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Резюме 
 
Съвместният център за обучение, симулации и анализ (СЦОСА) е основан през 2006г. в Института по 
паралелна обработка на информацията - БАН. 
Основната идея на СЦОСА е научна, образователна и технологична поддръжка на интегрирания 
сектор за сигурност (ИСС), на базата на компютърно подпомагани учения (КПУ), осъществявани чрез 
съвместни 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 разработването, анализа на сценарии, 
архитектури и среди за провеждане на КПУ (на основата на налична  експериментална среда за 
провеждане на КПУ), както и икономическо планиране и остойностяване на процеса. 
 

 
Среда за провеждане на КПУ (CAX-ENV)  

 
CAX-ENV е изградена на базата на мрежова среда за обмен на съобщения и мигновен чат (СОС); 
интегрирана система за визуализация (ИСВ) на процеси, събития, географски данни и информация 
(ГИС) и друга спомагателна информация, систематизирана в мрежова информационна система 
(МИС); система за архивиране в база данни (САБД).  Тази среда позволява провеждането на 
конструктивна и жива симулация (на базата на комплект от полеви модули (ПМ) за комуникация, 
управление и видео-наблюдение) на кризисни ситуации чрез КПУ. 
 

Към CAX-ENV са интегрирани и шест допълнителни модула:  

 
Модули в CAX-ENV  

 
CMM - модел за интеграция в сектора за сигурност и връзка с потребителя в съответствие с новите 
глобални предизвикателства и реакцията при кризи в гражданско-военен контекст; 
 
PMA - пакет от методи и софтуерни продукти (COTS - MS Project, QPR Balanced Score Card и ad hoc 
авторски решения), които осигуряват икономически ефективно планиране и провеждане на КПУ; 
 
SDA - пакет осигуряващ съставяне, прогнозиране и симулиране на сценарии за кризисни ситуации, на 
базата на експертни знания, структурен и системен анализ в авторска среда I-SCIP и COTS - Powersim 
Studio, GAMMA (NC3A). 
 
DSS - пакет приложни програми за бързо решаване на разпределителни задачи на критични ресурси и 
евакуация на хора в кризисни ситуации; 
 
KMP - портал за съхранение и управление на знания от проведени КПУ; 
 
HFA - осигурява наблюдение и оценка на участниците в КПУ, чрез батерия от физиологични тестове и 
апаратура за изследване на биологичната обратна връзка чрез ЕЕГ, което гарантира надежно 
обучение и оценка на участниците. 
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I.  Архитектура и управление на СЦОСА 
 

„Всички фактори, които имат значение за 
управлението на организацията трябва да 
бъдат измерени. Ако нещо не може да се 
измери, то не може и да се управлява.” 

   
         Робърт Каплан 

 
 1. Архитектура на СЦОСА 
СЦОСА представлява среда, която спомогна за включването на хора и модели в 

реални, виртуални и конструктивни симулации в реално време. Структурата е 
ситуирана в сградата на Института по паралелна обработка на информацията - 
Българска академия на науките (ИПОИ-БАН).  Най-важните елементи на СЦОСА1 (вж. 
Фиг.I.1) са: 

 
• Симулационен център; 
• Оперативен център; 
• Комуникационен център; 
• Мобилни полеви модули за управление при извънредни ситуации; 
• Аналитичен център; 
• Логистичен център; 
• Библиотека; 

 

 
 

Фиг.I.1. Архитектура на СЦОСА 
 

                                                 
1 Физически отделните елементи на СЦОСА са разположени в зала II на ИПОИ-БАН. 
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Симулационният център контролира потока съобщения по сценария 
посредством последователността на събитията във връзка с предварително изготвен 
план (сценарий); операционният център предоставя работни места за основните 
участници; комуникационният център предоставя всички комуникации, включени в 
едно КПУ (телефонни линии, интернет, поддръжка на мобилните модули); мобилните 
модули за управление при извънредни ситуации осигуряват комуникация и контрол 
върху полевите екипи и местните власти; аналитичният център предоставя 
математически модели и софтуер за системата за подпомагане вземането на решения на 
операционния център; центърът за ръководство на учението осигурява разработка на 
концепции, планове и договори за работата на СЦОСА; Към аналитичния център се 
поддържа и знаниен портал за съхраняване на резултатите от проведени КПУ и участия 
в проекти, симпозиуми, конференции и др., достъпни в глобалната мрежа2. 
Допълнително в СЦОСА е изградена библиотека и логистичен център3.    

Основните елементи от тази среда могат условно да бъдат разделени в следните 
групи: 

 
• Софтуерни приложения; 
• Хардуерни приложения; 
• Управление на проекти; 
• Управление на знания. 
 
1.1. Управленска структура на СЦОСА 

Управленската структура на СЦОСА е разделена на три нива и може да бъде 
функционално представена по начина от Фиг.I.2: 

• Генерален мениджмънт на СЦОСА; 
• Менджмънт на отделните елементи на СЦОСА; 
• Асистенти на мениджъри; 
• Технически сътрудници. 

 

  
Фиг.I.2. Управленска структура на СЦОСА 

 

                                                 
2  http://www.caxbg.com/ 
3 Библиотеката на СЦОСА съдържа повече от 200 заглавия от наши и чуждестранни автори в областта на 
компютърните науки, радио-електрониката, управлението при кризи, сигурността и икономиката. В момента е в ход 
изграждането на достъп до този информационен ресурс към знанийния портал на организацията (вж. V); 
Логистичният център осигурява храна, напитки, както и регистрация на участниците при провеждането на 
мероприятия в СЦОСА. 

Генерален мениджър 
на СЦОСА 

Мениджър 
софтуерни 
приложения 

Мениджър 
хардуерни 
приложения

Мениджър проекти Мениджър знания 

Асистент мениджър 
софтуерни 
приложения 

Асистент мениджър 
хардуерни 
приложения

Асистент мениджър 
проекти 

Технически 
сътрудник 

Асистент мениджър 
знания 
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Предложената управленската структура на СЦОСА е формирана еволюционно в 
периода 2006г. - 2008г. и гарантира оптимално функциониране на организацията в 
съчетание с достатъчна независимост, ефективност и възможност за лесна адаптация и 
вътрешна интеграция на отделните звена при изпълнение на задачи. 

Поради интердисциплинарния характер на научно-изследователската работа в 
СЦОСА, свързана с изследванията върху промените в сектора за сигурност често се 
налага за конкретни задачи, свързани с изпълнение на проекти да бъдат привличани и 
външни експерти. Решение изискващо целево разширяване на базата на консултантски 
звена по отделните елементи. Тук предимство е малкия брой базови единици в екипа на 
СЦОСА, позволяващ пълноценното използване на външните експерти.  

 
1.2. Управленска философия на СЦОСА 
СЦОСА е създаден с идеята да задоволи нуждата от компютърно-подпомагани 

учения в Р. България и да подпомага държавните институции, като търси приложимост 
на научните знания на екипа и партньорите си за разрешаване на проблемите и 
предизвикателствата пред структури от сектора за сигурност, като Министерство на 
отбраната, Министерство на извънредните ситуации, Министерство на вътрешните 
работи и др.  

 
Управленската философия на СЦОСА включва: 

 
Мисия: Да бъде ключов партньор на различните институции при планирането, 
провеждането и анализа на междуведомствени и международни КПУ в помощ на 
сектора за сигурност. 
 
Визия: Да бъде организация с високо квалифициран екип, който да поддържа 
способности за КПУ и подпомага потребителите си през целия жизнен цикъл на едно 
учение с мисълта, че това е основен инструмент за управление на промяната и 
генериране на нови знания и умения. 
 
Цел: Да осигури научна инфраструктура предлагаща подходяща среда за провеждане 
на КПУ, която включва всички необходими софтуерни и хардуерни приложения, 
знания и професионализъм в управлението, силен научен капацитет с 
интердисциплинарна насоченост, способен да отговори на нуждите на потребителите. 
 
Стратегия: Интегриране на знания и технологии за постигането на най-висока 
възвръщаемост на разходите за обучение и тренировки. 
 

От създаването си през 2006 година до настоящия момент базовата 
управленската философия на СЦОСА остава непроменена, като към нея се доразвиват и 
реализират идеи за бърза и открита комуникация между отделните нива и звена на 
работа, поощрение на индивидуалните идеи за развитие на отделните членове от екипа, 
както в лично, така и в професионално отношение, толерантност и дипломатичност в 
конфликтни ситуации, което доведе до създаването на ключово ядро от хора с 
необходимите знания и умения да реализират КПУ в съответствие с изискванията на 
потребителите от сектора за сигурност, подпомагайки по този начин трансформацията 
му и въвеждането на добри практики на управление. 

През 2008г. в управлението на СЦОСА бе въведена и Балансираната система от 
показатели (Balanced Score Card - BSC) с помощта на програмния продукт QPR® - един 
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от добре познатите инструменти за измерване и управление на бизнес-процеси4. В тази 
методика за първи път се предлага да се използват заедно финансови и нефинансови 
показатели за ефективност, като персонал, клиенти, бизнес-процеси и др. Всички 
показатели са свързани в една система, която насочва екипа на СЦОСА в правилната 
стратегическа посока, обвързана с неговите мисия, визия и цели. 

Идеята за балансирана система от показатели е да отговори на желанието на 
управленския екип на центъра да се създаде набор от финансови и нефинансови 
показатели за вътрешни управленски цели5.Тази система е насочена преди всичко към 
обвързването на показатели в парично изражение с операционните измерители на 
такива аспекти на дейността, като: удовлетвореност на потребителите, вътрешно-
организационните процеси, иновационната активност, мерки за подобряване на 
финансовите резултати. 

Възприемайки принципите на BSC екипа на СЦОСА успява да даде отговор на 
следните четири важни въпроса: 
 
- Как се оценява СЦОСА от потребителите на неговите услуги (аспект потребители)? 
 
- Кои процеси могат да се подобрят и да направят СЦОСА по-ефективен (вътрешно-
организационен аспект)? 
 
- Какви са начините за бъдещото развитие на организацията и екипа (аспект иновации и 
обучение)? 
 
- Как оценяват СЦОСА финансиращите го организации и партньорите (финансов 
аспект)? 
 

Отговорите на тези въпроси, обвързани с целите и стратегията на центъра, са 
приведени в показатели за добро управление и модел за интеграция в сектора за 
сигурност и връзка с потребителя (СММ) с акцент върху сигурността, към които 
ключовия екип се стреми в ежедневната си работа6. 
 

