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THE SPECIFICITY OF THE POST-INFORMATION AGE 

dr hab. Ass. Prof. Zalewska Danuta 

University of Wrocław, Poland 

Abstract: What makes us call a new age a post-information one? New age is created by dominating technologies. These include DNA 

manipulation, also human. The ability to cut and paste parts of the DNA string has created new, previously unknown possibilities to interfere 

in the natural processes at the cell structure level.   

The next main factor shaping the social change is holographic technology. Due to the miniaturisation of these devices phone calls will be 

replaced by devices for holographic transmission and reconstruction. The change in mass communication will be significant. Information in 

the text form will be replaced by fully sensory, spatial images. These technologies obscure the differences between the real and artificial 

world and prepare new forms of human life institutionalisation. 

The third element creating a new age is micro, mezo and macro robotics. The technology of learning in action and obtaining information 

independently by robots creates new forms of work and social interactions for man as well as areas of man’s responsibility.   

In my presentation I will focus on four main trends, certain agents and organisational structures of the post-information society.  

KEYWORDS: AGE CHANGE, FEATURES OF THE POST-INFORMATION AGE, SOCIAL FORCES OF CHANGE, NEW 

TECHNOLOGIES 

Introduction 
In sociological literature the liquefaction of reality is widely 

discussed, hence I assume this understanding of reality. Current 

social reality is liquid not only due to its ontological processuality 

but also due to the dynamics of change which I understand as both 

changeability in time and the depth of impact, as well as the 

variability of the agents of change. Since the information age has 

exhausted its mechanisms and agents of change, we have to start 

speaking already about the clearly forming trends of the next age, 

temporarily called the post-information age. Some try to call it post-

human but I consider it a mistake. This does not mean that IT 

technologies disappear, however, they become only a typical tool 

used in most activities of the society. The implementation of the IT 

technology went through the process of assimilation just like 

mechanical technology. It is still being used and developed but it is 

not the main factor of social change any more. It was tamed, 

institutionalised and standardised, it is commonly used but it is no 

longer a new developmental challenge to which the society has to 

create a specific answer in its actions. In my article I will talk about 

four main directions of change which justify my claim about the 

creation of a new age.   

1. 

The main feature of the post-information society is non-linearity of 

time in which the phenomena and processes occur. This feature has 

serious consequences for the actions of individuals and 

organisations. The multiplied time means that the phenomena and 

processes which before, due to historical knowledge had to occur in 

a linear way, now occur in parallel. In science the Enlightenment 

method analyses based on the linear cause and effect relationships 

today are not enough. This is enabled by integrated IT systems of 

the new generation computers. 5G is only a small step and these 

new conditions of information flow will soon be inefficient for the 

holographic and sensory reality. At the same time with the more 

common than today transfer of information the world’s demand for 

energy will increase. The development of IT technologies will 

coincide with the refinement and miniaturisation of holographic 

devices. The merger of holography and sensory communicators will 

end the era of remote communication between people. Only the 

technology for communication between things and between man 

and things will be developed.  

Holograms will change social behaviours. That is why we need to 

ask the question, what does the social bond mean? Who is the 

partner in social interaction and what are its results? The gathered 

knowledge about human communication has to be restructured, just 

like the transmission systems consequently.   

The era of limited human rationality in science is upon us. 

Computer or rather an IT partner already today sets the borders of 

cognition as well as human and social agency. Translators not only 

for communication between people of science but also between 

machines and people and between the machines have to be created. 

It will lead to the unification of language.  

2. 

Nanotechnology will develop and become more common. In the 

realm of devices robotics will dominate the area of creativity and 

work, including micro robots, nano robots and mega robots. That is 

why manufacturers of subassemblies for their production and 

programming will become even stronger in global economy. 

Material laboratories will become equally important as the IT and 

biotechnological ones. Production will depend on recycling.  

Biological standardisation will become fully applicable in medicine 

and agriculture, which due to the smaller food demand will be able 

to change to less intensive methods and biological protection. The 

balance of ecosystems is already the leading criterion for the 

functioning of agriculture and food production. This will lead to the 

improvement in quality of nutrition and thus human health. Mass 

production of medicinal foods will develop.  

3. 

Individuals and small groups will limit their spatial mobility. The 

organisation of consumption will take place at the recipient’s home 

or local distribution centres. This will greatly limit the demand for 

individual and collective transportation of people while the demand 

for transport of things and services will increase. The 5G 

technology introduces the Internet of things thus the information 

about individual or group needs will be taken directly from them 

into the system, there it will be classified, stored and addressed to 

producers, without any participation of the consumer and most 

likely man at all. The meaning of consumer will be reduced 

significantly since consumption will be based on algorithms, 

optimised by standards and monitored.   

The contact with people in services will be maintained however 

work therein will be faster, more effective and more customised but 

also complex and interdisciplinary. This will lead to significant 

changes in vocational training. Workers will use the ends of highly 

centralised systems, highly standardised and optimised. The IT 

knowledge of each employee will be as important as their sector 

knowledge.   

Customised services will develop thus necessitating multi-

professionalism. Urban centres will improve their highly specialised 

service centres. Since numerous procedures will be assigned to 

robots man will be diagnosed and treated in a faster and more 

precise way. Robots will take over from people in many procedures. 

Customised tissue production will develop. In surgeries recreation 

procedures with the use of own tissue will dominate. Due to the 

possession of personalised genetic passport many diseases will be 

treated at prenatal level or right after birth.  

School education in current class-lesson form will disappear. 

Human world will be so complex that a child will have to adapt 

from the very beginning of its life. Education will become also an 
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obligatory activity for adults irrespective of their age since common 

technical surroundings will be constantly revised. Education for all 

will lead to its centralisation and computerisation. Teacher 

specialists will be replaced by teacher guides and advisors.   

Large agglomerations will be dominated by collective transport 

based on clean energy. Many cities will choose transport in 

cableway gondolas even in flat areas. Industrial long-distance 

transportation will be based on different forms of railway, container 

ships and air transport. Car transport will function only locally. 

Collective transport organisation for things and people will be 

centralised and optimised by IT systems. “Empty runs” will be 

eliminated and thus reduce the transportation costs but will 

secondarily reduce human spatial mobility.   

Individual transport will have two dominant forms: small size 

small-range electric cars and individual aviation.   

Local security systems will be homogenised which will be possible 

and necessary with the homogenous technological base. Despite 

disturbances in integration of these systems into a global mega 

system, they will continue to cross-link and the meaning of the 

disposers of new technologies and devices responsible for the 

location of data bases and software will increase to such an extent 

that wars will become impossible. 

 

4. 

Biological knowledge will be in the centre of many disciplines 

deciding not only about the human condition in the post-

information age but also about the man’s social position.  

The biological standard will define man’s quality and social 

standing. Thus new social differences will occur based on genetic 

and biological criteria. One of the tools will still be in vitro 

fertilisation as well as extracorporeal embryo production. 

The optimisation of human life will become new ideology. 

Knowledge will make it possible to satisfy basic needs of 

decreasing human population thus the agent’s fight for power will 

focus on gaining symbolic dominance. The demand for creators of 

ideology-religion will increase. 

Cultural integration will lead to such a symbolic mixture that people 

will completely lose contact with religions of the earlier periods and 

will want to have guides and ideologists for new realities and the 

future.  

I do not agree with the concepts of the end of man, the end of 

history and other forecasts regarding the end of life on Earth. What 

will the man of the future be like?i The discussion is dominated by 

three scenarios. The first one: merger with the machines called 

cyborgisation. The second: hybridisation as adaptation to different, 

new, local conditions on Earth and the third being the result of the 

species evolution which is taking place faster and faster now. All of 

them point to a radical change of Homo sapiens. The fourth 

scenario that emerges is based on the optimisation and 

standardisation of human genome. Which of these is the most 

likely? 

The correct answer is, all to the same extent. The selection of 

human change scenario will be dictated by immediate needs.  

 

Conclusions 
We have reached another barrier of growth, growth of creativity. 

After the raw material limitations characteristic for the previous 

industrial age this barrier sets the borders of the information age. 

The post-information age has to exceed the time and conditions of 

individual and social activity. This is a challenge that is only 

emerging. Without new assumptions regarding man we will not be 

able to set ourselves free from constant returns even though these 

would only be intellectual ones (time loop?). 

What will the main mechanisms of post-information age change 

into another one be, since it will not be a long one? The main 

mechanism will be the rebellion of new generation.  

The society of super men will not be easy to steer by the global 

government. That is why my assumption of generation rebellion is 

highly likely. I suggest assuming the time horizon for the new post-

information age at three generations. Collective memory with the 

image of the present creates an explosive mix stimulating the 

behaviour of young generations. Then they start experimenting with 

new solutions, which contain both the continuity and innovation.  
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Abstract: Innovation is a key component of the development of the economy, the competitiveness of national economies and the high 

quality of long-term performance. To acquire and maintain competitiveness is strongly dependent today on innovation. For many years 

innovation related studies concentrated on technological innovation. Although Schumpeter has defined innovation in a broader sence, 

including market and organizational innovations as well, studies mainly have left out of consideration the economic, managerial and social 

elements of innovation. During the last 15 to 20 years social innovation has emerged as a major area of studies in innovation. How do all 

the actors of the economy see it? How does one help each other? We seek answers to these questions in a research on innovation and social 

innovation in a wider area, from which the present study focuses on social attitudes in technical and social innovation.  

Keywords: TECHNICAL INNOVATION, SOCIAL INNOVATION, COMPETITIVENESS, SOCIAL ATTITUDES 

 

1. Introduction 

Innovation, as a key element of economic development, is an 

essential factor in social processes. Theoretical antecedents of the 

concept of innovation appeared in Schumpeter’s Theory of 

Economic Development (1912). Schumpeter clearly considers 

innovation as the driver of the boom, and has attributed a crucial 

role to the creative entrepreneur. He identifies the concept of 

development with creating something new, and limiting it to 

innovation, which is the way as the entrepreneur exists. He 

distinguishes five types of innovation: the creation of a new 

product, the introduction of a new production process, the 

penetration to a new procurement market, the penetration to a new 

sales market, the development of a new organizational form 

(Schumpeter, 1912). 

Gloria-Palermo (2005) emphasizes the dynamic concept of the 

entrepreneur’s role. In this manner, the creative entrepreneur must 

have additional purchasing power to obtain the production assets, 

which is provided by credits from banks. Innovations result in 

temporary profits until they are massively adapted. Interesting to 

mention that Schumpeter’s teacher, Friedrich von Wieser, identifies 

the entrepreneur as „a brave technical innovator, an organizer who 

knows human nature deeply, a visionary banker, a daring 

speculator, and a world leader of trusts” (Madarász, 2014, p.17). 

2. Technical and social innovations 

Schumpeter identified innovation as the reason for economic 

growth. In his interpretation, innovations lead to economic and 

technological development. From the second half of the 1900s, the 

notion that technological development and progress means not 

merely technical innovation, but also social innovations that bring 

about the renewal of society, becomes accentual. In 1970, Dénes 

Gábor examined several types of innovations, and attributed the lag 

of efforts to increase social welfare to the predominance of 

technical innovations. According to him, social initiatives can be 

identified as reforms controlling innovation (Gábor, 1970). 

According to Drucker, innovation is needed in all fields of life, and 

it must not be limited to technical or economic fields, but it is also a 

social category, and with this theory he deepened the concept of 

social innovation (Drucker, 1985). Smeds (1994) identifies 

technological innovations as prerequisites and causes of social 

change. According to Introna et al. (1999), technological innovation 

cannot be created without the renewal of society. According to the 

„expanded” interpretation, innovation is a new or significantly 

improved product, process, marketing method, or organizational 

method in business practice, organizations, or collaborative 

relationships (EC, 2006). The definition is a guideline related to 

primarily technical and economic innovation, but the European 

Union’s programme for research and development and innovation 

policy (Horizon 2020), however, already pays particular attention to 

defining social innovations. Murray et al. (2010) investigated novel 

social cooperation and, in their opinion, new structures are 

developing new social solutions to address social problems through 

technological development. Franz et al. (2012) examine technical 

and social innovations and emphasize the importance of the issue, 

whether innovations that bring new technological achievements are 

useful to society in all cases. In their view, ’new’ is not necessarily 

a good and desired category, social innovation endeavours are 

widespread and accepted in a wide range of societies. 

Technological and economic innovations cannot be an answer 

to all social challenges. Natural and material resources are 

becoming more and more scarce, so it is necessary to use 

investment assets as rationally as possible, maximizing social and 

economic efficiency. Social challenges requiring long-term 

solutions (eg. unemployment, migration, economically 

disadvantaged areas) demand new social cooperation. Social 

innovation is a necessary step towards improving development and 

competitiveness, where the role of innovators is crucial. Innovators 

are members of the local community or, in a broader sense, of 

society, who, in the light of their needs, find new or novel solutions 

to meet their needs determined by social challenges. Social 

innovation „provides new or novel responses to the problems of the 

community with the aim of increasing the well-being of the 

community” (Kocziszky et al., 2017, p. 16). In addition to raising 

the standard of living, the emergence of novel structures and the 

promotion of society’s ability to act can be emphasized, where 

social innovation can be identified as a process of increasing 

willingness to act (Balaton-Varga, 2017). 

It can be stated that social innovations are inseparable 

’companions’ of technical innovations, innovations can be 

interpreted as complementary processes. New innovative bases - 

like the field of social innovations - help to implement technical 

innovations and their efficiency, while being able to respond to the 

current challenges of society by increasing each other’s strength 

(Varga, 2017). The different types of innovation interact and lead to 

the transformation of economic and social relations. 

3. Factors influencing innovation at individual 

and organizational level 

Several authors have attempted to enumerate the elements that 

stimulate and help innovation. When examining management, we 

need to take into account important features of innovation, such as 

the supportive environment, the ability of the organization to 

recognize market opportunities and threats, or the commitment to 

technological development, the willingness to innovate, and the 

availability of expertise and capabilities (Piskóti et al., 2012). 

According to Derecskey (2012), the personality of the innovator is 
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decisive when judging an innovation idea. According to Niclas 

Trouvé, Hungarian ambassador of Sweden, the characteristics of the 

innovator determine the innovaton ideas of the organization. 

Representatives of empirical research based on the personality-

based approach of innovation (Rogers 1983, Becker 1970, Boone, 

1970) have introduced personality traits as an explanatory variable 

in their research when examining innovation. 

To summarize what is needed for innovation: a good idea and 

an innovative person, as Schumpeter (1980) described. The 

characteristics of the creative innovators described by Schumpeter 

have been empirically tested by Judit Rimler (1998, 1999). Based 

on in-depth interviews with successful entrepreneurs, she 

summarizes the personality traits that characterize them, the „real 

creative entrepreneurs are those who invent something for which 

have not had any demand before.” (Rimler, 1999, p. 54) 

Based on the synthesis of the above statements, we can 

conclude that the conditions may appear at the individual level, at 

the organizational level, or there may be external incentives as well. 

