; с демократичния контрол
над сектора за сигурност и отбрана; с въпросите свързани с ре-
формите в политиката за сигурност и отбрана и с членството в
НАТО и ЕС;

• Осъществяване на консултативни проекти с Народното събрание
и правителството относно интеграцията в НАТО и въпросите на
националната и международната сигурност;

• Изграждане на стратегическата общност, работеща в областта на
външната политика и в сектора за сигурност и отбрана на Бълга-
рия, съчетано с въвеждането на съвременни технологии;

• Подпомагане изготвянето и приемането на основни закони (поп-
равки) засягащи:

– защита на класифицираната информация;
– предотвратяване и управление на кризи;
– разузнаване и контраразузнаване;
– отбраната;
– въоръжените сили;
– планиране и програмиране на отбраната;
– модернизация на въоръжените сили;
– обществени поръчки в областта на отбраната и аквизицията;
– военна промишленост;
– управление на информационнните технологии;
– дипломатическа служба;

• Интензивно запознаване на местните власти и общности с основ-
ните тенденции на реформите в сигурността и отбраната; с послед-
ствията от разширяването на НАТО в региона и със значението на
гражданското общество при определянето на националните стра-
тегически цели;

• Запознаване на обществото (чрез кръгли маси, местни конферен-
ции и съвместни проекти с регионални НПО) с политическите ин-
терпретации на основните насоки в развитието на реформите в
сектора за сигурност, отбрана и външна политика.

За повече информация: http://www.gcmarshall.bg
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Център за изследвания по национална сигурност и отбрана –
Българска академия на науките (ЦИНСО–БАН)

Българската академия на науките (БАН) е водещата национална инс-
титуция в областта на фундаменталните и приложни изследвания, тех-
нологичното развитие, експериментирането и научната поддръжка на
формирането на политиката и планирането на сигурността и отбраната.

Центърът за изследвания по национална сигурност и отбрана (ЦИН-
СО), основан през 2002 г., подпомага, координира и организира изслед-
ванията по сигурността и отбраната в рамките на БАН. Дейността на
Центъра е фокусирана върху предоставяне на информация до институ-
тите и лабораториите на БАН, изследователски групи и отделни учени
за потребностите и програмите на потенциални потребители, възмож-
ностите за двустранно и многостранно сътрудничество в рамките на
НАТО и Европейския съюз.

За постигане на своите цели ЦИНСО поддържа тесни контакти с
всички основни потребители в България – Министерството на отбра-
ната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на дър-
жавната политика при бедствия и аварии, Главна дирекция „Национал-
на служба Гражданска защита“ (към Министерството на извънредните
ситуации), Военна академия „Г. С. Раковски“ и др. ЦИНСО поддържа
база от данни за налични технологии и капацитета на изследователс-
ки структури, групи и и учени, информира за това потенциални пот-
ребители и подпомага установяването на контакти и сътрудничество
между изследователи и потребители. В периода 2003–2007 г. Центърът
изпълнява функцията на Секретариат на Научно-координационния съ-
вет (НКС) към Постоянната комисия за защита на населението при
бедствия, аварии и катастрофи (ПКЗНБАК) към Министерски съвет.

ЦИНСО регулярно организира национален конкурс под мотото „На-
учна поддръжка на трансформацията на сектора за сигурност“ и на-
ционална конференция „Защита на населението и критичната инфраст-
руктура“. Докладите от провежданите конференции и конкурси се пуб-
ликуват в специални сборници.

Успоредно със своята координационна дейност ЦИНСО организира
и ръководи мащабни интердисциплинарни изследвания, по-важните от
които са:

• Изследване в поддръжка на модернизацията на Въоръжените си-
ли, проведено през 2002 г. за нуждите на Министерството на от-
браната;
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• Преструктуриране на ТЕРЕМ ЕАД (основна отбранително-инду-
стриална фирма – държавна собственост), осъществено през 2003
г. за нуждите на Министерството на отбраната и ТЕРЕМ ЕАД;

• Бяла книга за гражданска сигурност, разработена през 2004 г. по
заявка от Постоянната комисия за защита на населението при бед-
ствия, аварии и катастрофи (ПКЗНБАК) към Министерски съвет;

• Методика за планиране на защитата на критична инфраструк-
тура, разработена през 2005 г. по заявка от Постоянната коми-
сия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи
(ПКЗНБАК) към Министерски съвет;

• Учение „Преодоляване на последиците от терористични актове
в Югоизточна Европа„ (ЗАЩИТА – EU TACOM 2006) по про-
ект, финансиран от „Дирекция „Околна среда“ на Европейската
комисия;

• Методология за оценка на критичната инфраструктура на об-
щинско ниво“, разработена през 2007 г. по обществена поръчка за
Министерството на държавната политика при бедствия и аварии.