 

1.2. Финансиране на СЦОСА 
СЦОСА е създаден през 2006 г. с финансиране от проект NATO SfP 981149 

“Operations Research Support to Force and Operations Planning in the New Security 
Environment” и EU TACOM SEE 2006 “European Union  Terrorist Acts Consequences 
Management in South-East Europe 2006”, след което остава като звено към ИПОИ – БАН, 
свързано със секция ИРИС, изпълни успешно два проекта за МО, Р. България 
(„Методология за ОА и пакет сценарии за отбранително планиране”, 2007г., 
„Производствен модел на ВС”, 2008г.) и участва като представител на ИПОИ-БАН в 
компютърно подпомагани учения (Струма 2008), изследователски групи (NATO RTO 
MSG-049) и изложения (Хемус 2008, БАИТ ЕКСПО 2008)7. 
                                                 
4 http://www.qpr.com/balanced-scorecard.html 
5 Нортън, Д., и Каплан, Р. Балансирана система от показатели за ефективност: как да превърнем стратегията в 
действие, Класика и Стил, 2005. 
6 Шаламанов, В., Минчев, З., Тагарев, Т., и др. Изследванията по сигурността и управление на промяната в сектора 
за сигурност 1999-2008, Деметра ЕООД, София, 2008.  
7 Основа за изграждането на СЦОСА са и проектите: „Изследване на оперативната приложимост на модули за 
полево управление в кризисни ситуации и разработване на план за демонстрации”-2004; „Анализ и адаптиране на 
модели на С3А на НАТО за анализ, оценка, взимане на решение, планиране, управление в извънредни ситуации и 
осигуряване на системата за компютърни щабни учения на национално и регионално ниво - ЮИЕ и Черноморски 
регион”-2005 и „Архитектура за интеграция на информационните системи за управление в извънредни ситуации, 
полеви и стационарни”-2005) изпълнени в секция ИРИС за 2004/2005 и възложени от НКС при ПКЗНБАК към МС. 
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От създаването си СЦОСА се финансира от бюджета на БАН и чрез дейности по 
проекти. Финансирането от БАН е насочено предимно за заплащане на персонала, 
което го прави обект на управление извън екипа на СЦОСА. Основните 
предизвикателства пред управлението на финансовите ресурси на центъра са свързани с 
управлението на финансирането от проекти, което е и причината за наличието на 
отделно звено с такава дейност. 

 
1.3. Човешки ресурси на СЦОСА8 
Човешките ресурси необходими за функционирането на СЦОСА могат ясно да 

се определят от Фиг.I.2. В нормален режим на работа достатъчният персонал е шест 
човека, при съвместяване на дейностите на ръководните и техническите дейности в 
отделните елементи на СЦОСА. При наличието на проект и особено в крайни срокове, 
мероприятия по проекти или провеждани учения този персонал трябва да се разшири на 
минимум десет човека. 

Изискванията към персонала на СЦОСА произтичат от специфичното естество 
на работата на центъра. В екипа трябва да се интегрират способностите на софтуерен и 
хардуерен специалист, биофиидбек и икономист. Така представени, тези длъжности не 
изразяват необходимите умения, които всеки един от въпросните специалисти е 
необходимо да притежава. От основно значение е наличието на базови познания във 
всеки член от екипа за работата на останалите, плюс специфични познания за отделните 
длъжности съответно по математика, моделиране и симулации, компютърни мрежи и 
COTS продукти в КПУ, управление на знания, управление на проекти и риск. Към това 
трябва да бъдат добавени способности за вземане на бързи и правилни решения в 
критични ситуации по време на проекти и учения, способност за работа в екип и за 
работа с външни за екипа експерти от разнообразни области, както и възможност за 
бързо навлизане в проблематиката на непознати изследователски области. 

Главната ръководна функция може да бъде заемана от един от тези специалисти, 
но с необходимия ценз, авторитет и контакти за такава длъжност в структурата на 
ИПОИ-БАН. Базовата идея е всеки член на персонала да може да заеме тази позиция 
при кратковременна необходимост, а през останалото време да подпомага генералния 
мениджър в дейностите по управление на центъра. От основно значение за доброто 
функциониране на СЦОСА ще бъде да се постигне известна степен на 
взаимозаменяемост на отделните кадри (на техническо и средно управленско ниво), но 
без да се нарушава постоянното разпределение на задачите в екипа. 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Към настоящия момент, за периода 2006-2008 година, в изграждането на СЦОСА са участвали над 20 учени и 
млади специалисти от БАН (в т.ч. и външни за ИПОИ, институти на БАН, като: ИМИ, ГФИ, ИНБ, НИМХ, ЦИНСО и 
др.) на възраст до 35г., като стартирани 8 дисертации и защитени над 7 дипломни рабти за степен бакалавър и 
магистър. В проектната работа на СЦОСА са участвали над 100 учени (вкл. от външни за БАН научни и 
образователни институции, като: ИПИО, ВА „Г.С. Раковски”, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, УНСС-София, СУ „Св. 
Климент Охридски”, АМВР, ТУ-София и др.), и външни експерти от редица министерства, ведомствата и 
международни структури (МО, МВР, МвНР, МЗ, МИС, ДАИТС, EC, NATO RTO, NIAG, NC3A и др.), в т.ч. и 
множество наши и чужди политически лица от най-висш ранг (вице-премиер, министър, зам. министър). 
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II. Базова среда за провеждане на КПУ 
 

CAX-ENVironment 
„Аз чувам и забравям, 
Аз виждам и запомням, 
Аз правя и разбирам.” 

 
Конфуций 

 
Разработката на средата за компютърно подпомагани учения (КПУ) се основава 

на системата MOSEX (Niemeyer Operations Analysen Ltd., Ottobrun, Germany)9, като 
основната идея е да се използват комерсиално достъпни продукти с ниска цена, като 
MS Office® (или дори Open Office) и, на базата на платформата MS Windows® и уеб 
базирана обмяна на e-mail съобщения вътрешен чат между участниците в свободна 
форма, да бъдат провеждани КПУ, чрез които да се валидира експериментално 
концепцията за управление в интегриран сектор за сигурност. Общата архитектура на 
нискобюджетната система за провеждане на КПУ е показана на Фиг.II.1: 

 
Фиг.II.1. Обща архитектура на нискобюджетна система за провеждане на КПУ. 

 
Тук ще отбележим, че показаната на Фиг.II.1 е ориентирана към потребителя и 

неговите изисквания, съгласно които се планира изпълнението на рамката за КПУ 
(оградена с контурна линия на фигурата)10. 

Разработката на сценариите е основана на използването на морфологичен и 
системен анализ (вж. т.1), симулацията на избран сценарии се осъществява на основата 
на конструктивна симулация, чрез обмен на e-mail съобщения и чат в свободна форма 
(вж. т.2), изобразяването в ГИС11 се извършва в продукта Google Earth®. Цялостното 
документиране на процеса по провеждане на КПУ се извършва на базата на архивираща 

                                                 
9 MOSEX - MOdels and Support for EXxercises, NOA, TR-19, 27.02.2006, http://www.n-o-a.de/ 
10 Минчев, З., Павлов, Н., Николова, И. 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. 
11 Освен с Google Earth®, СЦОСА разполага и с продукта ESRI Arc Info 9.1® 
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система, от която са достъпни обменяните съобщения, както и друга полезна 
информация, получена в резултат на анализи. Общо12 информацията е достъпна за 
участниците чрез мрежова информационна система и потребителски екрани, свързани 
към общата интегрирана система за визуализация (за хардуерните компоненти на МИС 
и ИСВ вж. т.VI). Вземането на решения и реагирането на длъжностите лица, играчи в 
КПУ се подпомага от пакет за подпомагане вземане на решения (вж. т.3).  Цялостно, 
този процес се осъществява в среда за провеждане на КПУ (вж. Фиг.II.2): 

 

 
 

Фиг.II.2. Среда за провеждане на КПУ (CAX-ENVironment) 
 
1. Разработка на сценарии чрез морфологичен и ситемен анализ (Scenario 

Development & Analysis - SDA) 
Разработката на сценарии, на базата на морфологичен и системен анализ, е 

авторско решение13, което позволява разглеждането и апробацията на сценария, чрез 
КПУ в различна дълбочина (вж. Фиг.II.3). 
 

 
 
Фиг.II.3. Обща методологична рамка на процеса по разработване на сценарии за чрез 

морфологичен и системен анализ, симулиран в КПУ. 
 

                                                 
12  Съвместен център за обучение симулации и анализ, Технически доклад, ИПОИ-БАН, МДПБА, 2006. 
13 Рачев, 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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Използването на морфологичен анализ е световно признато решение и позволява 
финално класифициране на сценариите на активни – червени (положителни и 
управляеми директно) и пасивни - сини (отрицателни и управляеми индиректно) (вж. 
Фиг.II.4).  В настоящата разработка системният анализ позволява определянето на 
конкретните елементи от сценария и тяхното класифициране в диаграма на 
чувствителността на активни (червени), пасивни (сини), буферни (зелени) и критични 
(жълти) (вж. Фиг.II.5). Двата анализа са имплементирани на базата на експертна оценка 
за свързаност, влияние, зависимост и времетраене (изразена в проценти за експертните 
оценки и относителни единици за времето), методи за тяхната обработка, като: “Делфи” 
и “Мозъчна атака” и управление на неопределеността чрез модификация на Теорията на 
размитите множества в програмата I-SCIP14 (работеща в среда MS Windows®), чийто 
общ вид е показан на Фиг.II.4 и Фиг.II.5: 

 

 
 

Фиг.II.4. Общ вид на програмата I-SCIP в режим за морфологичен анализ. 
 

                                                 
14 Minchev, 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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Фиг.II.5. Общ вид на програмата I-SCIP в режим за системен анализ. 
 
 

2. Симулация на сценария (CAX-ENVironment) 
CAX-ENV (вж. Фиг.II.2) е изградена на базата на мрежова среда за обмен на 

съобщения и мигновен чат (СОС); интегрирана система за визуализация (ИСВ) на 
процеси, събития, географски данни и информация (ГИС) и друга спомагателна 
информация, систематизирана в мрежова информационна система (МИС); система за 
архивиране в база данни (САБД)15.  Тази среда позволява провеждането на 
конструктивна и жива симулация (на базата на комплект от полеви модули (ПМ) за 
комуникация, управление и видео-наблюдение) на кризисни ситуации чрез КПУ. 

След определянето на сценариите е необходимо тяхното превръщане в текст, 
който се трансформира в сценариен скрипт (план за нарастване). Идеята на този план за 
нарастване е да се създаде списък от съобщения, които да се използват за обмен16 през 
системата за обмен на съобщения за провеждането на КПУ. Общата архитектура на 
експериментална система за конструктивна симулация на КПУ е показана на Фиг.II.617: 

 

                                                 
15 СЦОСА разполага и с модела GAMMA на NC3A, използван за конструктивна симулация.  
16 Шаламанов, В. и Павлов, Н. Разработване на сценарии и провеждане на компютърно 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. 
17 Минчев, З. Интелигентна система за обмен на съобщения при КПУ за УК, Втора национална научно-практическа 
конференция по управление в извънредни ситуации и защита на населението, София, ЦИНСО-БАН, 9 Ноември, 129-
138, 2007. 
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Фиг.II.6. Обща архитектура на експериментална система за конструктивна симулация 

на КПУ. 
 