This is in line with the recommendation for innovation management 

developed by the European Technical Committee. In our previous 

research (Deák-Kiss, 2017, Tóth-Kiss, 2017) we examined the 

factors related to different external conditions, but we would only 

address the individual and organizational level in relation to the 

topic of this study. On the basis of the reviewed literature we 

developed our own influencing factors of innovation, which were 

also used during the questionnaire. 

4. Research 

In recent years, we have carried out much empirical research to 

examine business and social innovation, in which we tried to utilize 

the experience gained so far. The results presented in this paper are 

based on the results of a broader research on business and social 

innovation attitudes, aimed at exploring innovation endeavours 

(both business and social innovations) from the perspective of all 

concerned. 

The aim of the research is to explore stakeholders’ attitudes 

towards business and social innovation. 

Our research questions are the following: 

- how the members of society perceive innovation activities 

around them, 

- what can be the purpose of the activities, 

- what are the conditions that help or inhibit innovation, 

- what kind of personality should the innovators have? 

In the examined group, 256 people made up the complete 

population that met our criteria. Agreeing with the literature (Bulut 

et al., 2013, Krlev et al., 2014, Balaton-Varga, 2017, Tóthné Kiss – 

Varga, 2017) we accept that pioneers of innovative thinking and 

potential innovators are former and current university students with 

diverse socio-demographic, geographical and cultural background. 

Where there is no opportunity for the implementation of business 

innovation, social innovation can be a new tool or model for 

successful innovation. Reducing regional differences and increasing 

regional competitiveness are decisive factors in the innovation 

processes of certain disadvantaged areas, which are indisputably 

essential. This innovation process is particularly important in 

disadvantaged areas (eg. Northern Hungary). Accordingly, the 

questionnaire was sent to the former and current students 

(examining student status for the past 10 years) of the University of 

Miskolc (as the leading institution of higher education in the 

region). Respondents are from various university faculties 

(mechanical, economics, law, healthcare, arts, music institute). The 

online survey took place in December 2018 and January 2019. The 

questionnaire consisted of two main parts: on the one hand, we 

collected demographic data and, on the other hand, information 

about business and social innovation. In the second part, we tried to 

identify the concept, successes and examples of business and social 

innovation, as well as the stimulating factors and barriers. In 

addition, we asked the respondents to prioritize 12 characteristics to 

identify the personality traits that generate business and social 

innovation. 

 

5. Results and discussion 

We tried to meet the strict sample selection and methodological 

requirements of the innovation surveys in our research. 54.8% of 

the non-representative sample population are female and 45.2% are 

male. In terms of age distribution: 

- 18-28 years: 20.4% 

- 29-38 years: 45.5% 

- 39-48 years: 19.6% 

- 49-58 years: 12.2% 

- 59-68 years: 2.3% 

The ratio of  respondents who live: 

- in a city (over 100,000 people): 45.3% 

- in a town (between 20,000 and 100,000 people): 10.5% 

- in a small town (up to 20,000 people): 22.3% 

- in a municipality: 2.2%. 

The base population, taking into account the innovative 

motivations of the above-mentioned university students, can be 

described by the highest level of education and occupational 

distribution as follows: 

 

Figure 1: Highest level of education of respondents, (%), n=256, 

Source: own construction based on the survey 

 

Figure 2: Occupational distribution of respondents, (%), n=256, 

Source: own construction based on the survey 

In accordance with the research questions, the following 

statements can be made for the sample as the results of the survey: 
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Figure 3: Assessment of respondents regarding social and business 

innovations, (pcs answer), n=256, Source: own construction based 

on the survey 

About two-thirds of the 256 respondents has already met with 

business innovation at their place of residence, which they 

successfully identified. It can be seen that barely one-third of the 

sample recognized social innovation activity around them, which on 

the one hand may refer to the less well-known concept of social 

innovation, and on the other hand assumes that the region’s social 

innovation activity is not typical. This picture is underlined by the 

fact that 53 of the 64 respondents with positive answer mention a 

concrete example of their residence, as well as having information 

of other (even international) practices. In our opinion, this rather 

suggests that knowledge about the process of social innovation is 

less common in the analyzed sample. 

In line with our research question, we wanted to find out 

whether respondents thought that there was a difference between 

the aims of business and social innovation. 

Table 1: Aim and motivation of business and social innovation 

activity (pcs answer), n=256, Source: own construction based on 

the survey 

 Business 

innovation 

Social 

innovation 

Realization of financial 

results, profit 
139 48 

Social welfare 38 175 

Quality improvement 107 67 

Cost reduction 91 48 

Process development 70 41 

Increasing competitiveness 129 52 

Reducing environmental 

pollution 

43 82 

Exploring new markets 52 29 

Create a new product / 

service or procedure 

66 29 

Reduce energy 

consumption 

32 53 

Our assumption has been confirmed as respondents associate 

social innovation with a goal concerned to social welfare based on a 

prominent mark (175 pcs.), while for business innovations it is 

divided, but three motivational reasons can be identified here: 

realizing financial  profit (139 pcs.) , improving competitiveness 

(129 pcs.) and improving quality (107 pcs.). It can be stated that - in 

agreement with the literature (Hazel, C. - Onaga, E., 2003, Mulgan, 

G. et al., 2007, Pol, E. - Ville, S., 2009, Cajaiba-Santana, G., 2013) 

- for social innovations, respondents are clearly associate some kind 

of aim for improving social welfare, while in the case of business 

innovations some market, operational efficiency improvement. In 

both cases, the least mark of the answer options was the increase of 

the organization value, the expansion of the product range, the 

reduction of the material demand and the adaptation to the 

regulators. 

In the survey, we asked the respondents to mark the three most 

important factors from the possible answers that they consider the 

most helpful for business and social innovation, and in another 

question by listing the same factors, the three most important 

factors that hinder business and social innovations the most. 

 

Figure 4: Factors stimulating business and social innovation, (pcs 

answer), n=256, Source: own construction based on the survey 

In the case of business innovation, the three most important 

stimulating factors are the appropriate expertise (183 pcs.), longer-

term thinking (126 pcs.), and openness to new ideas, learning from 

others (124 pcs.). The same responses were marked in the case of 

social innovation as well, with the addition of the same number of 

marks (119 pcs.) with openness to cooperation at the third place. 

Openness to cooperation in business innovations has only been 

chosen by 68 respondents, which means that the respondents - in 

line with the literature review (Mumford, DM et al., 2002) , F. - 

Manzini, E., 2008, Moulaert, F. et al., 2013), identify it with social 

innovation. 

 

Figure 5: Factors hindering business and social innovation, (pcs 

answer), n=256, Source: own construction based on the survey 
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Unlike stimulating factors, not the same three factors have been 

the most significant constraint in the case of hindering factors. In 

the case of business innovations, the three most hindering factors - 

in order - were the missing expertise, knowledge (163 pcs.), the 

short-term thinking (118 pcs.) and the non-supportive attitude of the 

management (110 pcs). In the case of social innovations, short-term 

thinking (138 pcs.), lack of expertise, knowledge (137 pcs.), and 

lack of willingness to cooperate (124 pcs. ) are the most hindering 

factors. Related to the short-term thinking, we would note that in 

many cases, social innovation activity ceases with the end of the 

project financing. 

The most interesting question of the research is what are the 

personality traits whose existence determines the potential role of 

the innovator. Following structured literature screening, we 

identified 12 characteristics that can be considered as personality 

traits that generate business and social innovation. In the 

questionnaire, we asked the respondents to mark separately the 

three personality characteristics that help business and social 

innovation. 

 

Figure 6: Personality traits motivating business and social 

innovation activity, (pcs answer), n=256, Source: own construction 

based on the survey 

In terms of business and social innovations, we expected the 

biggest difference at this part of the research. Our hypothesis has 

not been verified because, in different order, but most of the 

respondents have identified the same personality traits. According 

to respondents, creativity, openness and motivation as personality 

traits in both business and social innovations help form the role of 

innovators. In the case of business innovation activity, 

innovativeness generally was also mentioned a little bit lagging 

behind, which can also be observed in the case of social 

innovations. In terms of business innovation, good problem solving 

skills are worth mentioning, but empathy, community thinking, 

influencing skills or political correctness are less decisive. 

Cooperative skills and community thinking help promote social 

innovation following the key features closely. The least pronounced 

features are good observation skills, political correctness, or 

influencing skills. 

 

6. Conclusion  

During the research, we sought to identify the relation between 

business and social innovations. The aim of the study was to map 

the attitudes of stakeholders towards business and social innovation 

involved in the innovation process. In the questionnaire, along with 

knowledge about innovation, we identified the factors that help or 

hinder the innovation process, as well as identifying the personality 

traits that are important factors for the role of an innovator. It can be 

stated that the process of business innovation is a well-known, 

widely used concept, but the concept of social innovation is not 

unified, articulated by the users of the concept. In addition to 

common features such as enhancing prosperity, engaging society, or 

meeting community needs, the particular interpretations are 

different, so a transparent, consistent structure is a basic 

requirement. 

In agreement with the literature, the respondents associated 

social innovation with a goal concerned to social welfare, but in the 

case of business innovations, they expected market and operational 

efficiency improvement. 

The most motivating factors for the innovation process, aside 

from the order, are the same for business and social innovations. In 

the case of the latter, besides the appropriate expertise, longer-term 

thinking and openness to new ideas, the need for cooperation 

appears. It can be stated that respondents rather identify innovation 

activity in cooperation with social innovations. 

In terms of hindering factors, research has shown similar 

results, besides short-term thinking  and lack of expertise that 

hinder business innovations, lack of cooperation is the main barrier 

to social innovations. 

At the beginning of the research, we thought that there would be 

a considerable difference in the assessment of personality traits of 

innovators for business and social innovations. Contrary to our 

assumption, the personality traits (creativity, openness and 

motivation) that determine the role of innovators are the same for 

business and social innovations. In the case of social innovations, 

this issue of research also proved that cooperative skills are 

generating further innovations. 

In the light of the above it can be stated that innovators are a 

small group of heroic, energetic individuals who are encouraging 

change and who are making developments for the community and 

responding to economic challenges by making economic 

innovation. 

8. Acknowledgements 

“The described article/presentation/study was carried out as part 

of the EFOP-3.6.1-16-2016-00011 “Younger and Renewing 

University – Innovative Knowledge City – institutional 

development of the University of Miskolc aiming at intelligent 

specialisation” project implemented in the framework of the 

Szechenyi 2020 program. The realization of this project is 

supported by the European Union, co-financed by the European 

Social Fund.” 

 

Literature 

Balaton K. – Varga K. (2017): Social innovation and 

competitiveness – a literature review of the theoretical work in the 

field, REVIEW of Economic Studies and Research Virgil 

Madgearu, 10, No. 2, pp. 27-42. 

Becker, S. W. – Daft, R. L. (1976): Innovation in 

Organizations: Innovation Ad, ption in School Organizations. 

Administrative Science Quarterly, Vol. 24, No. 1 

Boone, L. E. (1970): The search for the consumer innovator. 

Journal of Business, 44, pp. 135-40. 

Bulut, C. et al. (2013): Social Innovation and Psychometric 

Analysis, Procedia – Social and Behavioral Sciences 82. pp. 122-

130. 

Deák, Cs. - Kiss A. (2017): Performance and Success of 

Innovative Projects in Hungary The ISPIM Innovation Forum, 

Toronto, Canada on 19-22 March 2017. 

Derecskei, A. (2012): Kreativitás és Innováció, Innovációs 

verseny - Esélyek és Korlátok: Aula Kiadó, pp. 267-291, 2012.  

Drucker, P. (1985): Innovation and entrepreneurship, Harper & 

Row, Publishers, New York 

EC (2006): Innovation in the national strategic reference 

frameworks, European Union, 

0

50

100

150

200
Opend

Creative

Motivated

Collaborator…

Innovative

Community …

Understanding

Problemsolver

Active

Politically …

Influencing …

Good observer

BI SI

 

HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY. 2019

180



http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/innovation/2007/innovat

ion_nsrf.pdf  

Franz, H.-W. et al. (ed.) (2012): Challenge Social Innovation, 

Springer-Verlag Berlin, Heidelberg 

Gábor, D. (1970): Innovations: Scientific, Technological, and 

Social, Oxford University Press 

Gloria-Palermo, S. (2005): Schumpeter and the old Austrian 

school: interpretations and influences. In: Richard Arena – Cécile 

Dangel-Hagnauer: The Contribution of Joseph Schumpeter to 

Economics, Routledge (Taylor & Francis Group), pp. 21-39. 

Introna, L. D. et al. (1999): The Virtual Organisation – 

Technical or Social Innovation? Lessons from the Film Industry, 

Working Paper Series, Department of Information System, London 

School of Economics and Political Science, 

http://www.bioteams.com/Virtual%20Enterprises%20and%20the%

20Film%20Industry%20Paper.pdf  

Kocziszky Gy. et al. (2017): A társadalmi innováció 

vizsgálatának tapasztalatai és fejlesztési lehetőségei, 

Vezetéstudomány (Budapest Management Review), XLVIII. évf., 

6-7. szám, pp. 15-19. 

Krlev, G. et al. (2014): Measuring What Matters – Indicators 

of Social Innovativeness on the National Level, Information 

Systems Management, Volume 31, pp. 200–224. 

Madarász A. (2014): Hogyan született a vállalkozó?,(How was 

the entrepreneur born?) 

http://real.mtak.hu/15119/1/Madar%C3%A1sz_K%C3%BClg.2014

_7-8.pdf  

Murray, R. et al. (2010, 2012): The Open Book of Social 

Innovation, The Young Foundation, London: NESTA – National 

Endowment for Science: Technology and the Arts 

Piskóti, I et al. (2012): Az innovációt befolyásoló tényezők 

vállalati és projekt szinten in XXVI. microCAD 2012 International 

Scientific Conference 240. o.  

Rimler, J. (1998): Kreativitás és vállalkozás (Vizsgálódások 

Schumpeter nyomában). Közgazdasági Szemle 45, 353-369. o.  

Rogers, E. M. (1983, 2003, 5th ed.): Diffusion of Innovations. 

New York: Free Press 

Schumpeter, J. (1912): The Theory of Economic 

Developement, tenth printing 2004, Transaction Publishers, New 

Brunswick, New Jersey 

Smeds, R. (1994): Managing Change towards Lean Enterprises, 

International Journal of Operations & Production Management, 

Vol. 14, Issue: 3, pp. 66-82 

Tóth, Z.-Kiss, A. (2017): RDI performance in Hungary in the 

mirror of "European paradox", Közgazdász Doktoranduszok és 

Kutatók IV. Téli Konferenciája, Budapest, Magyarország : 

Doktoranduszok Országos Szövetsége, (2018) pp. 639-649. , 11 p. 