За реализирането на тези изследвания ЦИНСО привлича най-добрите
български учени и изследователи от БАН, други изследователски орга-
низации и университети, и на практика служи като национален център
за координация на изследванията по сигурността и отбраната. Центъ-
рът изпълнява функции и по осигуряване на научни колективи в нацио-
нален план с информация за стартиралата Седма рамкова програма на
ЕС по тематичното направление „Сигурност“. Директорът на ЦИНСО
е член на Програмния комитет „Сигурност“ на Седма рамкова програ-
ма, а експерт от ЦИНСО е национално контактно лице по приоритет
„Сигурност“.

За повече информация: www.cnsdr.bas.bg

Център по операционен анализ (ЦОА)

Центърът по операционен анализ (ЦОА) е създаден през 2005 г. в рам-
ките на Проект SfP 981149 „Изследване на операциите в подкрепа на
трансформацията“, финансиран от програмата на НАТО „Наука за мир“.

Основни цели:
• Създаването в Р България на способности по изследване на опе-

рациите и компютърно моделиране и симулации и в частност –
компютърно подпомагани учения (КПУ);
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• Внедряване и адаптиране в България на модели и програмно оси-
гуряване за операционен анализ и управление на промяната с по-
мощта на компетентни агенции от НАТО.

Структура:
• ЦОА е единствената българска академична институция, която раз-

работва среда за КПУ за управление при кризи от невоенен ха-
рактер. Към настоящия момент центърът е участвал в две КПУ:
„Управление на последствията от терористичен акт – 2006“ –
EU TACOM SEE 2006), финансирано от Европейската комисия и
„Струма 2008“ (съвместно с Министерството на здравеопазване-
то).

• ЦОА е мрежова организация с основно ядро в Института по пара-
лелна обработка на информацията на БАН (ИПОИ–БАН) и еле-
менти в Института по математика и информатика на БАН (ИМИ–
БАН) и Военна Академия „Георги С. Раковски“.

Визия:
• да бъде прозрачна и високопрофесионална, мрежова, знанийно ба-

зирана изследователска организация.
Стратегия:
• Да работи на проектна основа, финасово осигурена на конкурсен

принцип от страната и в международен план, чрез комбиниране на
съществуващите знания в Р. България (концентрирани в изследо-
вателските институти на БАН и университетите), като използва
сътрудничество (научно и технологично) от страните от ЕС и НА-
ТО и при добро партньорство с индустрията.

Компетенции:
• Разработка и симулация на сценарии в КПУ;
• Планиране и остойностяване на проекти за КПУ и ОА;
• Операционен анализ (ОА).
За повече информация: http://www.gcmarshall.bg/sfp981149/

Съвместен център за обучение, симулации и анализ (СЦОСА)

Съвместният център за обучение, симулации и анализ (СЦОСА) е осно-
ван през 2006 г. в Института по паралелна обработка на информацията
на БАН, секция „Изследване и развитие на информационни системи“
(ИПОИ–БАН, секция ИРИС), чрез проектно финансиране от ЕС (Меж-
дународно учение за големи извънредни ситуации „Европейски Съюз –
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Преодоляване последиците от терористичен акт в Югоизточна Евро-
па“ – EU TACOM SEE 2006 / Защита 2006, 2005–2006), NATO (SfP
981149, 2005–2007), БАН и ЕС #7 към Научно-координационния съ-
вет при Постоянната комисия за защита на населението при бедствия,
аварии и катастрофи (2004–2006 г.).

Основната идея на СЦОСА е научна, образователна и технологич-
на поддръжка на интегрирания сектор за сигурност (ИСС) на базата
на компютърно подпомагани учения (КПУ), осъществявани чрез съв-
местни действия от страна на научни експерти от БАН и технологично
сътрудничество на водещи български и световни компании в областта
на сигурността.

Базовите способности изградени в СЦОСА са свързани с разработва-
нето на КПУ, анализа на сценарии, архитектури и среди за провеждане
на КПУ, както и икономическото планиране и остойностяване на про-
цеса.