Представената идея на Фиг.II.6 е практически реализирана на основата на EDXL 

v. 1.0 (Emergency Data eXchange Language). 
Формално, описанието, на примерно съобщението за кризисно събитие изглежда 

по следния начин: 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<mess_id>mess11</mess_id> 
<DateTime>2007-01-01T12:53:00-05:00</DateTime> 
<mess_type>0</mess_type> 
<mess_sender>user0@test.org</mess_sender> 
<mess_receivers>user1@test.org,user2@test.org</mess_receivers> 
<mess_urgency>3</mess_urgency> 
<mode>0</mode> 
<level>0</level> 
<confidentiality>0</confidentiality> 
<mess_event>TBD</mess_event> 
<mess_event_geo_loc>place.kml</mess_event_geo_loc> 
<mess_event_extra_info>TBD</mess_event_extra_info> 
<mess_action>TBD</mess_action> 
<mess_action_geo_loc>place1.kml</mess_action_geo_loc> 
<mess_action_extra_info>TBD</mess_action_extra_info> 

 
Екранна снимка на сценарийния генератор на съобщения по сценариен скрипт е 

показана на Фиг.II.7: 
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Фиг.II.7. Екранна снимка на сценарийния генератор на съобщения по сценариен скрипт. 
 
Допълнително за улеснение на участниците при конструктивната симулация на 

КПУ, е разработен и чат (позволяващ мигновен обмен на съобщения) с архитектурата 
клиент-сървър, използващ TCP протокол за обмен на данни, който дава възможност за 
обмяна на кратки съобщения (до 1024 символа) по криптиран с 128 bit ключ, частен 
канал. Това от своя страна позволява и използване на мобилни устройства, което 
разширява симулацията на КПУ и я превръща при комбинирането й с жива, в хибридна. 
На  Фиг.II.8 показана на екранна снимка на сървърното приложение на чата, а на 
Фиг.II.9 – на неговото клиентско приложение18.  

 

 
 

Фиг.II.8. Екранна снимка на сървърното приложение на чат за симулация на КПУ. 
 

                                                 
18 Шаламанов, В., Минчев, З., Тагарев, Т., Николова, И., Петков, В., Павлов,Н., Дерменджиева, М., Цанков, А. 
Изследванията по сигурността и управление на промяната в сектора за сигурност 1999-2008, Поредица 
„Управление на промяната”, София, Деметра ЕООД, 2008, 199-202, ISBN 978-954-91092-7-6 
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Фиг.II.9. Екранна снимка на клиентското приложение на чат за симулация на КПУ. 
 
3. Подпомагане вземането на решения при КПУ (CAX-Decision Support 

System - DSS) 
За целите на подпомагане вземането на решения при КПУ, съвместно с ИМИ-

БАН19 и NOA, Германия, са разработени следните модели: 
 
А). Модел за прогнозиране и управление на материалните ресурси при кризи 

чрез  решаване на авторски оптимизационни разпределителни задачи на ресурси при 
криза (вода, храна, медикаменти и др.); 

 
Б). 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 задачи20; 

 
В). Модел за спасяване на поразени от терористични атаки, базиран на авторски 

модел, MS Excel® интерфейс и GNU пакет за линейно оптимиране GLPK; 
 
Г). Модел за динамична евакуация, базиран на специализиран авторски модел, 

интерфейс и пакет за линейно оптимиране21; 
 
Д). Модел за стратегическа оценка и прогнозиране на риска в сценарии за КПУ. 
 
 
А).Модел за прогнозиране и управление на материалното снабдяване при кризи 
Представлява софтуерно решение базирано на средата PowerSim Studio® 2005®, 

позволяващо моделиране на разпределението на различни ресурси при кризи 
(Фиг.II.10). 

                                                 
19 Участието на ИМИ-БАН в разработката на пакета за подпомагане вземането на решения за управление при кризи 
чрез КПУ е осъществено на базата на договор, за подизпълнител, с ИПОИ–БАН, за изграждането на Аналитичния 
център в СЦОСА в рамките на учението EU TACOM SЕЕ 2006. 
20 Kelevedjiev, 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.  
21 Tsachev, 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.  
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Фиг.II.10. Екранна снимка на модела за прогнозиране и управление на материалното 
снабдяване при кризи. 

 
Б). Софтуер за управление на ресурсна мрежа с приложение за оценяване на 

критична инфраструктура 
Представлява специализирано софтуерно решение разработено в средите 

Borland Delphi® и Dev C®, позволяващо представяне на различни типове мрежи, с 
графова нотация и последваща оптимизация на ресурсите на тези мрежи. 
Екранна снимка на софтуера за управление на ресурсна мрежа с приложение за 
оценяване на критична инфраструктура е показана на Фиг.II.11: 
 

 
 
Фиг.II.11. Екранна снимка на софтуера за управление на ресурсна мрежа с приложение 

за оценяване на критична инфраструктура. 
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В). Модел за спасяване на поразени от терористични атаки 
Представлява приложение базирано на MS Excel® и GNU софтуер за 

целочислена оптимизация, позволяващо разпределението на човешки ресурси, 
пострадали по време на някаква криза. Екранна снимка на модела за спасяване на 
поразени от терористични атаки  е показана на Фиг.II.12: 
 

 
 
Фиг.II.12. Екранна снимка на модела за спасяване на поразени от терористични атаки. 

 
Г). Модул за динамично организиране на евакуация 
Представлява специализирано софтуерно приложение разработено в средите 

Borland Delphi® and Dev C® , демонстриращо процеса на евакуация на население, 
засегнато от някаква криза, при наличие на предварителна прогноза за нейното 
развитие. 

Екранна снимка на модула за динамично организиране на евакуация е показана 
на Фиг.II.13: 

 
Фиг.II.13. Екранна снимка на модула за динамично организиране на евакуация. 

 
Д). Модел за стратегическа оценка и прогнозиране на риска в сценарии за КПУ 
Моделирането и симулирането на сценарии може да се извърши на основата на 

Теорията на динамичните системи, позволяваща глобално разглеждане на даден 



 18

проблем. Тази идея се имплементира 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 MS Excel®) и времевите въздействия, 
получена от софтуера по т.1 I-SCIP. Динамиката в тенденциите за промяна на риска за 
даден елемент от сценария се отразява 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.II.14: 

 

 
 
 

 
 
 

Фиг.II.14. Mодел на терористична атака с мръсна бомба и симулирането му със 
стратегическа оценка на риска в Powersim Studio® 2005.  
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III. Планиране и управление на проекти в СЦОСА 
 

CAX Project Management & Assessment - PMA 
 

„Планът е нищо. Да планираш е всичко.” 
 

Дуайт Айзенхауер 
 

1. Базова концепция за планиране и управление на проекти в СЦОСА 
Изследванията на КПУ в СЦОСА се извършват на проектен принцип, от 

бюджета на БАН и допълнително конкурсно финансиране от НАТО, ЕС, държавни 
фондове и др. източници, което поставя сериозни изисквания към екипа в работата по 
проекти. 

Визията на екипа на СЦОСА за управлението на проекти се свързва с 
общоприета четири фазова структура, като във всяка стъпка от четирите фази се 
използват различни методи, техники и софтуерни продукти за подпомагане вземането 
на управленски решения22. Целият процес на управление е съпътстван от процес на 
управление на риск базиран на стандарт AS/NZS 436019 с разнообразни методи в 
рамката, която той предлага съобразно хоризонта на прогнозиране на рисковете. 
Общата схема на процеса с отделните софтуери за подпомагане на управлението е 
показана на Фиг.III.1: 

Initiate Prepare Execute & Control Close

StartupStartup Definition /
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Requirements

Definition /
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Requirements

Planning 
and 

Resource 
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Planning 
and 

Resource 
Allocation
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Track
& Control

ReportingReporting

ReviewReview

Completion &
Assessment

Completion &
Assessment

• Scope Management
• Workplan Management
• Resource Management 

(Time, Cost, People)
• Deliverable Mgmt
• Quality Management

Ideas
Experience 

Opportunities

UNWE software
MS project

PERT charts
ABC

MS project
PERT charts

ABC

All methods and 
applications

Risk Management

AS/NZS 4360  
Фиг.III.1. Планиране и управление на проекти в СЦОСА. 
 
Както става ясно от Фиг.III.1, жизненият цикъл на проекта е удобен начин за 

концептуализиране на широко обхватната структура на времевите проекти. В повечето 
случаи жизнения цикъл се състои от четири етапа, формулирани като: 
концептуализация, планиране, изпълнение и приключване23. Могат да се използват и 
различни наименувания на етапите като формиране, изграждане, основна програма и 
завършване, но по същността си те не се различават. 

                                                 
22 Стартирането на този процес бе извършено на основата на съвместен договор за разработка на: „Софтуер за 
планиране и отчитане на разходите на учения за управление при кризи за учението „ЗАЩИТА 2006” - EU TACOM 
SEE-2006”, между ИПОИ-БАН и УНСС-София. 
23 Howes, N. Modern Project Management,  AMACOM, Washington D. C., 2001. 
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Жизненият цикъл на проекта може да бъде анализиран във връзка със степента, 
до която всяка фаза се различава от останалите по отношение на използвани ресурси, 
разходи и създадени конфликти. По този начин може да се покаже как управленското 
внимание е съсредоточено върху различни фактори през различните фази от живота на 
проекта. Така например при военното оборудване и други проекти с растящи 
операционни разходи пълните разходни подходи по време на жизнения цикъл варират. 

За по-дългосрочни проекти (повече от две години24) типичната четири-фазова 
структура на жизнения цикъл на проект се разделя на осем етапа и на тридесет и три 
стъпки. Това раздробяване на осем етапа насочва към подчертаване на уязвимите места, 
главните моменти и източниците на риск в процесите. По-детайлизираното описание на 
жизнения цикъл на проекта посочва къде се появяват определени рискове в него и къде 
рисковият мениджмънт може да бъде най-ефективен. Полезно е осемте етапа да бъдат 
раздробени на по-голям брой стъпки25, както е показано на Таблица 1. В по-ранните 
етапи тези стъпки обхващат процеса на постепенно задълбочаване и фокусиране върху 
осигуряването на продукта от дейността. 

 
Таблица 1. Фази, етапи и стъпки на жизнения цикъл. 

Фази Етапи Стъпки 
Стартиращо събитие 
Схващане на концепцията 
Изясняване на целта 
Изработване на концепцията 

Концептуализация Концептуален етап 

Оценка на концепцията 
Начален проект 
Разработка на критерии за успех 
Разработване на замисъла 

Етап на замисъл 

Оценка на замисъла 
Разработка на начален план 
Разработване на цели и ключови събития 
Разработване на плана 

Етап на изготвяне на 
план 

Оценка на плана 
Основен замисъл и определяне на детайлите 
Разработка на критерии за разпределение 
Развитие на разпределението 

Планиране 

Етап на 
разпределение 

Оценка на разпределението 
Координация и контрол 
Продължителен контрол 
Промяна на целите и ключовите събития 
Промяна на разпределението 

Изпълнение Етап на изпълнение 

Оценка на контрола 
Удостоверяване на резултата 
Модификация на резултата 
Промяна на критериите за успех 

Етап на предаване на 
резултата 

Оценка на резултата 
Начално преразглеждане 
Развитие на преразглеждането 

Етап на 
преразглеждане 

Оценка на преразглеждането 
Основна поддръжка и възприемане на 
отговорността 
Разработка на критерии за одобрение 
Развитие на разбиранията за одобрение 

Приключване 

Етап на одобрение 

Оценка на одобрението 
                                                 
24Такъв проект, свързан с изграждането на СЦОСА е NATO SfP 981149, http://www.gcmarshall.bg/sfp981149/ 
25Chapman, C., and Ward, S. Project Risk Management – Processes, Techniques and Insights, John Wiley and Sons, West 
Sussex, 1997. 