Tóthné Kiss A. – Varga K. (2017): Üzleti és társadalmi 

innovációk beágyazottsága, kapcsolata – előadás, Nemzetközi 

ICUBERD Konferencia (International conference on university-

based entrepreneurship and regional development: Theory, empirics 

and practical implementation conference), Pécs 

Varga K. (2017): Társadalmi innováció az önkormányzatok 

működésében, In: (szerk. Lipták K.): Társadalmi innováció és 

felelősségvállalás Észak-Magyarországon, Miskolc, pp. 7-15. 

 

 

HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY. 2019

181

http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/innovation/2007/innovation_nsrf.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/innovation/2007/innovation_nsrf.pdf
http://www.bioteams.com/Virtual%20Enterprises%20and%20the%20Film%20Industry%20Paper.pdf
http://www.bioteams.com/Virtual%20Enterprises%20and%20the%20Film%20Industry%20Paper.pdf
http://real.mtak.hu/15119/1/Madar%C3%A1sz_K%C3%BClg.2014_7-8.pdf
http://real.mtak.hu/15119/1/Madar%C3%A1sz_K%C3%BClg.2014_7-8.pdf


EDUCATION OF THE DIGITAL GENERATION IN UNIVERSITIES – PROBLEMS 

AND SOLUTIONS 
 

Prof., PhD Evlogiev S.  

“Vasil Levski” National Military University, Republc of Bulgaria, Shumen 

sevl@abv.bg 

 

Abstract: This article sets out the main essential features of the digital generation that influence the motivation, methods and means for 

education, the possibilities for education are explored and new forms and means of education are proposed through the use of innovative 

educational technologies and the transformation of the education system for the purpose of increasing the educational-disciplinary quality. 

KEY WORDS: DECISIONS, DIGITAL GENERATION, HIGHER EDUCATION, STRATEGIES DOCUMENTS. 

 

1. Introduction. 
The extremely fast development of information and communication 

technologies and their implementation in practice have set new 

requirements for the education of students in universities. The 

generation that grew in the years of dynamically changing computer 

systems and means of communication has proved to be largely 

dependent on them and the ways in which they are used in everyday 

life. Current and future students are typical representatives of the 

digital generation and have all the features that have a significant 

impact on their motivation for self-improvement, which directly 

affects the quality of education. 

2. Discution and results. 
The analysis of the education environment shows that a 

substantial change is needed in the education system and in the 

traditional approaches that are being applied at the present stage. 

Taking into account that the most active and productive work 

activity of a person, which combines the accumulated theoretical 

knowledge and practical experience to the maximum extent is 60-65 

years then without claims of exhaustiveness and completeness, 

depending on age and the use of modern technologies the following 

classification can be made : 

- First group – born from 1955 to 1965 – about 59 years old. 

Characteristic for this group is that a relatively small part of them 

knows and uses modern computer and communication tools. These 

are primarily people who have participated or are involved in the 

education of the younger generation, such as teachers, lecturers, and 

successful managers, representatives of the governmental and local 

authorities. 

- Second group – born from 1980 to 1990 – about 35 years old. 

This group, for the most part, knows and uses the achievements of 

communication and computer technology and is constantly seeking 

self-improvement. These are the people who grew up with color 

TVs, mobile phones, computer systems using Microsoft office 

packages, digital cameras and others. For them, the TV and the 

personal computer is a must. Some authors call this generation 

"generation X" [5]. 

- Third group – born from 1990 to 2000 година – around 25 

years old. These are people who are witnesses of the quality leap in 

computer and communication technology. They mostly know the 

modern means of communication, the computer industry's 

achievements, such as 3D images, the creation and use of virtual 

environments, on-line connections using various applications such 

as Facebook, Viber, Messenger, Twitter and others. For this group, 

the availability of a laptop, mobile phone, Internet, intranet, and the 

ability to communicate with anyone, anywhere, anytime, is a must 

for existence. According to a group of authors, these are the 

representatives of  "generation Y" [5]. 

- Fourth group – born from 2000 to 2005 – around 18 years old. 

These young people are our current and future students. These are 

the people who grew up with digital technologies, they are direct 

witnesses and users of the rapidly evolving communication systems. 

For them, the world is a smartphone, tablet, laptop, computer games, 

web players and PlayStations; on-line communication and 

conferencing. They are born in the digital world and are unable to be 

without the digital toys they grew up with. For them, the TV is 

rather a screen where it is possible to project a video or computer 

game. This group of society is both a child and a "prisoner" of the 

digital world because they are emotionally tied to modern computers 

and communication systems. Called by modern authors “generation 

Z“. 

- Fifth group – children born after 2015 – around 3 years old. 

These are children from “generation “. According to Mark Prensky 

generations Y, Z and  are “digital natives” – they live entirely 

surrounded and highly dependent on digital technologies. They are 

current and future participants in the technological boom of the 

communication era. These are the children of our time, children who 

do not know a world without digital technology, no internet and 

intranet and no mobile communications. 

Which are the main characteristics of the digital generation? 

Firstly, they gain their knowledge about their surrounding world 

from their tablet and mobile phone and not from nature. The great 

dynamics of modern life force them to get the information they need 

in the fastest way, and modern technologies provide themwith the 

convenient means for such a realization. They can gain information 

about any part of the world, download existing information about 

any question they are interested in after a brief “surfing”. They are 

able to keep track of events from the most distant points on the 

planet, in real time, if they have an internet connection. Modern 

computer and communication tools provide the opportunity to 

receive a huge amount of information and the digital generation as 

users of its content. The bulk of this generation does not like to read 

books, even their electronic counterparts and prefer to receive 

information as quickly as possible but with the use of films and 

video products. 

Secondly, due to the fact that the digital generation was born and 

raised with digital technologies, it is very well acquainted with their 

emergence, development and improvement, which creates a 

prerequisite for extremely quick mastering the novelties in the 

technical solutions and their application. They are able to easily pass 

from one device to another, from one application to another and 

have the knowledge and practical skills to use different types of 

mobile devices and applications that significantly outperform those 

qualities of their parents' generation, giving them a sense of 

superiority and disparagement towards parenting advice. 

Thirdly, they want to get knowledge when they decide, 

regardless of time and place, and not during the regulated school 

time. They would rather listen to music and watch video films 

instead of using their resources to receive educational content. They 

gather knowledge and experience from the results of their own 

actions.  They exhibit a readiness to work in a team but are looking 

for a place to express themselves by using the capabilities of modern 

computer and communication systems. 

Fourth, they actively participate in social networks, show their 

identity without worries, openly state their opinions on the issues 

discussed and like to show the digital content they have created. 

They greatly appreciate the opportunities for fast communications 

and Internet access and mobile applications that can be switched 

according to their wishes and the specific circumstances of the 

environment. 

Fifth, they prefer to communicate through SMS and phone calls, 

the subjects they discuss are more than superficial and are borderline 

meaningless with a low level of intellectual content. Expressions 

have a limited number of words, often using jargon and cynical 

expressions.  
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According to a survey conducted on teenagers in the USA 

during 2012 it was established that 93% of young people prefer to 

communicate using SMS and calls; 90% prefer to socialize on 

Facebook; 71% of them prefer text messages over conversations. In 

the Facebook mobile apps 56% are girls and 35% are boys, while in 

mobile games 35% are boys and 53% girls [3].  

Taking into account the characteristics of the digital generation, 

we will outline the main issues and challenges facing today's 

educational society and offer solutions in order to overcome them. 

1. Obsolete educational facilities, that do not meet the 

requirements of the students and creates conditions for developing a 

sense of disinterest, apathy and alienation in them. Traditional 

wooden boards (black or green) and chalk (white or colored) from 

the 80s and 90s do not fit into the ideas of today's students for a full 

educational service. It is necessary to equip the lecture halls with 

interactive systems, allowing the development of traditional 

education using the achievements of the modern technology by 

introducing a new type of knowledge - digital. The use of laptops, 

presentations, videos and media in the learning process is very close 

to the students' natural environment and makes teaching new 

knowledge interesting and effective.  
2.  A more widespread introduction of forms of electronic 

education and their combination with the forms of traditional 

education. It is necessary to create an electronic education platform; 

publishing lectures on main subjects in the platform; creation of 

virtual laboratories in engineering disciplines; creation of electronic 

multimedia teaching aids. [1]. 

3.  Solving the challenges stated above would make it possible to 

make full use of the students’ potential, their ideas and suggestions. 

This would make them an active part of the learning process and 

would provide real feedback and adequate management of decisions 

to change the environment if that is necessary.   

Preserving the teacher’s position as a leader requires the creation 

of a new type of teacher model – with a new way of thinking, new 

opportunities of using modern information technologies and 

communication tools, with the opportunity to create a new type of 

knowledge – electronic and digital. It is necessary to organize and 

conduct discussions, seminars, postgraduate courses and other forms 

of training in innovative technologies. In these forms, lecturers will 

have the knowledge to create interactive presentations, lectures; 

tests and how to use multimedia products during teaching. A broad 

implementation of the research approach is appropriate. The teacher 

should become a mentor instead of a bearer of knowledge, as the 

main motive is to create conditions for maximum development of 

students’ activity, their initiative and creativity. The successful 

accomplishment of this task would preserve or restore the lost 

prestige of the teacher and would allow for the full realization of 

students and a sense of satisfaction from their achievements. 

4.  It is necessary to apply educational innovations based on 

digital technologies in order to present the opportunity for every 

student to study at any time in any place with each teacher using 

different devices. The use of virtual reality, added reality or distance 

learning in real time become the basic tools in teaching and learning. 

An increasing number of student’s especially part-time ones are 

engaged in job performance, which requires increasingly frequent 

use of a modular learning structure - lecture, exercise, self-study, 

and exam. 

5.  Presenting a broad discussion and explanatory work that the 

time spend on social networks is a time wasted for unrealized 

opportunities. Elementary communication, rumbling and idle talks 

are a waste of time that can be used for more valuable and important 

things. The current generation knows its legal rights well and is 

looking for ways of obeying them but often forgets about its own 

responsibilities and obligations. The development of any democratic 

society is above all based on the conscious observance of the 

obligations and rights of its citizens. Students need to create an 

active civic position, constructive thinking and responsibility. 

6.  The dynamics of modern day life and the rapid change of 

circumstances largely demand from the parents to be fully engaged 

with the working environment. Even so that some parents are in 

stand-by mode ready at all times and constantly interacting with the 

employer which in turn causes enormous physical and mental 

exhaustion and consumes them a lot of time on the phone 

conducting business. This leads to a lack of real communication 

with children and to a certain extent causes alienation between the 

parents and the children. The “child-parent” and “parent-teacher” 

connection is disturbed which intern disrupts feedback and distorts 

the actual picture of the pupil's condition - his participation in the 

educational process, his discipline and his out-of-class forms 

attendance and  performance. It is It is expedient that in the little 

time of day when the family is home together to stop using phones 

and rather have live interactions with children. To get an idea of 

their physical and mental health, their physical capacity, goals and 

forthcoming tasks. Such an approach enables the parent to maintain 

a continuous relationship with his children to know their aspirations 

and expectations, joys and disappointments, which guarantees 

timely response and help when necessary. 

3. Conclusion 
 In conclusion, I would like to highlight that lecturing students 

that are from the digital generation is an added challenge. The need 

for significant changes in the learning environment such as using 

on-line technologies, cloud technologies, networking, the Internet of 

Things, the Internet, etc. require new regulatory documents new 

materials and inventory a new approach by the teaching staff and 

real decisive actions to be carried out for a complete change in the 

educational sphere.  
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Резюме: В днешния технологичен свят, ИКТ (информационните и комуникационните технологии) са неразделна част от 

образованието на всички нива още от най-ранна училищна възраст. Те допринасят за трансформиране на методите на обучение 

и за придобиване на компютърна грамотност, която е необходимо условие за почти всяка дейност в съвременното общество, 

базирано на знание. Затова беше проведено масивно онлайн проучване на различни аспекти на интегрирането на технологични 

средства в контекста на училищното образование в национален мащаб. В настоящото изследване са представени резултатите 

относно използването на най-разпространените ИКТ инструменти – от компютри, и интерактивни дъски до иновативните 

виртуална/ добавена реалност. Целта е да се оцени, от гледна точка на учителите и учениците, наличието и действителното им 

използване за подпомагане на обучението по различни предмети, така че да се отговори на нуждите на новото поколение.  

Ключови думи: ИКТ, ТЕХНОЛОГИЧНИ СРЕДСТВА ЗА ОБУЧЕНИЕ, ОНЛАЙН ПРОУЧВАНЕ 

Abstract: In today's technological world, ICT (Information and Communication Technologies) are an integral part of education at all 

levels from the earliest school age. They contribute to the transformation of teaching methods and acquiring computer literacy that is a 

prerequisite for almost every activity in today's knowledge-based society. That is why a massive online survey on different aspects of 

technology integration in the context of school education nationwide has been conducted. This study presents the results of using the most 

popular ICT tools - from computers and interactive whiteboards to innovative virtual/ augmented reality. The aim is to assess, from both 

teachers and students’ points of view, their availability and actual use in teaching different school subjects so that to meet the needs of the 

new generation. 

Keywords: ICT, TECHNOLOGY TOOLS FOR TEACHING, ONLINE SURVEY 

 

1. Увод  

В днешно време технологичната компетентност и 

компютърната грамотност са станали задължителни за почти 

всички сфери на обществото. Образованието е призвано да 

подготви учениците за изискванията на съвременния свят, 

които до голяма степен се определят от използването на 

информационни и комуникационни технологии (ИКТ). 

Запознаването с тях е препоръчително да започне от най-ранна 

възраст в училище, като при този процес е значителна ролята 

на оборудването в класните стаи, което трябва да съответства 

на технологичния прогрес. По отношение на този показател 

образователната сфера като цяло все още изостава. В резултат 

се получава разминаване между традиционните начини на 

преподаване и учене и необходимостта от изграждане на нови 

умения, които да отговарят на изискванията на съвременното 

технологично общество.  

Много от училищата вече разполагат с добре оборудвани 

класни стаи, в които технологичните средства се ползват като 

образователни инструменти. В тях най-често присъстват 

компютри (настолни или мобилни), таблети, мултимедия и 

проектор и интерактивна бяла дъска (ИБД). В иновативните 

училища има дори устройства за виртуална/ добавена реалност 

и специално оборудвани кабинети по научните предмети. 