До момента в СЦОСА са проведени две КПУ, кадри от които са
показани на по-долу:

EU TACOM SEE 2006 Технологична демонстрация на СЦОСА

За повече информация: http://www.gcmarshall.bg/c4i/

Проект SfP 981149 „Изследване на операциите“ в поддръжка
на планирането на силите и операциите в новата среда за си-
гурност (2005–2008 г.)

Целта на този тригодишен проект бе изграждане на способности по опе-
рационен анализ, привличане на млади учени от български институти и
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университети, натрупване на най-модерно знание и опит и осигуряване
на поддръжка в процеса на вземане на решения на българската ад-
министрация от сектора за сигурност. Крайни потребители на проекта
бяха Министерството на държавната политика при бедствия и аварии,
Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи
и Министерството на външните работи.

При стартирането на проекта през 2005 г. администрацията на секто-
ра за сигурност в България имаше ограничен достъп до научна експер-
тиза и инструменти по подпомагане вземането на решения по въпроси
като дългосрочно планиране на силите, планиране на операциите и уп-
равление на аквизицията. Бившият Военен научно-изследователски ин-
ститут на Генералния щаб на Българската армия бе закрит през 1999г.
Само малка част от научните работници продължиха работата си в Инс-
титута за перспективни изследвания за отбраната (ИПИО) към Военна
академия „Г. С. Раковски“ (ВА), а други – в различни институти на
БАН. Връзките между ИПИО и гражданските институти, занимаващи
се с операционен анализ бяха твърде слаби. До известна степен бяха
съхранени базови способности за поддръжка на взимането на решения
в сферата на отбраната, но с ограничени възможности за разработване
на нови методологии и софтуер, адекватен на новата среда за сигурност
и актуалните нужди на институциите от сектора за сигурност. При съ-
ществуващата липса на научна инфраструктура и слабите контакти със
сектора за сигурност малката общност от специалисти по операционен
анализ в България не бе използвана ефективно. Тези реалности бяха
сред основните мотиви за стартиране на проект, финансират от Прог-
рамата на НАТО „Наука за мир“ на тема „Изследване на операциите“
в поддръжка на планирането на силите и операциите в новата среда за
сигурност.

През първия етап на проекта екипът изгради Център по операционен
анализ (ЦОА) в Българска академия на науките, свързан със звено
по операционен анализ във Военна академия „Г. С. Раковски“. Бяха
подбрани и обучени млади учени, и определени моделите, разработени в
НАТО, които да бъдат използвани в България, бе закупена компютърна
техника и утвърдени механизмите за управление на екипа.

Създаденият ЦОА е мрежова организация с основно ядро в Институ-
та по паралелна обработка на информацията (ИПОИ–БАН) и елементи
в Института по математика и информатика (ИМИ–БАН) и Военна Ака-
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демия „Г. С. Раковски“. Директор на ЦОА е д-р Велизар Шаламанов,
ръководител на секция в ИПОИ–БАН, а зам.-директори са д-р Тодор
Тагарев, тогава ръководител на катедра във ВА, и д-р Цветомир Цачев,
секция „Изследване на операциите“ в ИМИ–БАН.

Основен чуждестранен консултант на ЦОА е Клаус Ниймайер от Гер-
мания, бивш ръководител на управление в Агенцията за консултации,
командване и управление на НАТО (NATO C 3 Agency). Чуждестранен
консултант на ЦОА е и Мишел Радемакер, ръководител на отдел в хо-
ландския Институт за научно-приложни изследвания върху отбраната
и сигурността (TNO). Екипът на ЦОА се състои от 19 души, от които
8 са млади учени.

Работата на екипа по проекта бе структурирана в 7 работни групи:
1. Развитие на инфраструктурата;
2. Математическо моделиране;

3. Компютърно поддържани учения и планиране на операциите;
4. Планиране и управление на архитектури на организации и систе-

ми/процеси;
5. Планиране на способности;
6. Планиране и управление на придобиването на въоръжение и тех-

ника;
7. Управление на промяната в организации; управление и отчитане

по проекта.
През втория етап на проекта екипът придоби и адаптира подбраните

модели, създаде бази данни и сценарии и се подготви за тяхното при-
лагане чрез анализи и учения. Успоредно с това, в сфери, където няма
разработени модели, разработихме подходи и инструменти за анализ
на новите изисквания към мисиите, мрежово-базирани способности и
архитектури за командване и управление.

В хода на проекта бяха проведени близо 10 учебни курса за пови-
шаване квалификацията на екипа в специфични области като операци-
онен анализ (ОА), моделиране и симулации, разработване на среда за
компютърно-подпомагани учения (КПУ) и др.