 21

2. Управление на рискa в проекти на СЦОСА 
Целта на процеса на управление на риска е да се идентифицират и управляват 

значителни рискове на няколко ключови фази с обратна връзка чрез процес на 
мониторинг и преглед26: 

 

 
 

Фиг.III.2. Процес на управление на риск 
 

 За управление на риска в СЦОСА се използва австралийския стандарт AS/NZS 
4360, който е подходящ за управление на риска в: критичната инфраструктура, 
държавни институции, частни компании до отделни проекти и дори дейности27. 
Приложимостта зависи от използваните методи в отделите етапи на управление на 
риск. 
 По-долу ще бъдат разгледани отделните фази от процеса на управление на 
риска,  методи и средства използвани в тях и приложени в СЦОСА, като се използва 
базовата методология за метода на сценариите и специализиран (I-SCIP, QPR®) и базов 
софтуер (MS Windows XP и MS Office 2003®)28. 

 
 Фаза „Установяване на контекст” 
 В тази начална фаза, се използва метода на сценариите, чрез който се дефинира 
пакет контекстни сценарии, представляващи алтернативните развития на ключови 
(управляващи) фактори,  които определят стратегически, една или повече насоки за 
развитие на дадена дейност. Важно условие при разработката на такива сценарии е 
връзката „причина - следствие”. Всяко събитие в настоящето трябва да влияе на 
събитие или събития в бъдещето, като се вземе предвид и възможността за поява на 
други фактори и събития в по-близко бъдеще, които могат да подсилят или намалят 
влиянието текущите и по този начин да се сформира изцяло различна външна среда в 
планирания контекстен времеви хоризонт. 
 
  
 

                                                 
26 Cooper, D., Grey, S., Walker, P., Raymond, G. Project Risk Management Guidelines, John Wiley & Sons, West Sussex, 
2005. 
27 http://www.riskmanagement.com.au/ 
28 Рачев, В., Минчев, З., и др. Методология и сценарии за отбранително планиране, София, ВИ, 2007. 
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Фаза „Идентификация на рискове” 
По време на тази фаза се разработват „ситуационни сценарии”, като се оценява 

картината на бъдеща, хипотетична ситуация. Те не показват причината за появата на 
дадено събитие и неговия произход, а само детайлно развитие на контекстните 
сценарии в различни ситуации. 
 

Фаза „Анализ на риск” 
 В тази фаза могат да се използват много различни методи за анализ на рисковете 
идентифицирани в предходните фази. За метода на сценариите е подходящ метода 
„причинно-следствен” анализ (ПСА). Той представлява смесица от анализ с дърво на 
грешките и анализ с дърво на събитията. Техниката комбинира анализ на причините 
(дърво на грешките) и анализ на последиците (дърво на събитията), т.е. използва 
дедуктивен и индуктивен анализ. Целта на ПСА е да идентифицира вериги от събития, 
които могат да предизвикат нежелани последици. С наличие на вероятности за 
сбъдване на различните събития в диаграмата на ПСА, вероятността за настъпване на 
различни последици може да бъде изчислена, като по този начин се установява нивото 
на риск на конкретната система. 

 
Фиг.III.3. Общ вид на причинно-следствена диаграма29 

 
 Тази техника е разработена от “RISO Laboratoires” в Дания с цел анализ на риска 
при проектиране на ядрени електроцентрали, като съществуват и редица други30. 
Въпреки това тя може да бъде използвана и от други организации за анализ на 
проектните им рискове, защото позволява сравнително лесно да се изчисли 
вероятността за крах в дадена система, иначе казано вероятността нещо да се случи. 
 В случая на Фиг.III.3 вероятността за крах в системата е равна на сумата от 
вероятностите на трите последователни пътеки, които водят до последица „F”. 
 

 
 
 

                                                 
29 Ridley, L. & Andrews, J. Application of the Cause-Consequence Diagram Method to Static Systems, Department of 
Mathematical Sciences - Loughborough University 
30 http://home.pacific.net.sg/~thk/risk.html 



 23

Фаза на „Оценка на риск” 
 Целта на оценяването на рисковете е да се направят изводи за съответната им 
тежест. Тези изводи ще насочват управляващите в посока на приоритизация31. 
По време на тази фаза от процеса, предвид ресурсните ограничения на всяка реална 
задача, е много важно да се реши, кои рискове са приемливи и кои ще бъдат третирани 
(управлявани). По този начин основният изход от оценката на риска е приоритизиран 
списък от рискове за по-нататъшно разглеждане. Методите за приоритизация трябва да 
са логични, документирани и базирани на вероятност и последици. 
 Вероятността е вход от фазата на анализ, но все още стои нуждата да се оценят 
последиците от рисковите събития, при тяхното настъпване. Тези последици не винаги 
са измерими в количествено отношение, но крайните данни трябва да бъдат 
количествени за да се оцени риска като функция от вероятност и последици.  
 

Фаза „Третиране на риск” 
 Целта на третирането на риск е да се намали вероятността за сбъдване на дадено 
събитие или последиците от него. Да се приложат всички възможни варианти за 
третиране на риск не е ефективно от разходна гледна точка, а в общия случай това не е 
и възможно. Необходимо е да се избере, приоритизира и приложи най-подходящия 
набор от мерки за третиране на риск. Допълнителна комплексност, произтичаща от 
интердисциплинарността на проектната работата, са: юридическите, политическите, 
социалните и икономически фактори. Тук е необходимо да се балансира при 
намаляването на собствените рискове и повишаване на рисковете за други, външни за 
системата фактори. 
 Съществуват няколко алтернативни мерки за третиране на риск: превенция, 
готовност, отговор и възстановяване. Стандартни мерки за третирането на риска са: 
избягване, намаляване, споделяне и приемане. 
 В тази фаза трябва да се разработят планове за третиране на риска с цел да се 
документира, как избраните мерки ще се приложат. Те трябва да посочват 
отговорности, времеви график, резултати, бюджет, критерии за контрол и процеса на 
наблюдение и преглед. 
 
 Фаза „Мониторинг преглед” 
 Продължителното наблюдение и преглед на рискове позволява да се дефинират 
и управляват нови рискове, като ефективно се актуализират и плановете за действие. 
Процесите на преглед често се осъществяват като част от регулярния цикъл на срещи 
на мениджърите, допълнен от главен преглед при важни проектни фази и т.нар. 
„крайпътни камъни” (milestones). 
 Дейностите по мониторинг и преглед свързват процеса на управление на риск с 
другите управленски процеси. Те също спомагат за по-доброто управление на риска 
продължителното му усъвършенстване. 
 

Фаза: „Комуникация и консултация” 
 Комуникацията и консултацията с ангажираните страни в проекта може да е 
критичен фактор в предприемането на добро управление на риска и в постигането на 
широко приети резултати. Те помагат на изпълнителите, клиентите и крайните 
потребители да разберат рисковете и компромисите, които трябва да бъдат направени в 
голям проект. Това осигурява информираността на всички страни и предотвратява 
неприятни изненади. В проектния екип спомага за поддържане на постоянство и 
отговорност при оценка на риска. 
                                                 
31 Critical infrastructure emergency risk management and assurance – Handbook, Emergenvy Management Australia, 2003. 
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 В практиката регулярната отчетност е важен компонент от комуникациите. 
Мениджърите докладват за текущия статус на риск и управление на риска, както се 
изисква от поръчителите и от политиката на компанията. Старшите мениджъри трябва 
да разбират риска, пред който се изправят и за това спомагат рисковите доклади. 
 Рисковият регистър и плановете за действие осигуряват база за изготвянето на 
рискови доклади. Тези доклади предлагат резюме на проектните рискове, статусът на 
действията за справяне с тях (третиране) и индикации на трендове относно 
инцидентността на рисковете. По-големи проекти изискват по-разширени доклади за 
определени периоди и ключови събития. 
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IV. Анализ на човешкия фактор при  
компютърно подпомагани учения 

 
CAX Human Factor Analysis-HFA 

 
 

„В основата на човешкото поведение стоят  
три главни източника: желание, емоция и знание.” 

 
Платон 

 
1. Базова методология 
Този модул представлява програмно техническа система за наблюдение и анализ 

на поведението на човешкия фактор при компютърно подпомагани учения (КПУ) за 
управление в извънредни ситуации. Наблюдението и анализа се осъществява 
посредством набор от психологически въпросници определящи промяната в статуса на 
психологическите параметри: тревожност, внимание и краткосрочна памет, като 
следствие от прилагането на моделирането и симулациите на КПУ за управление при 
кризи. В процеса на работа се използва батерия от психологически тестове, както и 
компютърна система базирана на метода на биологичната обратна връзка. В батерията 
са включени тестовете NEO PI-R (за междуличностните различия по петте основни 
дименсии на личността), Цветови тест на М. Люшер и d2 тест за внимание на 
Brickenkamp32. 

Биологичната обратна33 връзка е метод, при който хората биват тренирани да 
постигат контрол и се учат да регулират определени физиологични и/или психологични 
функции на организма си. Това се осъществява на базата на обратна връзка от различни 
физиологични параметри, като Електроенцефалограма (ЕЕГ), Електромиограма, 
температура в различни точки на тялото, дишане, Електрокардиограмата и др.  

Методът, при който се използва ЕЕГ сигнал се нарича неврофиидбек или 
ненвротренинг. Електоенцефалографският запис може, условно, да се разложи на 
честоти. Стандартно в него са класифицирани няколко честотни диапазона34, като 
приносът на всеки от тези честотни диапазони в сумарния запис, като и съотношението 
между тях, кореспондират с различни състояния на съзнанието и може да се използва, 
като параметър за обратна връзка.  

 
2. Апаратура за невротренинг на полската фирма ELMIKO35 
 
А).Технически възможности 
Апаратурата представлява комплект от пет електрода, операционни усилватели 

и аналогово-цифров преобразувател (вж.Фиг.1.IV). Два от електродите са активни, т.е. 
те се поставят върху различни желани активни точки върху скалпа, два от електродите 
се поставят върху възглавничката на ушната мида, тъй като тези места представляват 
относителна електрическа нула, а последният пети електрод се поставя върху челото на 
тренираното лице и служи за маса на електрическата схема.  

                                                 
32 Handbook of Psychology, John Wiley & Sons Inc., 2008. 
33 http://en.wikipedia.org/wiki/Biofeedback 
34 Lopes da Silva & W.H. Storm van Leeuwen. (Eds.) Handbook of Electroencephalography and Clinical Neurophysiology, 
Revised edition,Amsterdam, Elsevier, 1986. 
35 Апаратурата на фирма ELMIKO е предоставена за ползване на ИПОИ-БАН, с рамково споразумение от  
27.01.2009г. 
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Така промените в потенциалната разлика между единия активен електрод и 
съответстващия му нулев електрод се усилва, преобразува от аналогов в цифров вид и 
чрез кабел използващ USB стандарт за трансфер на данни се предава на персонален 
компютър за софтуерна обработка. 