Обичайно, компютрите са едни от най-използваните в клас 

технологии, като служат за създаване и редактиране на 

презентации и текстове, учене от електронни образователни 

ресурси, правене на електронни тестове, възпроизвеждане на 

образователни видео филми или презентации, достъп до 

учебни материали по интернет, както и за прилагане на 

образователни игри. Компютрите могат да се ползват в няколко 

режима на работа: само от учителя, от група ученици или 

индивидуално от всеки ученик в класа [1]. Основното им 

предимство спрямо таблетите и смартфоните е, че те 

предоставят висококачествено аудио и видео изживяване, тъй 

като освен по-големи екрани, те обикновено имат и по-бързи 

видеокарти. Това позволява да се играят образователни 3D 

видео игри, които представят учебния материал по един по-

интригуващ и приятен начин [2]. През последните години 

обаче мобилните устройства все по-често изместват настолните 

компютри. 

Проекторът и мултимедията обикновено се използват за 

предоставяне на достъп до учебен ресурс (презентация) или за 

възпроизвеждане на образователни видеоклипове и филми. 

Като екран може да служи специализирана интерактивна дъска, 

обикновена бяла дъска и дори стената в класната стая. 

Прожекционните апарати, комбинирани с аудио система, могат 

да осигурят едновременно на целия клас завладяващо 

потапящо преживяване в образователен контекст.  

Интерактивната бяла дъска служи за проектиране на 

специално разработено учебно съдържание – обикновено 

изображения, графики и таблици. Тя дава възможност на 

учителите и учениците да взаимодействат с представения 

учебен материал чрез пръсти или стилус [3]. Някои модели 

ИБД разполагат и с функция за записване и възпроизвеждане 

на проведените взаимодействия в учебния процес. 

Таблетът може да се разглежда като маломощен компютър, 

който лесно се контролира от сензорен екран и не изисква 

допълнителни периферни устройства, така че е по-лесно 

преносим [1]. Той също може да се свързва с интернет, като 

дава възможност учениците и учителите да използват различни 

образователни приложения. Освен това, таблетите предоставят 

почти същата функционалност като настолните компютри, 

което ги прави едни от най-подходящите устройства за 

образователни цели. 

Смартфоните, освен че са най-преносимите устройства, 

имат параметри близки с таблетите и предлагат почти същите 

възможности. Резултатите от проведеното изследване показват, 

че голяма част от учениците притежават смартфони и ги 

предпочитат като средство за учене. 

Виртуална, добавена или смесена реалност (VR, AR, MR – 

virtual, augmented and mixed reality) са иновативни софтуерни 

приложения, някои от които работят освен на специално 

проектирани устройства и на смартфони. Те са предназначени 

да възпроизвеждат реалистично сцени или обекти триизмерно. 

По този начин, чрез потапяне в такава виртуална среда, 

потребителите могат да се движат и да си взаимодействат в 

нея. За образователни цели те се използват за „посещаване“ на 
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интересни отдалечени места, наблюдение на изучавани 

тримерни обекти и визуализиране на интерактивни учебни 

ресурси. Добри примери за платформи за прилагане на VR, AR, 

MR в образователен контекст са дадени в [4, 5 и 6]. Тези 

технологии стават все по-достъпни, като тенденцията е цената 

на съответния хардуер и софтуер непрекъснато да намалява.  

 

2. Използване на ИКТ в училищата  

Международно проучване от 2011 – 2012 г. , което обхваща 

над 190000 директори, учители и ученици от 31 държави в 

Европа, дава подробна картина на използването на ИКТ в 

училищата [7]. То разглежда много аспекти и параметри 

свързани с наличието на инфраструктура, нейното използване и 

нагласите на учители и училищните власти. В някои страни се 

показва тенденция за все по-масовото наличие на лаптопи и 

таблети в класните стаи, същото се отнася и за проекторите и 

ИБД. Повечето училища вече са свързани чрез широколентов 

интернет с глобалната мрежа. Резултатите показват, че в 

Европейския съюз (ЕС) средно една четвърт до една трета от 

учениците в прогимназиалния етап и почти половината в 

гимназиите учат в технологично добре оборудвани училища. 

Съществуват обаче големи различия и между училищата и 

между държавите в степента на използване на наличното ИКТ 

оборудване. В професионалните училища почти два пъти по-

често се използват технологични средства в голяма част от 

уроците. Средно за ЕС поне веднъж седмично над половината 

ученици от средните училища ползват компютри, а една трета 

ИБД. От една четвърт до половината от учащите дори ползват 

смартфоните си за учене в училищата поне веднъж седмично. 

На равнище на ЕС няма установена връзка между нивото на 

ИКТ оборудване в училищата и честотата на използването му.  

Данните за България в същото изследване показват, че тя е 

на едно от последните места по отношение на наличното ИКТ 

оборудване в класните стаи и използването му за обучение. 

Като цяло в средните училища средно 11 ученика ползват един 

компютър, докато в ЕС броят е от три до седем ученика. 

За да се установи текущото ниво на интеграция на ИКТ 

средства в училищното образование в България, са необходими 

данни в национален мащаб. За тази цел бе стартиран научен 

проект, целящ събиране, обработка и анализ на информация, 

обхващаща допирните точки между технологиите и различните 

аспекти на приложението им в училищата. Данните са събрани 

чрез масивно онлайн проучване, като специфичният дизайн на 

изследването е насочен към измерване на различни аспекти на 

внедряването на технологичните средства в образователния 

процес. Използва се методология за количествено изследване и 

се разработват четири отделни въпросника, насочени към 

целевите групи – ученици от трите училищни етапа и техните 

учители. Анкетите са достъпни на уебсайта на проекта [8]. 

Броят на въпросите за учителите е 21, а за учениците е 14 – 16, 

в зависимост от възрастта. Въпросниците са публикувани чрез 

Google Forms и включват двата класически типа въпроси – 

затворени и отворени. Първите са с предварително зададени 

отговори за избор (единични и с множествен) и въпроси от 

Ликертов тип (с отговори по скала). От особено важност са и 

отворените въпроси и коментарите, тъй като те дават 

допълнителна информация при анализиране на данните от 

затворените. Тези опции дават възможност да се създават 

гъвкави и разбираеми въпросници, което е предпоставка за 

лесно обработване и класифициране на резултатите. Подробно 

описание на въпросниците е дадено в [9]. 

При проучването, проведено в края на 2017 г. и началото на 

2018 г., се прилага подходът структурирано онлайн анонимно 

анкетиране. Настоящото изследване представя резултатите 

относно използване на най-разпространените ИКТ средства – 

от компютри и интерактивни дъски до иновативните виртуална 

и добавена реалност. Конкретно са разгледани следните 

аспекти от интегрирането на технологиите в учебния процес – 

вид и честота на използване на технологичните средства по 

различните учебни предмети спрямо профила на анкетираните. 

Целта е да се оцени от двете гледни точки – на учителите и 

учениците наличието и действителното им използване, така че 

да се отговори на очакванията на новото поколение. Успехът на 

внедряването на ИКТ в училищното обучение зависи от много 

фактори, сред които положителното отношение и съвпадането 

на очакванията на учителите и учениците са съществени.  

 

3. Резултати и дискусия 

Настоящата статия представя и анализира събраните данни 

от проучването по проекта [8], отнасящи се за технологичните 

инструменти, използвани в училищата. Разглежда се колко 

често и какъв вид ИКТ оборудване се използва в процеса на 

преподаване и учене в зависимост от учебните предмети. Тук 

резултатите представят освен мнението на учителите и 

гледната точка на учениците от различните възрастови групи. 

3.1. Профил на анкетираните 

Общият брой на анкетираните е над 9000, като от тях 1652 

са учители, а учениците са както следва: 997 – от начален, 2582 

– от прогимназиален и 4682 – от гимназиален етап на 

образование. Големият брой получени отговори показва, че 

изследването има национална представителност и разкрива 

достоверна картина на текущото състояние на изследваните 

въпроси. 

Профилът на учителите попълнили въпросника, е важен 

фактор, който трябва да се вземе под внимание, когато се 

разглеждат и анализират резултатите, представени в това 

изследване. Като цяло респондентите са от различни типове 

училища, включително и професионални, от всички региони на 

България. По около една трета са анкетираните, които работят 

в началното, основното и средното образование, като почти 

една пета от всички преподават в повече от един образователен 

етап. В повечето случаи това се отнася за училища в малките 

населени места, където и учениците са малко на брой. 

Учителите по всички предмети са представени в проучването и 

разпределението им приблизително съответства на дела им в 

училищното образование (Фиг. 1). Около една трета от тях са 

начални (1 – 4 клас), като обикновено преподават повечето 

учебни предмети в този етап. Относително голяма е и частта на 

учителите по наука, технологии, инженерство и математика и 

информатика (превод на добилото популярност съкращение 

STEM), което съответства на значението на тези предмети за 

съвременното общество. Около една пета са преподавателите 

по български и чужди езици – почти по равно, с лек превес на 

вторите.  

Фиг. 1 Разпределение на анкетираните учители по групи предмети. 

3.2. Използване на различните ИКТ средства  

По отношение на прилагането на ИКТ в училищата се 

разглеждат видовете технологични инструменти, използвани 

при преподаване в клас по различните учебни предмети.  

Мнозинството (над 80%) от учителите по всички предмети 

твърдят, че използват компютри, а повече от половината от тях 

и проектори в учебния процес, за да отговорят на изискванията 
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на съвременните ученици (Фиг. 2). Най-често тези средства 

влизат в употреба в уроците по математика и природни науки. 

Почти половината от анкетираните също така използват 

мултимедия по повечето предмети. Едва между една пета и 

една четвърт от учителите разчитат на интерактивните бели 

дъски в преподавателската си дейност. Най-привлекателният за 

учащите технологичен инструмент – виртуалната/ добавената 

реалност е част от практиката само на 3% до 5.5% учители.  

 

Фиг. 2. Използвани технологични средства по предмети според 

учителите 

Според учениците в началните училища компютрите са 

най-използваните устройства. По български език, природни 

науки и математика, те сравнително често са част от уроците в 

клас – съответно 34%, 31% и 28% (Фиг. 3). Проекторите също 

са технологични инструменти, които разнообразяват методите 

на преподаване в природните и хуманитарните предмети, както 

и по български език и математика – средно в между 26% и 29% 

от случаите. Интерактивните бели дъски са по-малко 

популярни и се използват само в около една пета от уроците. 

Най-рядко използвани в клас, независимо от учебния предмет, 

са таблетите и смартфоните – съответно между 4% и 9%. Този 

факт се обяснява с две групи причини: от една страна са 

относително високата им цена и липсата на подходящи учебни 

приложения, а от друга – наличието на забрана за използване 

на тези устройства в класната стая в началните класове на 

много училища. Резултатите, произлизащи от мненията на 

учениците в началните училища, не могат да се разглеждат на 

100% за достоверни, тъй като най-малките учениците не винаги 

могат да правят точни преценки. 

 

Фиг. 3 Използване на технологични средства по предмети според 
учениците в началните училища 

Според по-големите ученици, технологичните средства 

присъстват във всички уроци – средно между 13% и 27%, с 

изключение на виртуалната реалност (Фиг. 4). Мултимедията 

често е най-използваният инструмент почти по всички учебни 

предмети – между 20% и 27%. Компютрите и проекторите са 

на второ място по използваемост. Интерактивните бели дъски 

също са елемент в преподаването, както посочват учениците от 

средните училища. Те са предпочитано средство предимно за 

уроците по български език – 24%, както и по чужд език и 

математика по около 20%. Те са особено подходящо средство 

за ангажиране на вниманието на целия клас едновременно, при 

използване на електронни учебници и специализиран софтуер 

като Envision, Jump Math и GeoGebra.  

 

Фиг. 4. Използвани технологични средства по предмети според 
учениците в прогимназиалния етап 

Както е видно от Фиг. 5, гимназистите използват най-често 

компютри, мултимедия и проектори (25% – 28%) в уроците по 

чужди езици, следвани от тези по български език и повечето от 

научните учебни предмети. Отново, най-слабо е присъствието 

на виртуалната/ добавена реалност в преподаването по всички 

предмети, вероятно поради все още относително високата цена 

и липсата на разнообразни подходящи учебни ресурси. 

 

Фиг. 5 Използване на технологични средства по предмети според 

учениците в гимназиалния етап  

За най-големите ученици преподаването на чужд език е 

най-добре обезпечено технологично, докато в прогимназията 

при преподаване на история, география и природни науки се 

използват повече ИКТ инструменти. Една от вероятните 

причини е наличието на множество електронни учебни ресурси 

за тези предмети.  

Не е изненадващо, че при преподаване на информационни 
технологии (ИТ) и информатика ситуацията е доста различна – 

при тези предмети използването на ИКТ средства е значително 

повече в сравнение с другите (Фиг. 6). Логично, компютрите са 

необходими при преподаването на тези предмети, затова и най-

често се използват. За всички видове иновативни инструменти 

се наблюдава тенденция на увеличаване на употребата им с 

нарастване на възрастта на учениците. Най-висок е процентът 

на учителите, които посочват че ползват технологични 

средства в преподаването на ИТ. Въпреки това, в коментарите 

си някои ученици споделят, че „много учители не използват 

никакви технологии.” 

Според резултатите от проучването, мненията на учителите 

и учениците почти съвпадат само по отношение на употребата 

на ИБД и виртуалната/ добавената реалност. Отговорите на 

двете основни групи анкетирани се различават значително – 
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сравнително доста по-малък процент ученици отчитат 

използване на повечето технологични средства в класните стаи, 

независимо от учебния предмет. Възможните обяснения са 

няколко. От една страна, учителите обикновено си представят, 

че са по-иновативни и в отговорите си сравняват несъзнателно 

настоящите подходи на преподаване с традиционните, при 

които не са разчитали на технологични средства. По този 

начин, дори когато използват ИКТ само понякога, те считат 

преподаването за изключително технологично ориентирано. От 

друга страна, учениците са по-критични и очакват повече и по-

често методи на преподаване с помощта на разнообразни 

технологични средства. 

 

Фиг. 6 Използване на технологии в часовете по ИТ  

3.3. Честота на използване на ИКТ средства  

Друг аспект, който се изследва и анализира, е мнението на 

учениците за честотата на самостоятелно използване с учебна 

цел на всички технологични инструменти. В този случай 

резултатите се разглеждат според възрастта на учащите и са 

обобщени. При отговорите на тези въпроси анкетираните могат 

да избират между четири предварително дефинирани варианта: 

много често (почти всеки ден), често (веднъж седмично), рядко 

(приблизително един път месечно) или много рядко/ никога 

(един-два пъти годишно). Събраните данни са представени на 

Фиг. 7, като с НУ са означени учениците от началния етап (1 – 

4 клас), а с ПУ и ГУ са съответно учениците от 

прогимназиалния (5 – 7 клас) и гимназиалния етап (8 – 12 

клас).  

 

Фиг. 7 Честота на използване на технологични средства за учене 

според възрастта на учениците 

За учащите от всички възрасти най-предпочитани са 

смартфоните – те се ползват всеки ден от 33% от учениците в 

началните училища и съответно от 55% и 61% от учениците от 

прогимназията и гимназията. Следващи по популярност са 

компютрите – мобилни и настолни. Те почти еднакво често 

служат за учене, като за близо четвърт от най-малките ученици 

и за една трета от по-големите, са необходими ежедневно при 

подготовка за училище. Според изследването, технологичните 

средства се използват по-често от учениците в прогимназията и 

гимназията в сравнение с тези в началния етап на обучение. 