По време на третия етап дейността бе фокусирана върху анализ и
разрешаване на приоритетните проблеми за българските организации
от системата за сигурност, както и върху осигуряване на поддръжка за
учения по управление при кризи. Към края на проекта напълно изг-
радени и функциониращи са две лаборатории – Съвместен център за
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обучение, симулации и анализ (СЦОСА) в Института по паралелна об-
работка на информацията (ИПОИ–БАН) и Лаборатория за аналитична
поддръжка на трансформацията (ASTRA Lab) във Военна академия „Г.
С. Раковски“.

СЦОСА осигурява среда за анализ и учения по управление при кри-
зи и извънредни ситуации. Центърът е опитна лаборатория за различ-
ни организации по въпроси на планирането, провеждането и анализа
на междуведомствени, международни и гражданско-военни учения в
сферата на гражданската сигурност. СЦОСА поддържа способности за
разработване и анализ на сценарии, системи за командване и управле-
ние (С2 системи), организационни архитектури, съвместни тренировки
и учения, програмно управление и оценка.

Лабораторията за аналитична поддръжка на трансформацията оси-
гурява анализ; поддръжка на взимането на решения; обучение по пла-
ниране на силите, основано на способности; остойностяване; органи-
зационна трансформация и симулационни игри за нуждите на висши
управленци; поддръжка за управлението на персонала; управление на
проекти за придобиване на въоръжение, техника и оборудване; управ-
ление на научно-изследователската и развойна дейност в сферата на
сигурността и отбраната.

В периода 2005–2008 г. Центърът по операционен анализ успешно
реализира 10 проекта за различни български и международни инсти-
туции. Двата ключови проекта на ЦОА бяха проект в поддръжка на
прегледа на отбраната на Р България и пълномащабното учение на
ЕС за управление на последиците от терористични актове (ТАСОМ –
2006). ЦОА организира две международни конференции, участва в че-
тири работни групи на НАТО за изследвания и технологии. Учени от
ЦОА публикуваха над 30 статии в сборници с доклади от конференции
и реферирани научни списания.

Създадените способности по операционен анализ в България дават
широки възможности за подобряване процеса на взимане на решения в
българските институции и в други страни от Югоизточна Европа.

Списъкът с критериите за успех включва осем критерии в три групи:
капацитетът на ЦОА със специален фокус върху младите учени; научен
приме на резултати в НАТО и страните-членки на НАТО; използване
на ЦОА в България и НАТО. Най-висока е тежестта на постижения-
та в сферата поддръжка на взимането на решения в организациите от
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сектора за сигурност в България, което подпомага ефективното изпол-
зване на ресурсите и по-добра подготвеност на сектора за сигурност на
България за справяне с новите предизквикателства за сигурността на
страната. Съвкупният успех на проекта възлиза на 85 % от предвари-
телно заложените критерии за успех, като основна слабост са труднос-
тите в привличането и задържането на млади учени, както и липсата
на подходящи свободни места за работа в Агенцията за консултации,
командване и управление на НАТО. В някои други области като изпъл-
нени проекти и научни публикации екипът по проекта е преизпълнил
предварително заложените критерии за успех.

За повече информация: http://www.gcmarshall.bg/sfp981149/

Проект SfP 982063 „Управление на свързани със сигурността
научни изследвания в подкрепа на трансформацията на отбра-
нителната промишленост“

Катедра „Национална и регионална сигурност“ (КНРС), като предста-
вител на УНСС, съвместно с още четири научни и образователни орга-
низации кандидатства през август 2005 г. за изпълнение на проекта „Уп-
равление на свързани със сигурността научни изследвания в подкрепа
на трансформацията на отбранителната промишленост“ (Management
of Security Related R&D in Support of Defence Industrial Transformation
– SfP 982063). Участващите страни – партньори, по проекта са:

Германия – Университет на Бундесвера, Мюнхен: Институт за ин-
телигентни информационни системи (ITIS);

България – Българска академия на науките, София: Институт за
паралелна обработка на информацията (ИПОИ);

Румъния – Национален военен университет (НВУ), Букурещ: Ко-
леж по отбрана;

Македония – Европейски университет, Скопие: Факултет по иконо-
мика.

Директор на проекта от страните партньори е проф. д-р Тилчо Ива-
нов – КНРС, София, България, а Директор от страните-членки на НА-
ТО е д-р Хайнрих Бух – ITIS, Мюнхен, Германия.