 
Обозначенията за съответните електроди върху корпуса на апарата са както 

следва: 
 
 

L +  Активен канал за недоминантно полукълбо; 
L -  Нулев канал за недоминантно полукълбо; 
REF  Маса; 
P +  Активен канал за недоминантно полукълбо; 
P -  Нулев канал за недоминантно полукълбо. 

 

 
 

Фиг.IV.1. Общ вид на апаратурата за невротрeнинг. 
 
Местата за поставяне на активните електроди са съобразени със стандартната 

ЕЕГ схема 10-20 на Джаспер26. Най-често за тренировка се използват отвеждания C3 и 
C4 разположени съответно в ляво и дясно от вертекса на скалпа на разстояние 20% от 
цялото разстоянието между ляво и дясно ухо.  

Електродите се закрепват с помощта на залепваща електролитна паста, 
абсолютно безвредна за кожата и позволяваща бърз монтаж без използването на 
стандартните ЕЕГ каски. 

Усилващият модул и модулът за аналогово-цифрово преобразуване са свързани 
с оптичен кабел, чрез което смущенията от въздействието на външни електромагнитни 
сигнали е сведено до минимум. 
 

Б).Възможности на софтуера 
Софтуерът съпровождащ апаратурата за невротренинг притежава следните 

възможности: 
 
1. Визуализиране на мозъчната биоелектрична активност във времевата и честотна 

модалност, в реално време. Изследователят е в състояние да наблюдава 
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едновременно промените в целия Фурие спектър и промените в отделните 
стандартни или зададени ръчно честотни диапазони; 

 
2. Възможност за отчитане и запис на процентния принос са различни честотни 

диапазони в сумарното ЕЕГ. В това число попадат, както стандартните, така и 
ръчно определените от изследователя честотни диапазони; 

 
3. Възможност за тренировка и постигане на частичен самоконтрол над мозъчната 

биоелектрична активност. 
 

Процесът на тренировка се осъществява чрез игра на компютърни игри управлявани 
от различни ЕЕГ параметри на тренирания.  Лицето осъществяващо тренировката следи 
и коригира „прагове” на ЕЕГ активността в различните честотни диапазони. Тъй като 
процентният принос на даден честотен диапазон към сумарното ЕЕГ корелира с 
определени психологични и физиологични състояния на организма, тренираното лице 
паралелно с научаването да играе дадена игра се научава и да контролира приноса на 
съответният честотен диапазон в сумарното ЕЕГ, с което постига и частичен контрол 
над свързаните с него психологични и физиологични състояния. 
 

Пример: Игра изискваща да се кара спортна кола по шосе (Фиг.IV.2). Играта има 
следните три цели. първо - колата да се кара бързо; второ – колата да се кара в дясната 
страна на шосето; трето – шосето да се поддържа изправено, като се премахнат 
появяващите се завои; 

 

 
 
Фиг.IV.2. Екран от пример за невротрeнинг, свързан с управление на спортна кола 

по шосе. 
 

Софтуерът обвързва скоростта на автомобила с приноса на тета честотния диапазон 
(4-7 [Hz]) в сумарното ЕЕГ. Автомобилът започва да се движи по-бързо, когато 
тренираният успее да намали приноса на своите тета честоти. 

Страната на движение на автомобила (лява или дясна лента) е обвързана с бета1 
честотния диапазон (15 – 20 [Hz]). Когато тренираният поддържа висок приноса на 
своите бета 1 честоти, колата се движи в дясната лента. В противен случай колата се 
движи в лявата лента. 
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Кривината на пътя е обвързана с бета2 честотния диапазон (20 – 34 [Hz]). При 
високо бета2 пътят се изкривява. За това тренираният трябва да намали приноса на бета 
2 честотите с сумарното ЕЕГ. 

Софтуерът следи също така и приноса на ниските честоти, които може да привидно 
да нараснат при мигане или по-изразени очни движения, като и високите честоти над 70 
[Hz], които най-силно се смесват с активността на мускулатурата разположена в 
близост до електродите, като и активността на лицевата мускулатура. При повишаване 
на тези активност над определен праг процесът на тренировка автоматично се 
прекратява за момент с цел да се избегнат грешки. 

В процеса на игра тренираният вижда само екрана с играта и е инструктиран да 
променя умствената си нагласа, дишане, концентрация, докато не открие 
„състоянието”, при което се справя с играта. От друга страна „треньорът” следи 
честотните прозорци и променя техните софтуерни прагове, така че дори при малка 
промяна на EEГ активността, тя да попада над или под съответния праг и условията в 
играта да се променят, респективно трениращия да получава „обратна връзка” за това 
как се справя с обучението. 

В пакета на софтуера с цел гъвкавост са включени около 20 различни вида игри и в 
процеса на научаване да се играе на тях тренираният се научава да контролира 
частично своята мозъчна биоелектрична активност. 
 
2.3. Стандартни норми и протоколи: 
 
Честоти и амплитуди: 
 
Ритми Честоти Възрастни Деца 
Делта 0,5 – 3 [Hz] < 20 [μV] < 30 [μV] 
Тета 4 – 8 [Hz] < 10 [μV] < 10 - 20 [μV] 
Алфа 8 – 12 [Hz] 15 - 20 [μV] 10 - 15 [μV] 
СМР 12 – 15 [Hz] 5 - 10 [μV] 5 - 10 [μV] 
Бета 1 15 – 20 [Hz] 5 - 10 [μV] 5 - 10 [μV] 
Бета 2 20 – 34 [Hz] 5 - 10 [μV] 5 - 10 [μV] 

 
 
Процентно съотношение на честотите в централните области от скалпа: 
 
Делта  29% Тета  22% Алфа  18% СМР  13% Бета  9% Бета2  9% 

Класически тренинг за повишаване на вниманието, подобряване на паметта и 
способностите за концентрация се използва отвеждането над доминантната хемисфера 
– най-често това е С3. В този случай софтуера се настройва така, че за да играе 
тренираният трябва да увеличава своите бета1 честоти, да намалява своите тета и бета2 
честоти. 

За намаляване на нивото на стрес и тревожност се използва отвеждането от 
недоминантната хемисфера – най-често това е С4. Тук при тренировка целта е да 
увеличим нивото на СМР и да намалим приноса на тета и бета2 ритмите. 
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V. Знаниен портал за компютърно подпомагани учения и  
операционен анлиз 

  
CAX & OA Knowledge Management Portal - KMP 

 
„Да знаеш къде да намериш информация и  

как да я използваш - това е тайната на успеха.” 
 

Алберт Айнщайн 
 

Знанийният портал представлява база данни, със свободен достъп, съдържаща: 
статии, презентации, доклади и др. материали от областта на компютърно 
подпомаганите учения за управление в извънредни ситуации (КПУ) и приложен 
операционен анализ (ОА), налични в БАН, от периода: 2005-2008, по проект NATO 
SfP 981149. Порталът е достъпен в глобалната мрежа на адрес: 
http://www.caxbg.com. Той е изграден на базата на система за управление на 
съдържанието, представляваща софтуер, чрез който поребителя организира и 
публикува голям обем от информация без да е необходимо, той да притежава 
специализирани знания за уеб дизайн и програмиране. Цялостно, информацията е 
организирана в осем раздела: „Начало”, „Публикации”, „Презентации”, 
„Събития”, „Предложения”, „Контакти”, „Търсене” и „Връзки в мрежата”.  
 

 
 

Порталът дава възможност за регистрация. Съществуват три нива на достъп. 
Първото ниво е на нерегистрирания посетител. Той има възможност да разглежда 
съдържанието на портала, да вижда заглавията и имената на авторите на 
документите в него, но не може да чете съдържанието или да записва самите 
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документи. На това ниво на достъп функцията търсене е ограничена само до 
съдържанието на раздели: „Събития”, „Контакти” и „Връзки в мрежата”.  
Второто ниво на достъп е това на регистрирания потребител. Той има възможност 
да разглежда, търси и записва цялото съдържание на документите в портала, но 
няма право да редактира или добавя съдържание или документи.  

Третото ниво на достъп е редакторско. Редакторът има прави да добавя 
документи и променя съдържанието на вече съществуващи документите в портала. 
Той има възможност да разглежда, търси и записва цялото съдържание на 
документите в портала.  
 

1. Раздел „Публикации”  
В раздел „Публикации” са включени публикации свързани с управлението на 

ресурси, интеграцията на България в Европейския съюз и НАТО, стратегии, 
операции и планиране свързано с националната сигурност, компютърно 
подпомагане и управление в кризисни ситуации и научна подкрепа при взимането 
на решения в сектора за сигурност. 
 

 
 
 

В случай на нерегистриран потребител: 
 

На екрана се визуализира списък със заглавията на документите в базата данни 
следвани от връзка към форма за регистрация, подканваща посетителя да се 
регистрира за да получи достъп до целия документ. На това ниво документите може 
да се сортират по: заглавие, име на автора или брой посещения. Посетителят може 
да филтрира за визуализация само заглавия на тези документи, в които присъства 
дадена ключова дума. Списъкът с документите може да съдържа всички документи 
или да се визуализира на части от по 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 100 документа. 
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В случай на регистриран потребител: 
 

Регистрираният потребителят може да използва филтър, чрез който се показват 
само тези публикации, в чието заглавие присъства дадена ключова дума.  

Публикациите могат да бъдат сортирани по: заглавие, име на автора или 
посещаемост от страна на потребителите. В зависимост то предпочитанията си 
потребителят има възможност да разглежда достъпните заглавия на части от по: 5, 
10, 15, 20, 25, 30, 50, 100 или всички налични, в раздела, документи. 
Когато в списъка с документи потребителя потвърди заглавието на интересуващата 
го статия той преминава към отделна страница, в която са налични заглавието и 
кратко описание на съответния документ. В новата страница самото заглавие на 
документа представлява връзка позволяваща на потребителя да разгледа или запише 
на твърдия диск цялата статия. В тази страница съществуват директни връзки към 
предходния или следващия документ от съответния раздел в базата данни.  
 
 

2. Раздел „Презентации” 
 

В случай на нерегистриран потребител: 
 

На екрана се визуализира списък със заглавията на документите в базата данни 
следвани от връзка към форма за регистрация, подканваща посетителя да се 
регистрира за да получи достъп до целия документ. На това ниво документите може 
да се сортират по: заглавие, име на автора или брой посещения. Посетителят може 
да филтрира за визуализация само заглавията на тези документи, в които присъства 
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дадена ключова дума. Списъкът с документите може да съдържа всички документи, 
от раздела, или да се визуализира на части от по 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 100 
документа. 
 

 
 
 

В случай на регистриран потребител: 
 

Потребителят може да използва филтър, чрез който се визуализират само тези 
презентации, в чието заглавие присъства дадена ключова дума.  