4. Заключение 

Настоящото изследване проучва използването на ИКТ 

средства в училищното образование. Един от важните въпроси 

е доколко те подпомагат начините на преподаване, така че да 

отговарят на нуждите на т.нар. „дигитално поколение“ [10]. 

Проучването показва, че в повечето училища вече са налични 

технологични инструменти. Някои от тях дори са обичайна 

практика в процеса на преподаване. Учителите признават, че 

технологиите могат да помогнат за осигуряване на качествено 

образование. Те посочват, че „ИКТ инструментите привличат 

вниманието на учениците и правят работата в клас по-лесна“, 

но за това са необходими няколко условия: надеждна връзка с 

Интернет, работещо оборудване и съответствие на наличния 

софтуер с функционалните изисквания на учебните ресурси.  

Технологичното общество, в което живеем, предполага 

училищното образование да се осъществява в класни стаи, 

оборудвани с ИКТ средства, съответстващи на съвременните 

методи на преподаване. Самите учители осъзнават този факт и 

споделят, че "не можете да бъдете успешен преподавател днес, 

освен ако не използвате модерни технологии в класната стая", 

тъй като те дават възможност „да говорят на един и същи език“ 

с учениците. По този начин комуникацията между поколенията 

се подобрява и се постига по-ефективен учебен процес.  

В коментарите към анкетата, учениците споделят, че 

желаят да използват технологични средства като интерактивна 

дъска или мултимедия по-често и по повече учебни предмети. 

Техните очаквания, обаче не винаги се покриват и дори считат, 

че уроците в клас често са „далеч от технологиите” 

Проучването показва, че учениците от всички възрасти 

предпочитат да учат чрез смартфони или компютри. Този факт 

поражда необходимост от разработване на образователни 

приложения, които подпомагат ученето по различни учебни 

предмети, така че да се отговори успешно на нуждите на 

днешното поколение, родено в информационното общество.  
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УСЛОВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИКТ В БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА  
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Резюме: Напоследък информационните и комуникационни технологии (ИКТ) предлагат нови възможности, допринасящи за 

завладяващ образователен процес. Те осигуряват достъп на учащите и преподавателите до онлайн съдържание и бази данни, 

улесняват самостоятелно обучение и позволяват виртуалната реалност и симулациите да се използват с образователна цел. 

Технологичните иновации вече стават част от традиционните методи на преподаване, за да ангажират вниманието на 

съвременните ученици, израснали в обкръжението на технологиите. Поради тази причина се проведе мащабно онлайн проучване, 

обхващащо ученици и учители от цяла България, целящо да установи наличието, условията и начините на прилагане на ИКТ 

средства в училищата. Част от резултатите от това изследване са представени и анализирани в настоящата разработка. 

Ключови думи: ТЕХНОЛОГИЧНИ СРЕДСТВА ЗА ОБУЧЕНИЕ, ОНЛАЙН ПРОУЧВАНЕ, УСЛОВИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО 

ПОДПОМОГНАТО ОБУЧЕНИЕ 

Abstract: Recently, ICT (Information and Communication Technologies) offers new opportunities contributing to an engaging 

educational process. They provide learners and teachers with access to online content and databases, facilitate self-learning, and enable 

virtual reality and simulations to be used for educational purposes. Technological innovations have already become part of traditional 

teaching methods to attract the attention of today's students grew up in a technology environment. For this reason, a large-scale online 

survey covering pupils and teachers from all over Bulgaria was conducted to identify the availability, conditions, and manners of applying 

ICT in schools. This paper presents and analyses some issues of this comprehensive study. 

Keywords: TECHNOLOGY TOOLS FOR EDUCATION, ONLINE SURVEY, CONDITIONS FOR TECHNOLOGY-ENHANCED 

TEACHING 

 

1. Въведение 

Прилагането на информационните и комуникационни 

технологии (ИКТ) в училищата предоставя нова възможност за 

справяне с предизвикателствата в образователната система. Те 

допринасят за по-широк достъп и по-високо качество, за 

подобряване на педагогическите методи и резултатите, както и 

за трансформация на обучението. Технологиите, използвани в 

образованието, насърчават не само дигиталната грамотност, но 

и изграждат нови, по-задълбочени умения, необходими в 

съвременното общество. 

Широкомащабно проучване в Европа [1] посочва, че 

честотата на използване на ИКТ ресурсите в учебния процес 

пряко зависи от прилаганата политика в това отношение. 

Според същото изследване над 50% от българските ученици в 

4-ти клас учат в училища, подкрепящи обучението чрез 

технологии, което е малко над средното за изследваните 

страни. Увереността и мнението на учителите относно 

използването на ИКТ за обучение оказват влияние върху 

честотата на използването им за учене от учениците, т.е. 

повишаването на професионалната квалификация на учителите 

е условие за ефективно и ефикасно използване на наличната 

инфраструктура. Друг резултат от проучването показва, че 

учениците използват най-често ИКТ по време на уроците, 

които се преподават от учители с висока самооценка на ИКТ 

уменията си. В България между 30% и 50% от учениците от 4-

ти и 8-ми клас се обучават от такива учители, като средната 

стойност за Европа е 20-25%. 

За да помогне на учителите да се справят с променящите се 

нужди на информационната ера, българското правителство 

разработи ясна стратегия за прилагане на ИКТ в образованието 

[2, 3] и съответната политика за нейното прилагане. След 2010 

г. са проведени няколко широкомащабни проучвания за оценка 

на ефективността и интеграцията на ИКТ в образованието. Тези 

проучвания са докладвани в редица публикации [4, 5 и 6], 

които предоставят поглед върху текущата ситуация, както и 

върху проблемите, свързани с интеграцията на ИКТ в 

българските училища. 

Тъй като горепосочените данни се отнасят за преди повече 

от пет години, а ситуацията бързо се променя, е необходимо 

изследване на настоящото ниво на технологично осигуряване в 

училищата, както от гледна точка на учителите, така и на 

учениците. Освен това проучването на отношението на двете 

страни към технологиите позволява да се оцени 

действителното състояние и да се определят основните насоки 

за прилагане на бъдещите политики в областта на 

образованието. Проучването „Анализ на данните за 

интегриране на ИКТ ресурси в българските училища” [7] има 

за цел да анализира отношението на учителите и очакванията 

на учениците за използването на ИКТ в учебния процес. Целта 

на тази статия е изследване на условията в училищата за 

широкото прилагане на новите технологии и предоставяне на 

насоки за подобряване на ефективното използване на ИКТ в 

контекста на обучението. 

2. Методология на изследването 

Представените данни са получени чрез провеждането на 

четири онлайн анкети – една за учители и по една за учениците 

от всеки етап на училищното образование в България. Общият 

брой отговорли надхвърля 9000, като 1652 от тях са отговорите 

на учителите. Има добро разпределение на респондентите по 

региони в страната, предмети и етапи на преподаване. Това 

дава основание на авторите да считат, че получените резултати 

дават достоверна информация за състоянието на изследваната 

област в страната. 

Анкетите са реализирани чрез Google Forms и включват 

въпроси с предварително дефинирани отговори, както и такива 

за свободен коментар. Вторият тип въпроси са важни, тъй като 

дават възможност на респондентите да изразят мнението си и 

да дадат допълнителна информация, която подпомага 

правилното анализиране на данните от първия тип. Подробно 

описание на въпросите е публикувано в [8]. Анкетите са 

проведени в края на 2017 г. и началото на 2018 г. 

3. Резултати 

Настоящата статия представя и анализира събраните данни 

за условията и пречките пред прилагането на 

информационните технологии в училищната практика 

обобщено и според големината на населеното място. 

 

HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY. 2019

188



3.1. Условия за ИКТ-базирано обучение 

Изследвани са важните фактори и наличните условия за 

широкото разпространение на нови технологии в учителската 

практика в България (Фиг. 1). Повечето учители (78%) 

оценяват училищната политика за интегриране на ИКТ като 

достатъчна. В много случаи обаче, само усилията на 

училищните ръководства не стигат, за да осигурят всички 

необходими условия. Курсовете за квалификация по ИКТ са 

подходящи според 62% от респондентите, но 23% от тях не ги 

намират задоволителни, а 12% дори отговарят, че няма такива 

курсове. Авторите откриват повече подробности в свободните 

коментари, където анкетираните споделят 

„Квалификационните курсове не са на високо ниво и голяма 

част от учителите не са доволни, защото не са практически 

насочени.“ Около 57% от учителите заявяват, че в тяхното 

училище има достатъчно техническо оборудване, а според 10% 

няма никакво. Според 55% от респондентите наличният 

софтуер и ИКТ ресурсите са подходящи и достатъчни, докато 

около 30% ги намират за неподходящи, а 14% дори заявяват, че 

няма налични електронни ресурси и софтуер за обучение. 

 
Фиг. 1. Налични условия за прилагане на информационните технологии 
в училищата 

Необходимостта от създаване на образователни ресурси и 

програми е очевидна, а съществуващите продукти трябва да 

достигат до всички училища. Около половината от учителите 

не намират интернет връзката за достатъчно добра за целите на 

обучението, а също така 18% заявяват, че изобщо няма достъп 

до интернет в техните училища. Широколентовата връзка е 

задължителна за използването на новите технологии в учебния 

процес, така че заинтересованите страни трябва да 

предприемат действия, за да я предоставят на всички училища 

в страната. 

3.2. Пречки пред прилагането на ИКТ в обучението 

Пречките пред прилагането на новите технологии в 

училищната практика според учителите са показани на Фиг. 2. 

Липсата на съвременно техническо оборудване в класните стаи 

е основната пречка и е посочена от половината учители. Най-

вероятно причината за това, е че техническите средства не са 

подновявани през последните години. Институциите, които 

изготвят бъдещите политики за училищното образование, 

трябва да вземат предвид този факт. Около 34% от учителите 

смятат, че техните умения за работа с ИКТ за учебни цели не са 

достатъчни. От друга страна 23,2% от тях заявяват, че няма 

пречки за прилагане на новите технологии в преподаването. 

Други често споменавани бариери са липса на време в учебната 

програма, липса на подходящи електронни образователни 

продукти и недостиг на време за подготовка, както и самата 

нагласа на учителите. 

Според резултатите от проучването, много училища все 

още не разполагат с оборудвани помещения, където да 

провеждат обучението по различните предмети чрез ИКТ: „В 

училището липсват оборудвани стаи, които да направят 

обучението по всеки предмет чрез ИКТ ежедневна практика“. 

Според резултатите от проучването, много училища все още не 

разполагат с оборудвани помещения, където да провеждат 

обучението по различните предмети чрез ИКТ: „В училището 

липсват оборудвани стаи, които да направят обучението по 

всеки предмет чрез ИКТ ежедневна практика“. Обикновено 

малките училища нямат финансови ресурси за закупуване на 

модерна техника и подходящ софтуер. Дори когато има някои 

технологични инструменти: „Липсва образователна политика 

за прилагането им. Не е ясно дефинирана също така и 

функцията им като образователен ресурс, няма прозорец за 

прилагането им - в какви конкретно учебни дейности ще се 

използват, при тестове, домашни, самоподготовка. Няма 

разработена и методика за използването им като образователен 

ресурс - какви конкретни учебни дейности ще се изпълняват 

при използването им и с какво, освен с електронното си 

изпълнение, те ще допринесат за изпълнение на целите на 

ученето като ресурс. Понастоящем ИКТ в обучението е 

полезно само по себе си, по-добре е че го има, но това не е 

достатъчно за интегрирането му като образователен ресурс в 

училище.“ Като цяло повечето от анкетираните споделят 

необходимостта от актуализиране на технологичното 

оборудване в училищата, както и осигуряване на достъп до 

бърз Интернет. 

 
Фиг. 2. Основни пречки пред прилагането на информационните 
технологии в училищата 

3.3. Подходяща възраст на учениците за въвеждане на ИКТ 

ресурси за обучителни цели 

В съвременните училища ИКТ ресурсите и средствата са от 

решаващо значение, тъй като все по-често учениците 

придобиват знания и умения в технологично наситена 

информационна среда, независимо от възрастта си. 

Респондентите споделят мнението си за подходящата възраст 

на учениците за въвеждане на новите технологии за 

образователни цели като резултатите са представени на Фиг. 3. 

Най-голяма част от учителите (45%) заявяват, че е най-

подходящо да се въведат ИКТ в началното училище. 27% от 

тях предпочитат прогимназиалния етап, а 17% дори заявяват, 

че най-подходящата възраст е гимназиалната степен. Въпреки 

това 8% от тях твърдят, че ИКТ трябва да бъдат въведени в 

най-ранна възраст – в предучилищното обучение. Само около 

1% от учителите казват, че ИКТ не са подходящи за учебни 

цели. 

 

Фиг. 3. Подходяща възраст на учениците за въвеждане на ИКТ 

ресурси за учебни цели 

 

HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY. 2019

189



Изследване на безопасността в интернет показва, че през 

2010 г. повечето деца влизат в глобалната мрежа за първи път 

на 10-годишна възраст, докато през 2016 г. обикновено това се 

случва на 7-годишна възраст [9]. По този начин използването 

на ИКТ ресурси от ранна възраст няма да бъде твърде трудно 

за учащите. 

3.4. Условия за прилагане на ИКТ според големината на 

населеното място 

Едно от най-важните условия за правилното прилагане на 

новите технологии в училищата е подготовката на учителите да 

работят с тях. Тук е представена самооценката на учителите в 

зависимост от големината на населеното място, в което 

преподават. 

Средната самооценка на компетентността на учителите за 

използване на иновативни инструменти в обучението е 2,35 по 

скалата от никаква (1) до отлично (5). Интересно е да се 

разгледа връзката между ИКТ компетентността и мястото, 

където работят респондентите (Фиг. 4). Най-уверени в 

квалификацията си са тези от много големите и големите 

градове - около 2,6 (малко над средното между добро и много 

добро), което е по-високо от средното. Вероятното обяснение е, 

че в тези градове има подходящи условия в подкрепа на 

професионалното обучение и/ или учителите в провинцията са 

по-мотивирани да се развиват сами. Изненадващо, 

респондентите в столицата са оценили своите технологични 

умения около средното за страната (2,38), въпреки наличието 

на много университети и други образователни институции. 

Тези констатации водят до заключението, че някои други 

фактори също оказват влияние върху процеса на квалификация 

– важни са и мотивацията и политиката на заинтересованите 

страни. 

На фигура 5 е показана зависимостта между големината на 

населеното място и институционалната подкрепа за 

използването на ИКТ ресурси в преподаването (светло синя 

линия) и наличието на квалификационни курсове (тъмно синя 

линия).  