Интеграцията на националната отбранителна индустрия в индуст-
риалната база на НАТО е важна задача за България, Румъния и Ма-
кедония. Главната цел на проекта е да бъдат изследвани практиките
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в развитите страни и страните – членки на НАТО, и да бъдат даде-
ни практически препоръки за трансформацията на управлението на
научните изследвания и развойна дейност (НИРД) в отбранителната
индустрия.

В рамката на проекта ще бъдат решени четири основни задачи. Пър-
во, ще бъде разработена нова Концепция и Модел за управление на
НИРД в отбранително-индустриалния сектор. Второ, ще бъде подгот-
вена обща Политическа рамка за НИРД в отбранително-индустриал-
ния сектор и ще бъдат предложени мерки за подобряване на съществу-
ващата практика. Трето, ще бъде изградена Изследователска мрежа
за сътрудничество и База данни за обмен на знания и информация за
потребностите и изискванията към НИРД за трансформация на отб-
ранителната индустрия. В рамката на тази задача ще бъде създаден ин-
тернет сайт, позволяващ представяне на националния изследователски
потенциал на страните, участници в проекта, и неговото включване
при решаване на съюзни проекти. Четвърто, ще бъде изграден Център
по съвършенство за разпространение на резултатите от проекта и за
обучение на практикуващи млади учени и мениджъри на НИРД в при-
лагането на модерни методи, практики и инструменти за управление на
НИРД в сектора на отбраната и сигурността.

Проектът цели удовлетворяването на актуалните икономически и со-
циални потребности за трансформацията и конверсия на отбранителна-
та индустрия и сектора за сигурност. Един от очакваните важни резул-
тати е обучението на мениджъри в специфичната област на управление
на НИРД в отбранителната индустрия и държавната администрацията.
Проектът трябва да подпомогне интеграцията на отбранителния сектор
на участващите в проекта страни в индустриалната база на НАТО и да
съдейства за подобряване на международното сътрудничество при раз-
витие на нови способности и конверсия на производството. В областта
на регионалната сигурност и сътрудничество ще съдейства за приемане
на съгласувани с практиката на страните, членки на НАТО, политики
и административни практики за НИРД в отбраната и сигурността.

При изграждането на проектните екипи по Проект SfP 982063 една от
целите е да бъдат привличани млади учени и студенти. Активното сът-
рудничество с утвърдените учени и специалисти от екипа и участието
в изпълнението на проектните дейности цели ускоряване на развитието
на кариерата и утвърждаването на младите членове на екипа.
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В изпълнение на целите на проекта бяха проведени сравнителни из-
следвания на опита, практиките и политиките при управление на свър-
заните с отбраната научно изследователски и развойни дейности на
страни от НАТО и ЕС, както и на страните-участнички в SfP 982063. На
базата на проведените изследвания беше разработен проект на Концеп-
ция и Модел за управление на НИРД. Разработването на политическата
рамка за управление на НИРД бе представено под формата на казусни
изследвания на практиката на НАТО, ЕС и Европейската агенция по
отбрана (EDA).

Създадена е логическата и физическата архитектура на База данни
за състоянието на НИРД в отбраната и сигурността. Разработен е и е
инсталиран тестов вариант на Базата данни на сървъра на Проекта.
Събирането и попълването на информацията в Базата данни ще бъде
осъществено чрез използването на създадената информационна мрежа,
включваща сайта, софтуера за работа в група и пощенските списъци на
Проекта.

На базата на изследване на съществуващите практики бяха направе-
ни предварителни стъпки по разработването на процедурите и прави-
лата за работа на Центъра по съвършенство за управление на НИРД в
отбраната и бе изготвен Проекто-правилник. До края на 2008 г. трябва
да бъде обсъдена учебната програма и организацията на дейността на
Центъра. Официалното стартиране на обучението през лятото на след-
ващата година ще бъде предшествано от двудневно тестово (пилотно)
обучение в началото на 2009 г.

Предвижда се организирането на среща на съдиректорите по про-
екта през есента на 2008 г. в Македония. На нея ще бъде обсъдено
стартирането на обучението в рамките на Центъра за съвършенство.
През лятото на 2009 г. ще се проведе конференция по проекта, чийто
домакин ще бъде София.

Предстои окончателно разработване и приемане на проекта за Кон-
цепция и Модел за НИРД, както и на политическа рамка за управление-
то на НИРД. Попълването на информацията в Базата данни ще започне
през септември 2008 г., като се очаква официалното представяне да бъ-
де извършено в началото на 2009 г. след оборудването на Центъра за
съвършенство за управление на НИРД в отбраната и приемането на
правилник за неговото устройство и дейност.