Презентациите могат да бъдат сортирани по: заглавие, име на автора или 
посещаемост от страна на потребителите. В зависимост от предпочитанията си 
потребителят има възможност да разглежда достъпните заглавия на части от по 5, 
10, 15, 20, 25, 30, 50, 100 или всички налични в раздела документи. 

Когато в списъка с документи потребителя потвърди заглавието на 
интересуващата го презентация той преминава към отделна страница, в която са 
налични заглавието и кратко описание на съответния документ. В новата страница 
самото заглавие на документа представлява връзка, позволяваща на потребителя да 
разгледа или запише на твърдия диск целия документ. В тази страница съществуват 
директни връзки към предходния или следващия документ от съответния раздел в 
базата данни.  
 

3. Раздел „Събития” 
В раздел „Събития” се обявяват предстоящи мероприятия, които се организират 

от екипа или в които екипа на СЦОСА ще участва.  
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4. Раздел „Предложения” 
Този раздел е достъпен както за потребители, така и за нерегистрирани 

посетители. Тук желаещият може да отправи своите предложения, коментари и идеи 
относно дейността на СЦОСА.  
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На екрана се появява форма с полета, в които посетителя/потребителя трябва да 
попълни своето име, да посочи имейл адреса си за обратна връзка и поле за самият 
коментар или предложение. Посетителят/потребителят има възможност да изпрати 
копие със съдържанието на формата и на своя имейл адрес посочен от него. 
 

5. Раздел „Контакти”   
При посещение в раздел „Контакти” посетителя/потребителя може да разгледа 

списък с имената позициите и телефоните на лицата ангажирани с дейността 
СЦОСА. Тук отново е достъпна формата за предложения към екипа на центъра. 
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При посещение на страницата за контакт с конкретно лице от екипа на центъра 
посетителя/потребителя получава информация за служебната позиция, адрес, 
телефон и имейл на интересуващото го лице. Също така посетителя/потребителя 
има възможност директно да напише писмо до съответното лице. Това се 
осъществява посредством форма с полета, в които посетителя/потребителя трябва 
да попълни своето име, да посочи имейл адреса си за обратна връзка и поле за текст 
на самото писмо. Посетителят/потребителят има възможност да изпрати копие със 
съдържанието на формата и на свой имейл адрес. 
 

6. Раздел „Търсене” 
В раздел „Търсене” потребителят може да проверява за наличност на 

съдържание по избрана от него ключова дума или думи. Претърсва се заглавието и 
описанието на документите поместени в страниците на самия портал, но не и 
съдържанието на документите в базата данни.  В системата за търсене потребителят 
може да конкретизира търсенето си, като определи дали да се търси: точна фраза, 
наличие на всички ключови думи или наличие на някоя от ключовите думи, които е 
написал. Системата дава възможност за сортиране на резултатите по критерии: 
време на създаване на документа, популярност, азбучен ред и категория на 
документа. 
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След натискане на бутона „Search”, системата показва списък със заглавията и 
кратко описание на документите в чието заглавие и описание са открити 
съвпадения, както и общия брой на откритите документи. В зависимост от 
предпочитанията си потребителят има възможност да разглежда резултатите на 
части от по 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 100 или всички открити документи.  
 

7. Раздел „Връзки в мрежата” 
В портала присъстват връзки към интернет страници на организации имащи 

отношения с Института за паралелна обработка на информацията и СЦОСА. В този 
списък присъстват: Министерство на отбраната на Република България, 
Министерство на вътрешните работи на Република България, Сдружение „Джордж 
Маршал” - България, Организацията за изследвания и технологии на НАТО, 
Агенцията за консултации, управление и контрол на НАТО, Европейската агенция 
по отбрана, Атлантически клуб. 
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Пълен списък на връзките е даден по-долу: 
 
Bulgarian Academy of Sciences URL: http://www.bas.bg 
CBS Studio Center  URL: http://www.cbsss.net 
Center for National Security and Defence Research - 
BAS  URL: http://www.cnsdr.bas.bg 
European Defense Agency  URL: http://www.eda.europa.eu 
Institute for Parallel Processing - BAS URL: http://www.bas.bg/clpp 
Institute of Mathematics and Informatics - BAS URL: http://www.math.bas.bg 
Institute of Neurobiology - BAS  URL: http://www.bio.bas.bg 
Ministry of Defense of Bulgaria  URL: http://www.md.government.bg 
Ministry of Emergency Situations of Bulgaria  URL: http://www.mes.bg 
Ministry of Foreign Affairs of Bulgaria  URL: http://www.mfa.bg 
Ministry of Interior of Bulgaria  URL: http://www.mvr.bg 
NATO Consultation, Command and Control Agency  URL: http://www.nc3a.nato.int 
NATO Research and Technology Organisation  URL: http://www.rta.nato.int 
Naval Academy - Varna- Bulgaria  URL: http://www.naval-acad.bg 
The Atlantic Club of Bulgaria URL: http://www.natoinfo.bg 
The George C. Marshall Association - Bulgaria  URL: http://www.gcmarshall.bg 
University of National and World Economy  URL: http://www.unwe.acad.bg 
 

Регистрация 
 

Посетителите на портала имат възможност за регистрация. Следвайки връзката 
”Create account” посетителят достига до страницата за регистрация. Необходимо е 
да се попълнят полета за лично име, потребителско име, валиден имейл и парола. 
След натискането на бутон ”Registration” на имейла на посетителя се изпраща писмо 
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съдържащо връзка за потвърждение на регистрацията. Посетителят трябва да 
натисне тази връзка за да активира регистрацията си.  
 
 
 

 
 

След успешна регистрация в случай, че забрави потребителското си име или 
парола потребителят има възможност да ги възстанови ако натисне върху връзка 
”Forgot your username” или ”Forgot your password” респективно. В този случай на 
имейл адреса на потребителя се изпраща писмо с код и линк към форма, в която 
трябва да се въведе този код. След това потребителя има възможност да въведе ново 
потребителско име или съответно - нова парола. 
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VI. Описание на комуникационния хардуер към СЦОСА 

 
„Нашата задача е да обменяме опит и идеи с другите.” 

 
Нилс Бор 

 
Комуникационното оборудване на СЦОСА е разпределено между 

Комуникационния център на СЦОСА и в комплект мобилни полеви модули за КПУ. 
По-долу ще бъде дадена техническа спецификация на оборудването. 
 

1. Оборудването в комуникационния център 
 

• Комуникационен шкаф 19'' - 1 бр; 
• Комуникационен рутер с възможност за софтуерно конфигуриране на 

мрежовите ресурси – 1 бр; 
• Ethernet комутатор 10/100 Mb/s, 24 ports – 1 бр; 
• Видеокамери за контрол и мониторинг – 4 бр; 
• Видеосървър за наблюдение и архивиране на данните – 1 бр; 
• Непрекъсваемо захранване (UPS) за комуникационен шкаф – 1бр; 
• Вътрешно окабеляване на комуникационен шкаф; 
• Панел разпределителен 24 порта – 1 бр; 
• Съединителен видеокабел 10 м. с ферит – 1 бр; 
• Съединителен видеокабел 1,8 м. с ферит – 4 бр; 
• Rotronic кабел cat 5e, UTP – 20 бр; 
• Видеосплитер 1x4 250 Mhz – 3 бр; 
• Превключвател auto KVM Emul 4x1 4HD15 F/F/CS-14C – 2 бр; 
• Конвертор USB – 2 x PS/2 – 1 бр; 
• Панел разпределителен 24 порта – 2 бр. 
 

1.1. Комуникационен рутер с възможност за софтуерно конфигуриране на 
мрежовите ресурси 

Характеристики на рутера: 
 

1. Процесор: Intel Pentium 4 1700 MHz; 
2. Памет:  512 MB; 
3. Твърд диск: 40 GB; 
4. Мрежови контролери: 4 бр. 
5. USB портове: 4 бр. 
6. Монитор: Hewlet Packard, макс. разделителна способност: 1800x1600; 
7. Клавиатура;  
8. Мишка.  

 
Общият вид на комуникационния рутер с възможност за софтуерно конфигуриране 

на мрежовите ресурси е даден на Фиг.VI.1: 
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Фиг.VI.1. Общ вид на комуникационния рутер. 

 

1.2. Ethernet комутатор 10/100 Mb/s, 24 ports 3om SuperStack 3300 

Характеристики на комутатора: 
 
Тип Ethernet Switch 
Слой на OSI Layer 2/3 
Каскадируемост Да 
Портове 24 x 10Base-T/100Base-TX (RJ-45) 
Поддържани LAN стандарти IEEE 802.1p LAN Layer 2 QoS/CoS Protocol for Traffic 

Prioritization, IEEE 802.1Q Virtual LANs (VLAN), IEEE 
802.3 CSMA/CD or Ethernet, IEEE 802.3u 100 Mbps (Fast 
Ethernet) 

Метод за превключване Store-and-forward 
Протоколи за отдалечено 
управление 

SNMP, Telnet, RMON 

Поддържани протоколи ARP, BOOTP, IP, TCP, UDP, TFTP 
Индикатори Link / Status, Activity, Power, Collisions 
 

Общият вид на комутатора 3Com SuperStack 300 е даден на Фиг.VI.2. 
 

 
Фиг.VI.2. Общ вид на комутатора 3Com SuperStack 300. 
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1.3. Видеосървър за наблюдение и архивиране на видеоданни 
Видеосървърът е изграден на базата на цифров видеорекордер (DVR) DynaColor 

DynaGuard 200. Той комбинира възможностите на аудио/видео рекордер, мултиплексор 
и видеосървър за създаване на единно CCTV решение. 

Triplex възможността позволява на потребителите да наблюдават видео в реално 
време или да преглеждат минали моменти както и да имат отдалечен достъп през 
мрежата едновременно със записа на видеоданните. 
 

Основни характеристики: 
 

1. MPEG-4 висококачествена видеокомпресия; 
2. Triplex функция; 
3. DynaRemote Web-базиран софтуер за отдалечено наблюдение през LAN или 

Интернет; 
4. Вградена Linux операционна система; 
5. Наблюдение в реално време за всеки канал; 
6. Скорост на записа до 120 pps (NTSC)/100 pps (PAL); 
7. 2 канала за аудиозапис; 
8. 3 USB 2.0 порта за експорт на видеоданните и/или архивиране; 
9. 2 IEEE-1394 (FireWire) порта за разширяване на възможностите за 

съхранение на данните; 
10. Поддръжка на 2 вътрешни харддиска с капацитет до 1 TB; 
11. Външно устройство за съхранение (CD/RW, DVD, преносим харддиск или 

дисков масив); 
12. Двукратно цифрово увеличение в реално време или при playback; 
13. Експортиране на AVI файлове с аудио и видео водни знаци; 
14. Експортираните AVI файлове могат да се наблюдават на всеки стандартен 

компютър с инсталиран DIVX декодер; 
15. Автоматична детекция на камерите; 
16. Отделно конфигуриране на настройките за всяка камера; 
17. Програмируем график на записа ден/нощ/седмица; 
18. Мощен процесор за алармени събития, позволяващ гъвкаво реагиране на 

алармени събития; 
19. Dome протоколи за управление: DynaColor, Pelco D, Pelco P, AD422; 
20. Две нива на защита с пароли; 
 

Външният вид и органите за управление на DynaGuard 200 е даден на Фиг.VI.3: 
 

 
Фиг.VI.3. Външен вид и органи за управление на DynaGuard 200. 
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1.4. Видеокамери за контрол и мониторинг 
Използвани са видеокамери от типа VEOS SK-Z161 XP/SO. Това е аналогова цветна 

камера със супер висока разделителна способност, 1/4" SONY EX-VIEW HAD CCD, 
автофокус, 480 TV линии, минимална осветеност 0.1 Lux, интегриран обектив, 22х 
оптически и 12x дигитален ZOOM, OSD меню, DC 12V. 