 
Фиг. 4. Самооценка на ИКТ компетентността на учителите в 

зависимост от големината на населеното място 

 
Фиг. 5. Подкрепа на използването на ИКТ от училищните 

ръководства и наличието на квалификационни курсове в зависимост 
от големината на населеното място 

Както се очаква, добрите, курсове са по-малко достъпни в 

малките градове. Изненадващо е, че е по-вероятно да се 

намерят целесъобразни курсове в много големите градове, а не 

в столицата. Трябва да се отбележи, че въпреки положителната 

оценка на училищната политика, квалификационните програми 

в столицата не са достатъчни. Тези констатации са в 

съответствие със самооценката на учителите за 

компетентността им за използване на ИКТ с обучителна цел. 

Зависимостта между професионалния опит на учителите и 

тяхната самооценка за ИКТ компетентността им (вж. Фиг. 6) 

показва, че най-високото ниво на квалификация (по скалата от 

1 до 5) имат тези с 5 до 15 години преподавателска практика. В 

настоящото изследване те са едва 20%, докато най-опитните 

преобладават, което потвърждава факта на застаряването на 

педагогическия персонал. Тези данни съответстват на 

резултатите от международното проучване [15], според което 

типичният български учител има 21 години професионален 

опит. Окуражаващ факт е, че почти всички учители показват 

усилие да се справят с иновативните педагогически методи. Те 

се опитват да придобият необходимите знания и умения за 

интегриране на технологични средства в преподаването, 

въпреки недостига на подходящи курсове, съвременен хардуер, 

специализиран образователен софтуер, електронни ресурси и 

др. 

 
Фиг. 6. Самооценка на ИКТ компетентността на учителите в 
зависимост от преподавателския им опит 

 

Информация за тези аспекти за учителите по STEM 

(science, technology, engineering and mathematics – наука, 

технологии, инженерство и математика) предметите може да се 

намери в [8], а данни за прилагането на ИКТ в началното 

образование в страната са публикувани в [11]. 

 

4. Дискусия и заключение 

Резултатите от проучването показват, че ИКТ 

инструментите вече са проникнали в повечето от българските 

училища. Голяма част от учителите вече ги прилагат в 

ежедневната си работа в клас, защото са осъзнали, че така по-

ефективно могат да осигурят качествено обучение на 

учениците. 

ИКТ инструментите могат да отворят възможности за 

излизане извън рамките на традиционните подходи на 

преподаване. Например, такива са практиките на развиване и 

предизвикване на ученици, като ги насърчават да дават най-

доброто от себе си и да се конкурират помежду си. Чрез 

технологично подпомогнати образователни средства този 

подход може да бъде адаптиран чрез фокусиране на 

предизвикателството върху определен набор от умения. 

Данните за незабавна обратна връзка, генерирани от 

подходящо приложение, могат да улеснят учителите и са 

полезна форма за анализ. 

Един от учителите споделя, че „Всички си мислят, че 

ученика си има общата култура от бързото развитие на 

технологиите и няма нужда от много часове по Инф и ИТ, но 

практиката показва, че не само са необходими повече такива 

часове, но и повече практика в самите кабинети”. Освен това, 

много учители смятат, че „ИКТ привличат вниманието, 

улесняват работата. Ако всичко с техниката е наред, не ти 

прекъсва или липсва интернета, ако тръгват 

функционалностите на електронния ресурс (със съвременен 
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софтуер), разбира се!". Почти половината от анкетираните 

смятат, че съвременните технологии са задължителни в 

началното училище и 8% дори в предучилищна възраст. 

Все още съществуват препятствия (главно по отношение на 

липсата на достатъчно оборудване, подготовка на учителите и 

подходящи ресурси, но в някои случаи и на самата нагласа на 

учителя), които възпрепятстват ефективните подходи за 

педагогика с технологично подпомогнати подходи. 
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Abstract: The paper examines the issue of innovation in the field of military education. The starting point is the understanding of the 

innovation process as a structural and consecutive process in which the results of fundamental and applied research are implemented. 

Objective conditions are being considered that affect the sphere of education as a whole and the situation in military academies.  
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1. Увод 
Разработването на иновационни проекти е от съществено 

значение за развитието на военни училища от нов тип и следва да е 

част от стратегическите приоритети на техните ръководства. В 

обобщен вид иновационният процес е структурно - последователен 

процес. В хода на иновационния процес, на основата на резултатите от 

фундаменталните и приложни изследвания и съответното ресурсно 

осигуряване, се създават високите технологии, организацията на 

производството и реализацията на наукоемката продукция. 

 

2. Изложение 
Иновациите са важна част от процеса на глобализация и 

необходима предпоставка за създаване на конкурентно предимство. 

Военното образование не остава незасегнато от налагащите се 

световни процеси. Като приоритет в работата на висшето 

военно ръководство е наложително да се откроява именно 

въвеждането на иновации във висшите военни училища, като 

инструмент за адекватна подготовка на кадри за сигурността и 

отбраната на страната. Това е ефективен начин за отговор на 

произтичащите от глобализационните процеси заплахи и 

предизвикателства. 

За реализиране на такъв иновационен процес е необходима 

финансова обезпеченост. Въпреки относителната финансова 

самостоятелност по-голямата част от издръжката на висшите 

военни училища е от държавния бюджет. 

За разлика от иновационния процес в развитите страни, 

иновациите у нас се извършват в условия на нестабилна икономика,  

недостатъчни чужди инвестиции и частен капитал. 

В този план министерството на отбраната и министерството на 

образованието и науката, не използват в пълна степен потенциала 

на научните изследвания за провеждане на необходимите 

научни разработки.  

В същото време чуждестранни колективи и експерти 

получават възнаграждения за оценките, заключенията и 

препоръките, които правят по важни за отбраната проекти. 

На висшето военно образование се възлагат специфични 

задачи свързани с изграждане и поддържане на способности за 

гарантиране на мира и сигурността на страната, както и 

изпълняване на задачи на чужда територия, често в условия 

неспецифични за нашите географски ширини. За това според нас 

висшето военно образование трябва да акцентира както върху 

професионалната подготовка и личностното формиране 

(изграждането на лидери), така и върху потенциала от 

аналитични способности на обучаемите, което би се отразило 

върху ефективността на поставените задачи. С други думи, 

натрупването и прилагането на необходимите професионални 

знания в комбинация със съответните личностни качества 

гарантират постигането на търсения ефект. 

Посоченото по-горе е обусловено от редица обективни 

условия, които влияят на образованието като цяло и на 

ситуацията във висшите военни училища в частност. Между 

тях са: 

• нарастването на наукоемките военни дейности 

(интелигентна отбрана); 

• нарастване на обема на научната и техническата 

информация; 

• бързата смяна на военните технологии; 

• нарастване дела на интердисциплинарните 

изследвания. 

Решаването на тези проблеми изисква нови иновационни 

подходи за формиране и развитие на кадри с висше военно 

образование. Най-актуални днес са моделите, свързани с 

развитие на критично мислене, креативни способности и 

интелектуални ресурси на личността. Всичко казано дотук 

позволява да се направи извода, че главна насока в дейността 

на висшите военни училища днес е не просто присъждането на 

специалност, а залагането на професионални основи от знания 

и личностни нагласи, подчинени на задачата за непрекъснато 

обучение през целия живот. За ефективното развитие на 

висшето военно образование са необходими различни 

съвременни модели на обучение във висшите военни училища. 

Така например, в [8] е предложено как всеки студент, 

самостоятелно да разработва конкретна, обощаваща задача, 

която му е зададена от преподавателя. За решаването й е 

необходимо да се прилагат техники, разгледани в предходни 

лекции и упражнения [8]. 

Терминът „модел на обучение” не се използва еднозначно. 

Обобщаващ модел на иновативно обучение за първи път се 

споменава в труда на Kozma R. B. and J. Johnson 1991. В него се 

предвижда: 

• активно участие на студента в процеса на обучение; 

• възможност за използване на получените знания в 

реални условия (на терен); 

• представяне на информацията под най-различна форма, 

текстова или цифрова (кодограми, изображения – ОКВО, 

заповеди, таблици, разчети и т.н.); 

• индивидуален подход към обучението и колективната 

дейност. 

•  
Таблица 1: Примерни иновационни модели на обучение 

Иновационен модел  Същност 

Контекстно обучение 

Интеграция на различните видове дейност на 
курсантите: учебна, научна, практическа. 
Създаване на условия, максимално близки до 
реалните. 

Имитационно 
обучение 

Използване на игровите и имитационни форми на 
обучение. 

Проблемно обучение 
Използване на самостоятелното търсене от курсанта 
на знания чрез прилагане на проблемния подход от 
преподавателя на учебния материал. 

Модулно обучение 

Ясно   структуриране   на   учебния материал с 
оглед на максималното му усвояване,  
съпроводено със задължителен блок от 
упражнения и контрол след всеки фрагмент. 

Пълно усвояване на 

знанията 

Разработване на варианти за постигане на учебни 
резултати за обучаемите с различни 
способности. 

Дистанционно 
обучение 

Широк достъп до образователните ресурси, 
максимално опосредствана роля на 
преподавателя и самостоятелна, автономна роля на 
курсанта. 

 

Иновационният подход във военното образование се 

определя не чрез използването на един единствен модел, а от 

способността да се създава и моделира необходимия елемент на 

образователния процес, като се използват различни подходи. 

Точно такава способност прави процеса на обучението във 
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висшите военни училища технологичен, прогнозируем и 

съответстващ на планираните резултати. Необходимо е да се добави, че 

в рамките на такова конструиране е целесъобразно да се използват 

смесените модели. Например, в системата на дистанционното 

обучение е много ефективен принципът на модулното обучение, 

съчетан с модела на пълното усвояване на знанията. Съдържанието 

на учебния материал е ефективно да се систематизира в модули, а 

условията на обучение, темпа на усвояване, провеждането на 

процедурите да варира на основата на модела за пълно усвояване на 

знанията. Няма съмнение, че такъв подход е по - перспективен в 

контекста на развитие на образователните тенденции в ХХІ век, 

тъй като позволява да се реши една от важните задачи на 

“социалната поръчка” - адекватна подготовка на младите хора за 

отбраната и сигурността на страната в национален и коалиционен 

формат.  

Един от фундаменталните въпроси, касаещи иновационния 

процес в системата на висшето военно образование е 

съкращаването на времевия интервал между появата на новото 

знание и неговото използване, внедряването му в практиката. 

Този въпрос днес е с особена важност, защото от бързината, с 

която новите знания се прилагат в практиката, от една страна 

зависи успеха на целия иновационен процес, а от друга - 

победата в съвременния динамичен бой. Управлението на 

иновационния процес предполага улеснена практическа 

реализация на прогресивните идеи. Ако разгледаме 

иновационното развитие на военно-образователната система от 

гледна точка на управлението на едно висше военно училище, 

ще видим, че основната дейност в него е модернизацията на 

такива елементи на образователната система, като: 

• съдържанието и структурата на учебните програми; 

• методиката на преподаване; 

• принципите и средствата за осъществяване на 

образователния процес. 

От сферата на образованието в най‐голяма степен зависи 

създаването на иновационен климат и ефективността от 

оперативните способности на военните формирования и на 

армията като цяло. Характерът и ефикасността на 

иновационните процеси във военната сфера съществено 

зависят от характера и ефективността на иновационната 

дейност във военното образование. При разпространението на 

иновациите в сферата на военното образование се създава и 

развива съвременна военно-образователна система на 

отворено, гъвкаво, високо технологично ниво на знания, на 

непрекъснато образоване и учене през целия живот. Такава 

система представлява единство от: 

• технологични иновации в системата на образованието - 

нови методи и начини на преподаване и обучение; 

• иновации свързани с организацията и управлението на 

образованието. 

Всичко това води до съществено изменение на военно-

образователния процес.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Заключение 
Повишаване ефективността на системата за военно образование и 

наука у нас е един от най - актуалните въпроси за сигурността на 

страната. Факт е, че равнището на военно образование, научно - 

техническия прогрес и интелектуалния потенциал имат съществено 

значение за съвместимостта и воената интеграция на страната не само 

в рамките на региона, но и в ЕС и НАТО. Следователно, основен 

елемент за успешно развитие, функциониране и 

конкурентоспособност на военно - образователната система в 

дългосрочна перспектива е ефективно развитата иновационна 

дейност.  

Ето защо, усъвършенстването на системата за военно образование е 

не само начин за решаване на вътрешните проблеми свързани със 

сигурността и отбраната на страната, но и възможност за надеждно 

партньорство в системата на Европейската отбрана и НАТО. 
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Abstract: The process of decision making in developed democracies is a difficult one. Arriving at a decision or shaping new legislation is 

time-consuming, demanding, and requires extensive knowledge. It is a natural state that the decisionmakers and legislators need external 

experts to guide and advise them. That is the role of lobby groups, bodies, and individuals. The Middle East is a strategic region for the USA 

for a number of reasons such as: the presence of strategic natural resources; the existence and possibility of proliferation of weapons of 

mass destruction; and is the home to two of America’s most vital partners in the region, Israel and Saudi Arabia. Therefore, the shape of 

American Middle East policy is of fundamental importance. This policy is also important for the local states in the region who want 

American policy to be in line with their expectations and interests. This policy is also vital for ethnic minorities and Americans who can 

trace their roots to the Middle East. These minorities, organized in formal and informal lobbies, work alongside the policymakers consulting 

and advising them, aiming for a more preferential policy towards the country of their interest.  

Therefore, comparing and contrasting the pro-Israeli and the pro-Arab lobby helps to understand the process of shaping American policy 

towards the Middle East. The two lobby groups, while operating in a common environment, differ significantly: the size of the lobby, the 

wealth, and also their place in American society, all have implications as to the effectiveness of their actions. Understanding American 

Middle East policy, how the USA shapes and executes its interests and policies in this strategic region, requires understanding of the pro-

Israeli and pro-Arab lobby in the USA. This knowledge is also essential to formulate our own opinions and positions on this difficult subject. 

KEYWORDS: THE USA, THE MIDDLE EAST, LOBBYING, THE PRO-ISRAELI LOBBY, THE PRO-ARAB LOBBY 

 

The process of governmental decision making in fully and well-

developed democracies, is a process that is delineated by the 

constitution. A state’s strategic decisions must have transparent 

purposes, meaning, and a goal understood by society and its 

constituents. And the USA and American society is of such kind, 

kind that functions under and with alliance to the constitution. The 

political decisions of the government are transparent and well 

presented to society. Lobbying, the action performed by lobby 

groups, at first sight, should not correspond to the actions of the 

government and its decision-making process. Yet, in the United 

States, it is fully aligned with the American constitution, political 

tradition, and political processes. 