Проектът е със срок три години.
За повече информация: http://sfp.e-dnrs.org/
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Участници в проекта по области

Ст.н.с. д-р Велизар Шаламанов (управление на промяната,
усъвършенстане на процеси и организации) – ръководител на
проекта

Д-р Шаламанов ръководи секция „Изследване и
развитие на информационни системи“ в ИПОИ–БАН
от 2004 г. След 14 години служба в Бългрската армия
на редица позиции в института на Генералния щаб
(ръководител на сектор военно интелигентни систе-
ми, секция нови информационни и управленски тех-
нологии, участие в космическата програма на Бъл-
гария, вкл. подготовката на втория българо-съветски
космически полет), Главния шаб на сухопътните войс-
ки заема и поста зам.-министър на отбраната по во-
енната политика, планиране и интеграция (1998–2001
г.), като ръководи разработването на първата Военна доктрина, при-
ета от Народното събрание, План за реформи и План на действие за
членство – 2004, въвеждане на системата за планиране, програмиране
и бюджетиране, институцията Главен информационен мениджър, изг-
раждането на мрежа от ситуационни центрове и участва в работата на
Съвета по сигурността на министър-председателя. По инициатива на д-
р Шаламанов процесите на реформи се подкрепят с институционално
изграждане: създадени са дирекции „Отбранително планиране и прог-
рамиране“, „Евроатлантическа интеграция“, „Политика по въоръжени-
ята“, Център за оперативна съвместимост, Департамент по национална
сигурност и отбрана, Програмен съвет, Съвет по интеграция и редица
други инициативи. След 2001 г. д-р Шаламанов е съветник на Председа-
теля на БАН по национала сигурност и отбрана, участва в създаването
на Сдружение „Джордж Маршал“ – България, Центъра за национал-
на сигурност и отбрана към БАН, Научно-координационния съвет към
Постояната комисия за защита на населението при МС (председател
на експертен съвет по система за защита на населението и критичната
инфраструктура), Коалиция „Реформа на сектора за сигурност“, Група
за операционен анализ и Съвместен център за симулации, обучение и
анализ в ИПОИ–БАН. Д-р Шаламанов участва в Международния кон-
султативен съвет на Женевския център за демократичен контрол на
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Въоръжените сили (DCAF), работните групи на Консорциума на во-
енните академии и институти по сигурността, Панела по хуманитарни
и социални аспекти на сигурността към Научния комитет на НАТО
(HSD panel), Европейския форум за изследвания по сигурността и ино-
вации (ESRIF), Турския институт по демокрация и сигурност (TIDS,
Вашингтон), член е на Международната асоциация на професионалис-
тите по системи за управление и разузнаване (AFCEA), редколегията
на списание „Информация и Сигурност“. Д-р Шаламанов преподава в
Софийския университет, Университета за национално и световно сто-
панство, Нов български университет и е канен като лектор в редица
страни по проблеми на управление на промяната в сектора за сигур-
ност, гост-лектор е в разработвания курс по изграждане на интегритет
в сектора за сигурност, подпомаган от Доверителния фонд на НАТО
за добро управление. Наред с работата си в БАН и неправителствения
сектор д-р Шаламанов консултира редица международни проекти по
управление в сектора за сигурност. Автор или съавтор е на редица кни-
ги и над 300 статии и доклади, има 6 авторски свидетелства за изобре-
тения и е завършил ВНВВУ „Георги Бенковски“, ВА „Г. С. Раковски“,
докторантура в КВИРТУ-ПВО (Киев), редица курсове по национална
сигурност, оперативно изкуство и системи за управление в България,
Германия, САЩ.

Адрес за кореспонденция: Институт по паралелна обработка на ин-
формацията – БАН, София 1113, ул. „акад Г. Бончев“, бл. 25А,
тел.: +3592 9796747, E-mail : shalamanov@acad.bg

Н.с. д-р Златогор Минчев (моделиране и симулации, ме-
ниджмънт на знания)

Д-р Златогор Минчев е научен сътрудник в Инс-
титута по паралелна обработка на информацията на
БАН, секция „Изследване и развитие на информаци-
онни системи“ (от 2007 г.). Работи и в Института по
математика и информатика на БАН, секция „Изслед-
ване на операциите“ (от 2005 г.). Той е завършил сред-
ното си образование в ТСЕ „А. С. Попов“, София през
1997 г. (специалност „Радио и телевизия“), има бака-
лавърска степен по информатика и математика (ВТУ
„Св. св. Кирил и Методий“, 2001 г.) и докторска сте-