Основни характеристики: 
 
CCD тип 1/4" COLOR SONY SUPER HAD CCD 
Брой пиксели 410K 
Сканиране 2:1 Interlace 
Тип на синхронизацията Вътрешна 
Разделителна способност 480TV-линии 
Видео изход 1.0Vp-p Composite 
Отношение сигнал/шум 45dB или повече (AGC OFF) 
Минимална осветеност 0.1 Lux (F/1.6) 
r (GAMMA) r=0.45 typ. 
Баланс на бялото ATW, PUSH, AWC, 3200 0K, 5600 0K, Manual(R,B) 
Поддържани протоколи SK-S / PELCO-D& P 
Фокусно разстояние 3.9mm ~ 85.8mm 
ZOOM Оптичен:22X, Цифров 12X(264X) 
OSD меню Да 
Скорост на затвора 1/60(1/50)~1/100,000sec 
Захранване Постояннотоково 12V 
 
 

Външният вид на камерите е даден на Фиг.VI.4: 
 

 
 

Фиг.VI.4. Външен вид на камера VEOS SK-Z161 XP/SO. 
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1.5. Непрекъсваемо захранване (UPS) за комуникационен шкаф 
За непрекъсваемо захранване е избран моделът APC BACK-UPS RS 1500VA 230V 

 
Основни характеристики: 

 
Изходна мощност 865 W /1500 VA 
Максимална конфигурируема мощност 865 W /1500 VA 
Номинално изходно напрежение 230V  
Номинално входно напрежение 230V 
Входна честота 47 - 63 Hz 
Диапазон на входното напрежение 175 - 295V  
Време на презаряд на батерията 8 ч. 
Стандартно време на работа (при ½ 
мощност) 

12.7 мин. (432.5 W) 

Стандартно време на работа (при пълна 
мощност) 

3.7 мин. (865 W) 

Интерфейси за управление USB 
Контролен панел LED status display with On Line, On 

Battery, Replace Battery and Overload  
Габарити 371 мм (H) x 86 мм (W) x 333 мм (D) 
Габаритна височина 2U 
  
 

Общият вид на  непрекъсваемото захранване е даден на Фиг.VI.5: 
 

 
Фиг.VI.5. Общ вид на  непрекъсваемото захранване. 

 

1.6. Видеосплитер 
За видеосплитер е избран моделът VS-94A на фирма  ATEN 

VS-94A е видео сплитер който усилва и разделя постъпващия видео сигнал от един 
аналогов източник към 4 изхода. Устройството е с видео честотна лента от 250 MHz и 
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позволява дължина на кабелите до 65 м. При необходимост, сплитерът може да бъде 
свързан верижно с други сплитери, за да се увеличи броя на изходите. 
 

Спецификация: 
 

1. Един видео вход, 4 изхода; 
2. Дължина на кабела до 65 м (210'); 
3. Daisy chain поддръжка; 
4. 250 MHz видео честотна лента; 
5. XGA, SVGA, VGA и multisync поддръжка; 
6. Метален корпус. 

 
Вход 1 x HDB-15 Male 

Изход 4 x HDB-15 Female 

Конектори 

Захранване 1 

Видео честотна 
лента 
(-3db) 

250 MHz 

Резолюция 1920 x 1440 @ 60Hz 

Тип на сигнала VGA, SVGA, Multisync  

Размери 
( L x W x H ) 

200 x 75 x 45 мм 

 
 

Общият вид на видеoсплитера е даден на Фиг.VI.6: 
 

 
Фиг.VI.6. Общ вид на видеoсплитера. 

 

1.7. Видео превключвател 
За превключвател е избран моделът KVM Emul 4x1 4HD15 F/F/CS-14C 
 
Спецификация: 

  
1. Поддържа Microsoft IntelliMouse, Logitech MouseMan, FirstMouse, IBM 

Scrollpoint Mouse; 
2. Емулация на клавиатура и мишка; 
3. Запазване на Caps Lock, Num Lock, и Scroll Lock статуса при превключване; 
4. Резолюция до 1920 x 1440; 
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5. Не изисква софтуер, лесна инсталация; 
6. Лесно превключване, автоматично сканиране; 
7. Независим от операционната система; 
8. LED Display за статуса; 
9. Спестява време, пари, място и електроенергия; 
10. Не изисква собствено захранване; 
11. Поддържа DDC2B (Display Data Channel). 

 
Общият вид на видеопревключвателя KVM Emul 4x1 4HD15 F/F/CS-14C е даден на 

Фиг.VI.7: 

 
Фиг.VI.7. Общ вид на видеопревключвателя KVM Emul 4x1 4HD15 F/F/CS-14C. 

 
 
2. Мобилен комуникационен комплект за кризисни ситуации 

 
2.1.Основен комуникационен модул за връзка с опорна инфраструктура  

BCWM 

Предназначение: Чрез него става привързването на собствените комуникационни 
канали към опорните мрежи на националните оператори и/или доставчици на Интернет 
услуги. От модула се извършва и цялостното управление и наблюдение на 
комуникационната инфраструктура. 
 

В зависимост от условията, съществуват два начина за привързването към опорна 
мрежа: 
 

1. При наличие в близост до зоната на кризата на точки за включване към 
опорна мрежа се използват съответстващите по тип комуникационни 
интерфейси на модула; 

2. При липса на такива точки или при проблеми в нормалното функциониране 
на съответния оператор в състава на модула е предвиден сателитен терминал 
за привързване към спътникова система за връзка. 

 
В модула е предвидена и възможност за приемане на спътникови телевизионни 

програми, телевизионните програми на националните ефирни оператори и програми на 
радиостанции, излъчващи в УКВ диапазона. 

При необходимост модулът позволява непосредственото включване на 
допълнителни работни станции (настолни компютри или лаптопи) към изградената 
компютърна мрежа. При наличие на пряка видимост към останалите елементи от 
комплекта (стандартните модули за управление и видео комуникационния модул) е 
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възможно свързването им в обща компютърна мрежа без използване на модулът за 
високоскоростен радио достъп. 

Състав на комуникационния модул: 
 
Хардуерни елементи: 

 
1. Маршрутизатор – за осигуряване на основните функции по маршрутизиране 

в системата и през основните комуникационни интерфейси вътре и извън 
системата. Изграден е на базата на PC със съответното софтуерно 
осигуряване; 

2. Сървър - за поддържане на необходимите софтуерни услуги, които ще се 
ползват при работата на модулите. За икономия на хардуерни ресурси 
сървърът и маршрутизаторът физически са съвместени на един компютър. 
Допустимо е при необходимост използването на сървъра и за работно място 
за администриране на системата; 

3. Етернет комутатор – за осигуряване на ефективна мрежова работа на 
допълнителни работни места в състава на модула; 

4. VoIP маршрутизатор – за осъществяваване на VoIP маршрутизация при 
вътрешни телефонни разговори, както и за привързване към външни 
телефонни линии от национална опорна мрежа; 

5. VoIP адаптер; 
6. Телефонни апарати; 
7. Непрекъсваемо захранване – UPS; 
8. Сателитен терминал; 
9. Wireless Bridge + Access Point – за осъществяваване на безжична връзка с 

модул за високоскоростен радио достъп, както и за осигуряване на достъп до 
мрежата на допълнителни безжични клиенти; 

10. антенно-фидерна система. 
 

Блок-схемата на модула е дадена на Фиг.VI.8, a схема за неговото оперативно 
използване на Фиг.VI.9: 
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Фиг.VI.8. Блок-схемата на модула за връзка с опорна инфраструктура  BCWM. 
 

2.2. Стандартен комуникационен модул за пункт за управление CCWM 

Предназначение: След развръщането си този модул се явява основно работно място 
на потребителите на системата. Модулът осигурява следните дейности: 
 

1. Изпращане и получаване на електронна поща; 
2. Създаване и четене на електронни документи; 
3. Получаване и изпращане на факсове; 
4. Разпечатка на документи както от локалния компютър, така и от други 

работни места от състава на мобилния комплект; 
5. Възможност за криптиране на потребителската информация; 
6. Наблюдение и запис на аудиовизуална информация в реално време; 
7. Провеждане на видеоконферентни връзки; 
8. Достъп до информационни ресурси през Web интерфейс; 
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Фиг.VI.9. Схема за оперативно използване на модула за връзка с опорна 
инфраструктура  BCWM. 
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При необходимост модулът позволява непосредственото включване на 
допълнителни работни станции (настолни компютри или лаптопи) към изградената 
компютърна мрежа. 

Състав на модула: 
 

Хардуерни елементи: 
1. Персонален компютър с LCD монитор; 
2. USB камера; 
3. Микрофон; 
4. Етернет комутатор; 
5. VoIP адаптер; 
6. Телефонни апарати; 
7. Непрекъсваемо захранване – UPS; 
8. WLAN радио модем; 
9. Антенно-фидерна система. 

 
Блок-схемата на модула за пункт за управление CCWM е дадена на Фиг.VI.10: 
 
 

 
Фиг.VI.10. Блок-схемата на модула за пункт за управление CCWM. 
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Фиг.VI.11. Схема за оперативно използване на модула за пункт за управление CCWM. 

 
  

2.3. Модул за високоскоростен радио достъп APWM 

Предназначение: Модулът осигурява високоскоростен безжичен канал между  
Комуникационния модул за връзка с опорна инфраструктура и останалите модули от 
мобилния комплект при значителни разстояния между зоната на кризата и най-близката 
точка за привързване към опорна мрежа. Друга основна задача на модула е 
осигуряването на връзка между модулите за видеонаблюдение и комуникационния 
модул (модули) за пункт за управление. 
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Състав на модула: 
 

1. Wireless Bridge + Access Point – за осъществяване на безжична връзка с 
модул за връзка с опорна мрежа, както и за осигуряване на достъп до 
мрежата на допълнителни безжични клиенти; 

2. Workgroup Wireless Bridge – за осигуряване на връзка с останалите модули от 
мобилния комплект; 

3. Антенно-фидерни системи; 
4. Етернет комутатор – за осигуряване на ефективна мрежова работа на 

допълнителни работни места в състава на модула; 
5. VoIP адаптер; 
6. Телефонни апарати; 
7. Непрекъсваемо захранване – UPS. 

 
Блок-схемата на модула за високоскоростен радио достъп APWM е дадена на 

Фиг.VI.12, а неговото оперативно използване на Фиг.VI.13: 
 

 
 

Фиг.VI.12. Блок-схемата на модула за високоскоростен радио достъп APWM. 
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Фиг.VI.13. Схема за оперативно използване на модула за високоскоростен радио достъп 

APWM. 
 