The origins of lobbying in the USA go back to the 18th century, to 

one of the Founding Fathers and the 4th President of the United 

States, James Madison, who published the paper Federalist No 10, 

in which he addressed the issue of the management of factions, i.e. 

groups of individuals who share a common purpose in various 

interests: social, economic, or intellectual (Nogris, 2016). Madison, 

in his paper, argued that lobby groups (as they are known today) 

and their activity, must be regulated. They should be either banned 

or avowed and legally regulated with regard to their influence in the 

political game. Regulation of such upwards initiatives and actions 

allows for a greater participation of society in governing, and is a 

channel for voicing citizens’ concerns, moreover, in theory, it 

minimizes space bribery and corruption. Despite the idealistic 

assumption of Madison, by now we know, that financial 

gratification is among the most popular and effective means of 

influencing the decision makers. 

There is a wide variety of issues, policies, and decisions that might 

be vital to different groups and individuals. Therefore, the types, the 

origins, and the goals of such lobby groups are most manifold in 

industry interest groups, business ones, ones that are social issues 

oriented (especially in the multicultural and multiracial United 

States) and also place American foreign policies and relations as 

being of the greatest importance. Lobbying can vary because of its 

focus, but another vital difference is the style it is performed in. 

There is the formal one – registered and transparently carrying out 

its activities, but also the informal one – that is loosely organized 

individuals who are not indifferent about a certain issue and voice 

their preferences. 

A distinctive lobbying area concerns American policy towards the 

Middle East and the Middle East conflict. This region is of strategic 

importance to the United States for two main but equally important 

reasons. These two interests that have persisted over half a century 

now, are the presence of natural resources in the Middle East and 

the existence of a key American ally in the region, that is Israel 

(Pastusiak, 1973). Not only is the existence of oil and gas vital for 

the USA, but also securing and ensuring the free flow of these 

resources. Israel, as the only recognized democracy in the Middle 

East, is a natural American partner in the region. Another interest 

for Washington in the Middle East is maintaining the stability of 

friendly Arab states in the region, since this state promotes stability 

of global prices of strategic natural resources (Czornik, 2009). 

American policy towards the region faces a challenging obstacle, 

because historically Israel and the Arab states of the region were 

conflicted. Today, the Middle East conflict is best represented by 

the relationship of Israel and Palestine.  

The Middle East conflict has a dimension in the United States. The 

Arab countries and Israel have their supporters in American society 

who actively voice their concerns, and work on behalf of U.S. 

interests in the region and help shape American foreign policy. For 

better comprehension of this political phenomenon of ethnic 

lobbying in the United States, key crucial differences between the 

pro-Israeli and pro-Arab lobbies requires critical comparison, 

presented below in a table and commented on further.  

Pro-Israeli lobby Pro-Arab lobby 

Single goal Multi-goal 

Treated as Americans Treated as aliens 

Sympathy (WWII) No sympathy (9/11) 

Fighting terrorism Are terrorists 

Well financed Poorly financed 

Prominent in society Underrepresented 

Source: own work  

 

Lobby goals and vital statistics 

A key factor differentiating these lobby groups is their 

representation and the goals of their activities. The Pro-Israeli lobby 

is well defined, since the main focus of their activity is building a 

strong relationship between the USA and Israel. While the pro-Arab 

lobby is more complex within. The pro-Arab lobby consists of 

ethnic groups rooted in various countries (depending on the 

definition and methodology, about 20-23 different countries) who 

might share culture and religion, but who often might be conflicted 

or indifferent about other issues, which is a reason for a certain 

disunity within the lobby. The pro-Arab lobby might speak in one 

voice on common issues but might by in opposition on others, 

whereas the pro-Israeli lobby is unified in most matters. There is 

also a significant difference in the size of these ethnic minorities in 

the USA. According to the Pew Research Center, the estimated 

number of Jews in the USA is about 5.3 million. The total number 

of Arabs is 1.2 million Arabs of whom only 85,000 are Palestinians. 

This above statistic is magnified by the fact that, according to the 

U.S. Census Bureau, the Arab population is concentrated in five 

states (key to winning the electoral college), and is still dwarfed by 

that of the Jews (except Michigan): 
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State Arabs as % of 

total state 

population 

Jews as % of 

total state 

population 

California .56 3.3 

Florida .48 3.7 

Michigan 1.16 .90 

New Jersey .85 5.5 

New York .63 8.4 

Source: own work  

This disproportion, among other significant factors, contributes to 

the strength and effectiveness of the pro-Israeli lobby in comparison 

to the pro-Arab one. 

The fact that the pro-Israeli lobby (ethnic minority) is more 

numerous and is concentrated in key electoral college states is 

strengthened further by the fact that American Jews are politically 

aware and active. This is a result of above-average educated 

citizens, and this is the case of Americans Jews who attend colleges 

and universities investing in education. The two factors, practicing 

democratic virtues of voting and speaking in one voice, make these 

minorities especially effective and valuable in the eyes of 

politicians. In contrast, the Arab ethnic minority is less numerous 

and less active. As Harry Truman remarked “In all of my political 

experience I don’t ever recall the Arab vote swinging a close 

election’ (Mearsheimer, Walt, 2007). Therefore, the politicians do 

not recognize this ethnic minority and the pro-Arab lobby as either 

a source of power or a threat and strategically (reaching personal 

goals) do not find it attractive. 

 

The question of sympathy 

Lobby organizations do not operate in a void but within society, 

among citizens and individuals who have their preferences, who 

have their sympathies and who also might be and are naturally 

biased. If it comes to the two discussed ethnic groups, they are 

differently perceived in American society. As the graph below 

shows American approach towards the actors of the conflict is 

disproportional (Saad, 2010):  

 

 
 

This approach is reflected in the United States as well. Americans 

have sympathies with Jews and American Jews for a few reasons: 

The Holocaust experience, shared democratic values, and fighting 

terrorism. Despite the fact that Israel is targeted by local terrorism, 

Israel as a state, just like the USA, is a target of attacks. 

Consequently, Arab minorities in the United States are perceived as 

different, alien, and even a threat. The 9/11 attacks were carried out 

by terrorists from the Middle East. Also, Americans perceive 

aspects connected to Arabs, Muslim and the Middle East as the 

source of the biggest threat to the United States (Carroll, 2004): 

 
Such an approach of Americans to minorities allows the pro-Israeli 

lobby, in comparison to the pro-Arab/Palestinian one, operate more 

freely in a friendly environment, and thus be more effective. 

 

Place in society 

As argued above, the pro-Israeli minority has an upper hand in 

American society over the pro-Arab/Palestinian one. Lobbying is a 

process, an activity, that requires funding. Such operations without 

sufficient monetary instruments are less effective. Therefore, 

effective lobbying and ethnic representation demands capital. 

Capital is correlated with prominence in the society and follows a 

logical pattern: good (expensive) education  well paid profession 

 successful career   wealth and prominence. Prominent, 

successful, well-off individuals who are dedicated towards a cause, 

become sponsors and donors. Analyzing the two ethnic groups 

through these criteria, it must be noted that Arab Americans are 

neither as wealthy, well organized, numerous, or politically active 

as Jewish Americans. As a group, Arab Americans have not been as 

successful in reaching prominent positions in academia, business, 

and the media, and they are also less visible in politics 

(Mearsheimer, Walt, 2007). This phenomenon can be explained by 

the fact, that Jewish immigration has a longer tradition, while the 

Arab one is relatively recent. And it is not the first generation of 

immigrants who are present in important positions. There is the 

trace of the second, third, and next generations who become more 

affluent and successful. According to The Jewish Virtual Library, 

the list of prominent companies founded by American Jews is 

exceptionally long, which proves how effective this minority is, 

among these companies are: Dunkin Donuts, Facebook, Google, 

Goldman Sachs, Oracle, Starbucks, Warner Bros. Pictures, and 

Dell. Naturally not all successful Jewish businessman are lobbyists, 

but globally, Jews show a high level of identity awareness. In fact, 

about a third of American Jews do not identify Israel as a 

particularly salient issue (Cohen, 2006). Yet, Arab Americans, on 

the average, are less successful and prominent in American society. 

A similar pattern can be spotted in American politics, where the 

decision-making process is taking place. Because of the facts 

discussed above as being less numerous, less prominent and 

possibly, averagely, not as well educated, American Muslims (a 

much broader) are underrepresented in politics. There were 30 Jews 

in the 115th Congress and 9 senators while only 2 members of 

Congress are followers of Islam (Cooney, 2016). Therefore, also in 

Washington, where the decision processes are taking place, the 

presence of Jewish Americans dominates that of Arab Americans. 

These politicians not only guide the legislative processes but also 

represent a certain ethnic minority. As a consequence, these 

statistics add to a picture of a more influential Jewish ethnic group 

in the USA. 
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Structure of the lobby 

Groups of interest, commonly known as lobby groups, consist of 

formal and informal components. The first and foremost difference 

between the two is the level of openness in supporting a case. It is 

widely accepted that formal lobby groups and individuals must be 

registered. They must function with accordance to the law and 

within a legal frame. That especially refers to the methods and tools 

of lobbying, mostly the transparency of any money transferred.  

The informal lobby will be individuals and organizations who 

sympathize with a cause. In case of the pro-Israeli lobby, it will be 

Jewish Americans, Christian Americans who support Israel and 

U.S.-Israel for moral and religious matters, and Americans who see 

Israel as a friendly state and Jews as a minority who have 

historically suffered. This support is difficult to measure since the 

effects of verbal, moral support, writing emails, and calling 

congressman does not have a numerical value. This high political 

pro-Jewish activism forces the policymakers to consider their voting 

approach. There are no benefits to candidates for taking an openly 

anti-Israel stance and considerable costs in the potential loss of 

campaign contributions and votes from Jews and non-Jews alike 

(Bard, 2017).  

For the reasons elaborated on earlier, the pro-Arab lobby is far less 

effective. Among other disadvantageous characteristics such as 

being less numerous, less visible, and not as well-off, the pro-Arab 

minority is characterized by disunity. It is precluded from effective 

representation of the Arabs. A number of human rights 

organizations have voiced their concern about the mistreatment of 

Arab Americans (this was especially visible following the 9/11 

attacks) and have also warned about the violation of human rights in 

the Middle East, such actions can hardly be treated as lobbying. 

The organization that formally and directly lobbies the U.S. 

government on behalf of Israel and the one with widest scope and 

recondition is AIPAC – American Israeli Public Affairs Committee. 

AIPAC is possibly the most powerful PAC (political action 

committee) coordinating the work of various pro-Israeli 

organizations. PACs are institutions that pool campaign 

contributions from members and donates those funds to campaigns 

for or against candidates or legislation actions. Yet, it must be 

clarified that AIPAC is not registered as a PAC (yet it operates as 

one) with the Federal Election Commission. It does not rate, 

endorse, or finance candidates, but it guides other PACs and also 

the informal lobby on how to take pro-Israeli action. For nearly the 

last 70 years, AIPAC has remained nonpartisan, thereby keeping 

friends among both political parties. A second, and equally 

important pro-Israeli organization is the Conference of Presidents of 

Major Jewish American Organizations. It is composed of 55 

different organizations and is responsible for formulating and 

articulating the official Jewish-American position on foreign policy 

matters. Members of these organizations, lobbyists themselves, are 

mostly Capitol Hill veterans who know and understand the 

complexity of decision-making processes. 

Similarly, the formal pro-Arab lobby is built of former government 

officials. It is slightly younger than the pro-Israeli one and dates 

back to 1972 (NAAA – National Association of Arab-Americans). 

It was consciously patterned after AIPAC. Yet, pro-Arab activities 

for a more even-handed American Middle East policy is often 

dominated by major oil companies’ actions that concentrate on the 

natural resources of the Middle East and the countries rich in these 

resources. Again, a lack of one unified voice, make the pro-Arab 

lobby diluted.     

 

Campaign donation 

It’s difficult to measure, but without a doubt, political campaign 

contributions are considered an important means of influence, thus a 

frequently and preferably used tool by different groups of interest 

including the lobby groups.  

The campaign contribution scale shows another disproportion 

between the pro-Israeli and pro-Arab lobby. The most transparent 

method of analyzing contribution engagement is through a PAC and 

their sponsoring actions. It must be noted that financial measure can 

be used to promote a candidate, a politician, or to minimize the 

chances of him being elected by discrediting him. The chart below 

presents the disproportion of financial engagement of pro-Israeli 

and pro-Arab PAC’s in election cycles (Jewish Virtual Library, 

2016): 

Election 

Cycle 

Pro-Israel 

PACs 

Pro-Arab 

PACs 

2016 $3,366,343 $95,550 

2014 $2,913,897 $99,266 

2012 $2,977,189 $44,100 

2010 $3,186,082 $80,740 

2008 $3,381,779 $143,755 

2006 $3,155,891 $121,176 

2004 $3,350,438 $143,950 

2002 $2,918,589 $55,550 

TOTAL $25,250,208 $784,087 

 

This disproportion has resulted in greater visibility for the pro-

Israeli lobby and is the reason why they are more welcome on 

Capitol Hill. 

This unequal pattern (seen in the graph below) is followed by the 

general volume of contributions, not only by PAC’s but by lobby 

groups in a broader understanding (Pro-Israel and Pro-Arab 

Interests: The Money, 2002): 

 
As will be presented below, financial support can be used to 

promote or discredit a politician. A bigger budget allows for greater 

coverage of promoting or defaming a candidate. Yet, the greater 

financial resources of the pro-Israeli lobby is used also to educate 

politicians. Congressman and other decisionmakers are invited to 

vicinity tours of Israel. There, they learn the history and culture of 

Israel, they also are given an opportunity to understand more in-

depth, the uniqueness of Israel and the importance of U.S.-Israeli 

relations (Abourezk, 2007). Such trips are not offered, officially, by 

the pro-Arab lobby organizations. 

 

Means of influence 

Ethnic lobby methodologies and tools are like any other lobby. The 

ethnic specificity does not require development of any other 

specific techniques of putting pressure on the decision makers. 

Naturally, the most commonly used method, described above, is 

voting power, the basic tool that citizens have in a democratic state. 

What must be emphasized however, is that the Jewish American 

vote has a unique power. The Jewish American population is 

concentrated in a few key electoral college states, they have high 

voter turnout and what is more, American Jews tend to follow the 

Jewish organizations’ voting guidelines and are compatible with 

both traditional Republican and Democratic agendas. Thus, the 

Jewish ethnic minority has swing vote power. It has the potential of 

being decisive in the most important key states. 

 

HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY. 2019

196



The other means of influence also discussed is the power of money. 

Above the fact that the Jewish lobby is economically superior, it 

also skillfully organizes and distributes donations. AIPAC does not 

donate funds itself, but it connects donors with political figures it 

chooses to support. Such personal targeting makes the political 

candidates personally responsible to a donor. In case of winning a 

political race, the politician is taken on a trip to Israel, which only 

strengthens his or her sympathy for Israel and the donors. 