пен по кибернетика и роботика (Технически университет, София, 2007
г.). Д-р Минчев има повече от 30 научни публикации в областта на ком-
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пютърните науки, кибернетиката, роботиката, управлението при кризи
(вкл. и 1 изобретение в областта на секретните комуникации) и е учас-
твал в повече от 10 национални, международни и правителствени про-
екти в областта на управлението при кризи (за периода 2005–2008 г.).
Владее английски, руски и френски език. Притежава сертификати от
национални и международни обучителни курсове по моделиране, си-
мулации, компютърни учения, операционен анализ и управление при
кризи. За своята работа в областта на информационните и комуника-
ционни технологии д-р Минчев е награден с Грамота от Президента на
Р. България (2007 г.) и Златен знак на Министър-председателя на Р.
България за принос в развитието на Младежко иновационно и инфор-
мационно общество АБ (2007 г.). Член е на Съюза на математиците
в България (от 2002 г.), Съюза по автоматика и информатика „Джон
Винсент Атанасов“ (от 2007 г.), NATO RTO MSG-049 (от 2006 г.).

Адрес за кореспонденция: Институт по паралелна обработка на ин-
формацията – БАН, София 1113, ул. „акад Г. Бончев“, бл. 25А,
тел.: +3592 9796631, E-mail : zlatogor@bas.bg

Ст.н.с. д-р Тодор Тагарев (планиране на способности в сек-
тора за сигурност)

Д-р Тодор Тагарев е старши научен сътрудник
в секция „Изследвания и развитие на информаци-
онни системи“ в Института по паралелна обработ-
ка на информацията и директор програми в Цен-
търа за изследвания по национална сигурност и от-
брана към Българската академия на науките. Ос-
вен научно-изследователски, притежава и админис-
тративен опит като директор на дирекция „Плани-
ране на отбраната“ (1999 – април 2001 г.) и дирек-
тор на дирекция „Политика по въоръженията“ (май
– септември 2001 г.) на Министерството на отбраната, както и значи-
телен преподавателски опит, в това число като главен асистент във
ВВВУ „Г. Бенковски“, гр. Долна Митрополия (декември 1989 – ав-
густ 1992 г.) и ръководител на катедра „Мениджмънт на отбраната
и въоръжените сили“ във Военна академия „Г. С. Раковски“ (февру-
ари 2005 – март 2008 г.). Д-р Тагарев е член на Борда за изследвания
и технологии на НАТО от 2005 г. и представител България в панел
„Системни анализи и проучвания“ на Организацията за изследвания
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и технологии на НАТО от месец май 2005 до март 2008 . Той е от-
говорен редактор на Information & Security: An International Journal,
<http://infosec.procon.bg>, и член на Редакционния съвет на Кон-
сорциума на военните академии и институти за изследване на сигур-
ността, <https://consortium.pims.org/publications>.

Адрес за кореспонденция: Институт по паралелна обработка на ин-
формацията – БАН, София 1113, ул. „акад Г. Бончев“, бл. 25А,
тел.: +3592 9796631, E-mail : tagarev@gmail.com

Николай Павлов (изследвания по сигуростта)
Николай Павлов е магистър по международни от-

ношения от Юридическия факултет на Софийския
университет „Св. Климент Охридски“. Работил е в
неправителствени организации, разработващи про-
екти по проблемите на сигурността и гражданско-
военните отношения – Института за изследване на си-
гурността и международните отношения (ИИСМО) и
Сдружение „Джордж Маршал“ – България. Понас-
тоящем е координатор в Центъра за изследвания по
национална сигурност и отбрана (ЦИНСО).

Адрес за кореспонденция: ул. „15 Ноември“ №1,
1040 София, тел.: +3592 988-54-74, E-mail : nikolay_pavlov@abv.bg

Мария Дерменджиева (изследвания по сигурността, коор-
динатор на проект SECRES)

Мария Дерменджиева е магистър по Румънска и
Българска филология от Факултет „Класически и за-
падни филологии“ на Софийския университет (1989
г.) и магистър по „Национална сигурност и отбрана“
от Военната академия „Г. С. Раковски“ (2006 г.). Рабо-
тила е 15 години във Военно издателство като начал-
ник на „Издателски производствен отдел“ и като ре-
дактор. От 2006 г. е журналист и редактор във в. „Гла-
сове“, от 2008 г. е сътрудник в ИПОИ–БАН, секция
ИРИС и програмен директор на Сдружение „Джор-