2.4. Видео комуникационен модул VWM 

Предназначение: Осигуряване в реално време на видеоинформация за избрани 
обекти в района на кризата и предаването на тази информация към кризисните щабове. 

Модулът осигурява дистанционно управление на записващите устройства, работещи 
в реално време. За останалите записващи устройства, натрупващи видеоинформацията 
на локален носител, е предвидена процедура за прехвърляне на информацията през 
определен период от време. 

Състав на модула: 
 

1. WLAN радио модем; 
2. Антенно-фидерна система; 
3. Камери за видеонаблюдение; 
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4. Лаптоп за прехвърляне на видеоинформация от записващи устройства; 
5. Етернет комутатор – за осигуряване на ефективна мрежова работа на 

допълнителни работни места в състава на модула; 
6. VoIP адаптер; 
7. Телефонни апарати; 
8. Непрекъсваемо захранване – UPS. 

 
Блок-схемата на модула VWM е дадена на Фиг. VI.14, а схема за оперативно му 

използване на модула - на Фиг.VI.15: 
 

 
 
 

Фиг.VI.14. Блок-схемата на модула VWM. 
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Фиг.VI.15. Схема за оперативно използване на модула VWM. 
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VII. Алтернативи и базов план за развитие на СЦОСА в  
периода 2009-2013 

 

„Няма нищо по-трудно за правене, по-рисковано за 
провеждане или по-неопределено в успеха си от това 

да предлагаш нов ред за нещата.” 

Николо Макиавели 
 
Определянето на перспективите за развитие на СЦОСА ще извършим на основата 

на добре познатия SWOT анализ: 
 

1. SWOT Анализ 
 
Силни страни 
 
Млад, високообразован и енергичен екип; 
 
Мулти-дисциплинарност на специализациите в екипа; 
 
Опит и контакти при работа в международен и национален формат от най-високо 
равнище; 
 
Слаби страни 
 
Ниска икономическа мотивация и необходимост от старши учени с ръководна функция, 
продиктувано от страна на базовата структура (БАН); 
 
Сложна процедура на работа с административния персонал поради липса на достатъчно 
ясни правила на работата при външни участия; 
 
Необходимост от постоянно обновяване на знанията и технологичното оборудване 
свързано с тематиката на работа, т.е. ИКТ. 
 
Възможности 
 
Разширяване възможностите за работа на базата на публично-частно партньорство, 
международни и национални външни договори с ясно регламентирани вътрешни (за 
базовата организация) правила на работа; 
 
Повишаване на базовото икономическо обезпечение на екипа от страна на БАН, при 
яснота в поетите ангажименти за работа и кариерно развитие; 
 
Превръщане на центъра в изцяло частна структура с ясно, собствено финансиране  и 
работа на договорен принцип с базовата организация; 
 
Заплахи 
 
Напускане на членове на екипа за работа в частния сектор с по-висока икономическа 
мотивация; 
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Абсорбиране активите на структурата от други външни фактори (фирмени и частни 
организации), породени от икономически интереси;  
 
Абсорбиране активите на структурата от други вътрешни фактори (секции, проектни 
активности), породени от промяна в целите и интересите на базовата организация.  

Въз основа на възможности на СЦОСА представени в материала дотук и 
направения SWOT анализ, могат да бъдат предложени следните три потенциални 
алтернативи за развитие: 
 
I. Превръщане на СЦОСА в лаборатория към ИПОИ-БАН, с ясно дефиниран статут на 
съвместна работа с останалите секции и структури в ИПОИ-БАН; 
 
II. Трансформиране на СЦОСА в акредитиран център за обучение по проблемите на 
сигурността към ЦО-БАН;  
 
III. Превръщане на СЦОСА в акредитиран център за обучение към агенцията NC3A на 
НАТО, на базата на BOA. 
 

2. Базов план за развитие за периода 2009-2013 
След дефинирането на мисия, визия, цел и стратегия за СЦОСА (вж. гл. I, т.1.2), 

направения SWOT анализ и предложените три алтернативи за развитие на 
организацията, се предлага и следния план за развитие за периода 2009-2013 на базата 
на балансирано отчитане на: финанси, отношения с потребителя, вътрешни процеси, 
познание и развитие в организацията, както и планът за развитие на БАН в периода 
2009-201336: Политика 1: „Науката - основна двигателна сила за развитие на 
националната икономика и общество, базирани на знания”, Програма 1.5: 
„Информационно, експертно и оперативно обслужване на българската държава и 
общество”; Политика 2: „Научен потенциал и изследователска инфраструктура - 
част от Европейското изследователско пространство”, Програма 2.1: „Технологично 
развитие и иновации”, Програма 2.4: „Развитие на информационното общество” и 
Програма 2.6: „Сигурност на държавата и обществото”: 
 
Финанси 
Финансиране на организацията на базата на бюджетната субсидия на БАН и търсене на 
допълнително финансиране чрез участия в проекти на НФНИ, ЕС, НАТО и външни 
договори с потребители от МО, МВР, МИС и др., както и акцентиране в съвместните 
дейности на основата на публично-частно партньорство; 
 
Отношения с потребителя 
Затвърждаване на добрите отношения с потребителите от МО, МВР, МИС, с 
повишаване на активностите относно съвместни дейности в интерес на държавата; 
Търсене на нови инициативи, свързани с обучения, съвместно организиране на научни 
и научно-приложни мероприятия с потребителя за по-лесно и ясно дефиниране на 
потребностите, вкл. В сътрудничесто с партньори от частния сектор.  
 
 
                                                 
36 На 28.01.2009г. БАН официално обяви, стратегическите направления и приоритети на научната 
политика за развитие на организацията в периода 2009-2013, http://www.bas.bg/ 
 



 57

Вътрешни процеси 
Подобряване на екипното взаимодействие при решаване на общи задачи и 
утвърждаване на членовете на екипа;  
Утвърждаване на авторитета на организацията на институционално равнище на 
основата на постигнати добри финансови резултати и отношения с потребителя и 
останалите звена на базовата организация. 
 
Познания и развитие 
Увеличаване на знанийния капацитет на членовете на екипа на организацията и 
уменията за работа в национален и международен мащаб; Повишаване на научната 
квалификация на базата на постигнатите резултати при изпълнение на проекти; Защита 
на докторски дисертации и хабилитация на основата на постигнатите резултати; 
Привличане на нови членове на екипа.   
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Приложение 1: Списък на изпълнени и подадени проекти в СЦОСА в 
периода 2006-2009 

 
Изпълнени проекти: 

 
1. “Operations Research Support to Force and Operations Planning in the New Security 

Environment - SfP 981149” (February 2005 - February 2008);  
 

2. “NATO Modelling and Simulation Systems for Emergency Response Planning and 
Training” - MSG-049 (June 2006 – December 2009);  

 
3. “NATO Industrial Advisory Group prefeasibility Study on Modelling and Simulation 

Systems for Emergency Response Planning and Training” - NIAG SG98 (2006 - 
2007).  

 
4. “European Union Terrorist Act Consequences Management in South-East Europe - 

EU TACOM-SEE 2006”, November 2005 - December 2006;    
 

5. “Съвместен център за обучение симулации и анализ”, Министерство на 
държавната политика при бедствия и аварии, ИПОИ-БАН, Януари - Декември, 
2006; 

 
6. “Методология за операционен анализ на системата за национална сигурност и 

отбрана, операционен анализ на организационните практики на основата на 
пакет от сценарии за отбранително планиране”, изпълнен от ИПОИ-БАН по 
поръчка на МО - Република България, Август - Ноември, 2007.  

 
7. “Производствен модел на въоръжените сили” - изпълнен от ИПОИ-БАН и 

УНСС-София, по поръчка на МО - Република България, Януари - Април, 2008.  
 

8. “Изследванията по сигурността и управление на промяната в сектора за 
сигурност 1998-2008 / SECurity RESearch“, съвместен проект на ИПОИ-БАН и 
Сдружение Дж. С. Маршал-България, 2008. 
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Подадени проекти: 
 

FP7, Theme 10 Security, Call: FP7-SEC-2009-1 
 
 
SEC 2009-3.2.1: 
 
Title: All Levels Balanced Architecture to ThReats in Operation at Sea – ALBATROS, 
Coordinator: Vitrociset, Italy, Number of participants: 24; 
 
  
SEC 2009-4.3.3: 
 
Title: Analysis and Simulation Tools to Optimize Responses to CriseS -  ASTORS, 
Coordinator: Vitrociset, Italy, Number of participants: 11; 
 
 
Title: MAnagement of Crisis Response Operations Toolset – MACROToolset, Coordinator: 
University of  Stavanger, Norway, Number of participants: 13; 

 
 

MO, Р. България 
 
Тема: Програмно-техническа среда за компютърни учения по военно подпомагане на 
гражданските власти в извънредни ситуации 
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Приложение 2: Инвентарен списък на апаратурата в СЦОСА 
 
Наименование Производител Модел № Сериен № 

Работна станция Hyundai  
Exclusive 
H7110-575  551101412 

17” tft монитор  Hyundai  B70A  
B70ASAS356K-
03655  

Работна станция Hyundai  
Exclusive 
H7110-575  551100399 

17” tft монитор  Hyundai  B70A  
B70ASAS356K-
04792  

UPS  MGE  
NOVA 
600AVR  ANOF20BC  

Работна станция HP COMPAQ  DX6120MT  CZC5240ZFT  

17” tft монитор  HP COMPAQ  HP 1755  CNK517ONV8  

Софтуер  ESRI  
ARCVIEW9.1/ 
ARCGIS9  100382 

Софтуер  
ESOES Services 
Ltd.  

NOD32-10 
licenses, Win 
RAR, Google 
Earth  

  

Софтуер STEMO Ltd. 

Borland Delphi 
2007 Enterprise 
Edition  

Хардуер 

TELESYS  

Custom 
communications 
rack  - 

Хардуер 

TELESYS  

Custom 
communications 
rack  - 

Сървър 
HEWLETT-
PACKARD  

ProLiant 
ML110  CZCD70448SN  

Сървър  
HEWLETT-
PACKARD  

ProLiant 
ML110  

  

Монитор  
HEWLETT-
PACKARD  HPL1940T  CNC6422G70  

Монитор  
HEWLETT-
PACKARD  HPL1940T  CNC6422GXJ  

Монитор  
HEWLETT-
PACKARD  HPL1706  CNT6460HG4  

Монитор 
HEWLETT-
PACKARD  HPL1706  CNT6460HD4  

Работна станция  
HEWLETT-
PACKARD  XW4300  CZC70738VR  

Работна станция  
HEWLETT-
PACKARD  XW4300  CZC70738VM  

Мултифункционално 
устройство (принтер, 
скенер и копир) Brother DCP 357C  
    
Ксерокс    
Лазерен принтер    
Шредер за 
документи    
Гилотинен нож    
Ламинатор    
Озвучителна с-ма 
(НЧ усилвател,    
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озвучителни тела, 
кабели и безжичен 
микрофон) 
    
    

 