дж Маршал“ – България. Била е организатор на съвместни проекти
на Военно издателство с Посолството на САЩ в София, Института за
регионални и международни изследвания – София, Сорос Център за
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културни политики – София и други неправителствени организации.
Участвала е като сътрудник/автор в проекти на Института за евро-
атлантическа сигурност, Сдружение „Джордж Маршал“ – България,
Съюза на офицерите от резерва „Атлантик“, фондация „Пайдея“ и др.
Има над 100 публикации в българския периодичен печат и в елект-
ронни медии по различни теми в областта на сигурността. Преводач и
редактор на редица книги в областта на политологията, националната
и международната сигурност, военната история, международните от-
ношения, конфликтологията и др. Автор на телевизионната поредица
„Държавна сигурност: Дела и документи“, излъчвана по RE:TV.

Адрес за кореспонденция: в. „Гласове“, , София 1040, ул. „Аксаков“,
10, тел.: +3592 9881498, E-mail : mdermendzhieva@yahoo.com

Н.с. Ирена Николова (управление на проекти)
Ирена Николова е научен сътрудник в Института

по паралелна обработка на информацията – БАН, сек-
ция „Изследване и развитие на информационни сис-
теми“. Тя работи също и в Института по космически
изследвания, секция „Бордови системи“. Има магис-
търска степен по „Икономика и управление на въо-
ръжените сили“ (УНСС, София, 1997 г.). Владее ис-
пански, английски и руски език. Магистър Николова
е участвала в повече от 15 проекта в сферата на уп-
равлението при кризи и има 10 научни публикации в
областта. Опитът ѝ е свързан главно с осъществява-
нето на проектно управление и планиране и остойностяване на проекти.
Притежава редица сертификати от участия в международни и нацио-
нални курсове, конференции и симпозиуми в сферата на приложното
използване на моделирането и симулациите в управлението при кризи.

Адрес за кореспонденция: Институт по паралелна обработка на ин-
формацията – БАН, София 1113, ул. „акад Г. Бончев“, бл. 25А,
тел.: +3592 9796631, E-mail : itnikolova@abv.bg
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Александър Цанков (комуникационно-информационни сис-
теми)

Александър Цанков е докторант в Института по па-
ралелна обработка на информацията – БАН, секция
„Изследване и развитие на информационни системи“.
Той има магистърски степени по „Експлоатация и ре-
монт на радиоелектронно оборудване на летателните
апарати“ (ВНВВУ „Г. Бенковски“, гр. Долна Митро-
полия, 1991г.) и „Компютърни системи и технологии“
(ТУ, гр. Пловдив, 2001г.). Инж. Цанков има 10 годи-

шен опит в проектирането и изпълнението на комуникационни системи
(вкл. и такива с военно предназначение). Владее английски и руски
език. Участвал е в повече от 20 проекта в сферата на управлението
при кризи и има 7 научни публикации в областта. Притежава редица
сертификати от участия в международни и национални курсове, кон-
ференции и симпозиуми в сферата на приложното използване на моде-
лирането и симулациите в управлението при кризи.

Адрес за кореспонденция: Институт по паралелна обработка на ин-
формацията – БАН, София 1113, ул. „Акад Г. Бончев“, бл. 25А,
тел.: +3592 9796631, E-mail : al.tsankov@gmail.com

Веселин Петков (изследвания по сигурността)
Веселин Петков е Програмен директор на Центъ-

ра за югоизточноевропейски изследвания (ЦЮЕИ) и
Центъра за изследване на черноморската сигурност.
Завършил е Софийския университет „Св. Климент
Охридски“ през 1999 г. като Магистър по междуна-
родни отношения. Бил е сътрудник на ЦЮЕИ (2002–
2005 г.) и член на управителния съвет на Студентски

дипломатически клуб към ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ (2004–
2005 г.). Член е на Асоциацията на експертите по телекомуникации,
електроника и информационни системи (АФСЕА) от 2003 г. и актив-
но участва в организацията на конференциите на АФСЕА – секция
“Варна“. Член е също и на Мрежата „Млади лица“ на Женевския цен-
тър за демократичен контрол на въоръжените сили (DCAF). В. Петков
има публикации на теми, свързани с реформата в сектора за сигурност
в България и Югоизточна Европа.

Адрес за кореспонденция: София 1111, ж.к. Гео Милев, ул. Хемус
62–64, тел.: +3592 9717050, E-mail : petkov@csees.net
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