Another method used by lobby groups is to establish think tanks – 

expert, advisory bodies that employ academics, experts, and 

politicians (often retired). Such bodies are present in the media and 

also serve as external experts. Again, the number of pro-Israeli 

think tanks dominate the pro-Arab ones and are ever-present in 

Washington D.C. According to Mearsheimer and Walt, "pro-Israel 

figures have established a commanding presence at the American 

Enterprise Institute, the Center for Security Policy, the Foreign 

Policy Research Institute, the Heritage Foundation, the Hudson 

Institute, the Institute for Foreign Policy Analysis, and the Jewish 

Institute for National Security Affairs (JINSA) (Mearsheimer, Walt, 

2007). To a great extent these think tanks do play an informative 

role and they do explain the Middle East complexity, but this pro-

Israeli think tank activity dominates the discourse on the Middle 

East. 

The educational dimension of lobby groups is present also at 

American universities and colleges. Establishing student clubs, 

interest groups, or other student bodies aimed at educating young 

people, fighting discrimination (anti-Semitism), and also teaching 

the importance of political activity at the grassroots level. Both 

ethnic minorities are active at this level, yet again it is the Jewish 

one which has better organization and funding, which is crucial for 

its existence. While a growing number of students from the Middle 

East attend American universities (they can afford high tuition 

fees), they are not active in promoting their home countries. 

 

Lobby in action 

Both of the discussed ethnic lobby groups succeed in their actions 

on numerous occasions. 

One example, broadly analyzed and discussed, was the role of the 

pro-Israeli lobby in driving the U.S. to war with Iraq in 2003. 

Advisors to George W. Bush originated from the neoconservative 

movement. A hawkish political movement advocating for peace 

through strength. Neoconservatives grew in strength and influence 

during the administration of George W. Bush (in the wake of the 

9/11 attacks), when they played a major role in promoting and 

planning the 2003 invasion of Iraq. Prominent neoconservatives in 

the George W. Bush administration included Paul Wolfowitz, 

Elliott Abrams, Richard Perle, and Paul Bremer, who all view Israel 

as a strategic partner for the U.S. and who are widely associated 

with pro-Israeli movements. They argued, that even if evidence 

does not link Iraq directly to the 9/11 attacks, the eradication of 

terrorism and its sponsors must include removing Hussein 

(Mearsheimer, Walt, 2007). The consequence of the war against 

Hussein and removing him from office was a long-lasting 

destabilization of the Middle East and the birth of ISIS. 

Yet a spectacular failure of the pro-Israeli lobby was the U.S.–Saudi 

Arabia AWACS (surveillance planes) sale in 1986-87, then the 

largest foreign arms sale in U.S. history. Arming Saudi Arabia with 

the most modern equipment was not received warmly on Capitol 

Hill, the Pentagon, American society, and the pro-Israeli lobby, 

seeing this sale as a direct threat to Israeli security (Bard, 2010). 

This deal was seen as technology for oil access but jeopardizing the 

security of Israel.  A May 1981 poll showed that 52% of those 

surveyed opposed arms sales to any country, and only 19% wanted 

the U.S. to sell AWACS to Saudi Arabia. The Senate was divided 

on this deal voting 52 to 48 to permit the sale of AWACS planes 

and other air combat equipment to Saudi Arabia (Mohr, 1981). This 

deal shows the effectiveness of the pro-oil lobby which at that time 

(and possibly still today) shared many interests with the pro-Arab 

lobby, and the weakness of the pro-Israeli lobby at the same time.  

Both presented examples are equally fascinating and startling, how 

well-organized ethnic minorities can influence decision makers in 

the United States. 
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       Getting information from HUMINT is a term for actions 
performed by various formations and specialized structures to get a 
sense of feeling in the combat area. This includes obtaining 
information during patrols, convoys, escorts, security and other 
military activities, obtaining information from irregular and 
unintentional contacts, occasional conversations, contacts with the 
local population and authorities, and contacts with friendly 
forces[3][4]. When conducting crisis response operations, 
intelligence can provide much of the intelligence needed [10]. 
      Over the past two decades, our military intelligence has 
encountered a number of serious challenges in the preparation and 
participation of crisis response operations. Participation in missions 
has helped to accumulate valuable experience that has been used, 
directly or indirectly, in the process of preparation, provision and 
implementation of missions abroad. The lessons learned from 
participating in different missions should be studied, analyzed, 
applied in the preparation, development of capabilities and the 
involvement of the Bulgarian Armed Forces in crisis response 
operations. The development of science and technology, to study 
the Earth's surface and, above all, space technologies create 
conditions for the improvement and new quality of geo-information 
products that will be useful in humint operations.1 
       From the study of the participation of human intelligence teams 
and the HUMINT tasks, it has been found that there is a lack of 
adequate training related to human intelligence tasks and lack of 
staff (trained, prepared and certified). This greatly reduces the 
possibilities for obtaining information from human sources and 
increases the threats to our and coalition forces in the operation area 
[7]. 
      Developing a methodology for preparing human intelligence 
teams in operations requires a thorough analysis of the preparation 
and definition of guidelines for its improvement. This will be 
achieved by analyzing the HUMINT training system in NATO and 
the Military Intelligence Training Program [13]. 
       The preparation of NATO intelligence teams. 
       Based on the theoretical analysis of human intelligence, crisis 
response operations, and the study of the participation of HUMINT 
teams in such operations, the scientific methodological foundations 
for the development of a system for improving the preparation are 
highlighted. This creates the conditions for the effective preparation 
of HUMINT teams to participate in overseas missions. As a result 
of this activity, a flexible and refined intelligence process will be 
built, taking into account the changes in the modern military-
political environment. Different types of linguists can be used in a 
similar way. They can be more than language specialists. linguists 
can apply their intuition of local customs and traditions in the area 
and respect local culture and behavior.2 

1 Иванов, M., Дистанционни методи за измервания на 
земаната повърхност, В. Търново, 2016, стр. 16 

 
2 Лазаров, В., Разузнаване с хора (HUMINT), С., 2009, стр. 

84-85 

       The preparation of human intelligence teams is directly related 
to overall military training and involves updating tactics, techniques 
and procedures for human intelligence. It is necessary to 
systematize and coordinate intelligence efforts at all levels. Inter-
linked forms and training methods should be used to achieve 
tactical integration between our intelligence teams and the coalition 
partners' teams. 
       On the basis of the analysis of the research problem, we can 
determine the preparation of the human intelligence teams to 
participate in crisis response operations as a purposeful process for 
building and consolidating professional knowledge, habits and skills 
that allow for the qualitative performance of missions abroad. The 
following principles are used to build the process of training human 
intelligence teams: a clear goal, continuity, consistency and 
completeness, which provide comprehensive training. In the 
developed armies of NATO special attention is paid to HUMINT 
training. Leading countries in this area of intelligence are: USA, 
Canada, Britain, Romania and others [15]. 
       NATO's intelligence structures have created a need to pool 
efforts, align the regulatory framework, apply experience and 
interact with the preparation and use of HUMINT. On 23 April 
2009, a NATO conference was held, with a Memorandum of 
Understanding on future HUMINT activities. On this basis, a 
NATO Humint Center of Excellence (HCOE) was established in 
Oradea, Romania. 
      The HCOE performs the following basic tasks: developing 
standardization documents, contributing to the development of the 
NATO intelligence doctrine, providing expertise on HUMINT 
operations in the mission area, testing and validating intelligence 
concepts.  
      On this basis, the HCOE has the following responsibilities: 
          - Support Alliance with mobile humint teams to improve the 
planning, preparation and execution of intelligence operations in the 
mission area; 
          - Examine, validate, and implement new tactics, techniques 
and intelligence procedures based on the experience of participating 
in different operations. 
       The mission of the Training Center is to provide quality 
training for human intelligence teams and the production of 
HUMINT products in response to NATO Command requirements. 
The Center develops the following main directions: preparing 
human intelligence teams, developing doctrines, setting up 
programs to prepare and deploy experience from participating in 
missions.  
       The HUMINT Training Center has developed a number of 
projects, the most important of which are: validation of human 
intelligence terminology, development of the HUMINT operator's 
manual, characterization of human resources in the surrounding 
operational environment, maintenance of the NATO concept for 
combating hybrid threats. 
       Validation of human intelligence terminology.  
       The aim of the project is to standardize the terminology used in 
human intelligence based on NATO's general military terminology 
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and the HUMINT experts' opinion. The ultimate goal is to create a 
vocabulary with word-terms in human intelligence. 
      Develop a manual of the HUMINT operator.  
      The task of the project is to create detailed guidance with the 
lowest degree of classification to serve a larger number of soldiers 
during preparation. The leadership will be based on the NATO 
Human Intelligence Doctrine, HUMINT good practices, and 
experience from participation in various operations around the 
world. 
       Characteristics of human resources in the surrounding 
operational environment.  
       The aim is to optimize the human resources information base in 
the operation area to improve the Alliance's approach to action. It 
also acts as a catalyst for multidisciplinary human resources 
research. 
      Hybrid threats.  
      The HUMINT Training Center supports NATO's concept of 
countering hybrid threats by conducting a study on the applicability 
of HUMINT teams in the fight against them. Hybrid threats 
represent a diverse and dynamic combination of opposing military 
forces, paramilitary formations, partisan groups and criminal 
structures, united by the common goal of mutual benefits. 
      The Human Intelligence Training Center conducts training 
courses for HUMINT soldiers. The main course is for collectors of 
intelligence from human sources. It covers all aspects of the Human 
Intelligence Alliance doctrine, HUMINT tactics, techniques and 
procedures and intelligence regulations. Students acquire 
knowledge, habits and skills as collectors of intelligence from 
human sources. They are trained in conducting interviews, 
interrogations, debriefing tactics, setting guidelines and methods for 
intelligence gathering, preparing to interpret extracted information 
and produce and distribute intelligence products. Other areas of 
preparation include: retrieving information from the local 
population, risk assessment, and screening of sources. 
 
       Preparation of intelligence teams in the Bulgarian Army 
(BA). 
       Planning and organizing of human intelligence teams is based 
on experience from the involvement of BA and NATO in crisis 
response operations. For this purpose a "Program for preparation of 
HUMINT units" was prepared. The program was designed to 
provide training for HUMINT human intelligence capabilities in 
accordance with "The Armed Forces Goal E 0630" performed by 
HUMINT's team of intelligence battalion. It has been developed on 
the basis of regulatory intelligence documents and the experience of 
HUMINT teams in missions and exercises. 
       The HUMINT program is in line with: "Doctrine for Armed 
Forces Training in the Bulgarian Army", "Military Intelligence 
Training Program for Military Intelligence", "Vision for Training of 
Land Forces", courses and instructions in the Bulgarian Army. 
        
 
       Planning the preparation.  
       The preparation of the intelligence teams is planned, organized 
and conducted on the basis of the "Doctrine of Training of Troops 
and Forces", "Military Training Directive", "Guidance on Planning 
and Reporting the Training of Commanders, Staff and Troops in the 
Bulgarian Army, Annex A to the Planning and Reporting Guide for 
the preparation of commanders, staffs and troops in the Bulgarian 
Army, the plans for the preparation of the commanders, the 
headquarters and the units, as well as the program for preparation of 
HUMINT teams. 
       For this purpose, a prospective and ongoing plan for the 
preparation of commanders, headquarters and units is being 
developed for HUMINT Company. The company is subdivided into 
human intelligence teams. 
      The plan is being developed for three years. At the end of each 
year the plan is reviewed and adjustments are made. The corrections 
shall be written as an annex to the plan for the relevant year and 
shall be approved by the senior staff. The current plan is being 
developed for each preparation period. A weekly schedule of 

classes is being developed in the Human Intelligence Team. 
Commanders are given the opportunity to create creativity in the 
planning of the learning process. The specific tasks performed by 
the humint teams, shall be obliged: 
           - The company commander - to determine the amount of 
hours per subject and occupation; 
           - Team commanders - determine the content and duration of 
the sessions on each topic. 
       When planning the combat assembly of the teams, the 
following training time is set: for the company - up to 60% and for 
the team - up to 40%. A reserve of hours is planned each year. It is 
scheduled for exams, demonstrations, visits to historical sites and 
cultural monuments and other events outside the program. 
      Organization of preparation.  
      The program has been developed for three years, each with 
duration of 12 months. The year is divided into two periods of 6 
months. During the first and the second training period of the first 
year, the following stages are progressing: preparation of the team 
and preparation of the company. During the first period of the 
second year the stage of improvement of the team's preparation was 
completed and in the second period the crisis response operations 
(CRO) were studied. 
       Practical survival classes with teams are conducted within field 
exercises, tactical classes and special teachings. The HUMINT 
teams run tactical exercise at the end of the second period in the 
first year and end of the first period in the second year, with 
duration of 2-3 days. When designing and conducting the exercise, 
it is possible for some of the teams to participate as Role Players. 
The HUMINT teams conduct complex lessons in the subject matter, 
lasting no less than 6-8 hours, at the end of the first period in the 
first and third years. 
      Conduct preparation.  
      The basics of personnel training for human intelligence teams 
are practical exercises in equipped cabinets, tactical training fields, 
shooting ranges, simulators, computer-simulated exercises and other 
audiovisual systems. 
       The information process is a set of consecutive actions 
(operations) performed with the data (data, primary information, 
facts, ideas, hypotheses, etc.) to obtain the information necessary 
for the purpose. Information processes always take place in a 
system (social, military, biological, etc.). The information processes 
carried out by a certain information technology and in an 
appropriate organizational environment are the basis for carrying 
out information activity by the person.3 
       Special training is subject to all other disciplines. In the course 
of the sessions and exercises conducted, the teams are trained 
individually or in interaction with other units to carry out HUMINT 
management tasks, learn HUMINT operator tactics, techniques and 
procedures for collecting intelligence information, surveillance 
techniques, non-verbal communication, and working with 
translators, conducting conversations and interrogations, marching 
in difficult conditions at high speeds in populated and outlying 
settlements. Protection of electronic warfare is considered to be a 
complex of technical and organizational events conducted to ensure 
the sustainable operation of its own systems and means of troop 
management under conditions of electronic impact by the enemy.4 
      On the basis of the analysis of the first and second year training, 
trainees should: 
        - To build skills for team work, endurance, psychological 
sustainability, discipline and efficiency; 
         - To know the techniques, the means of intelligence and 
communication; 

3 Иванов, M., Основи на геоинформационните технологии, В. 
Търново, 2016, стр. 17 
4 Лазаров, Л., Основи на електронната война, В. Търново, 
2018, стр. 18 
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         - Be trained to seek and enter into direct contact with 
representatives of the local population and local institutions, as well 
as representatives of the international community; 
          - To conduct non-verbal communication techniques and basic 
techniques such as HUMINT operators; 
          - Be able to hold conversations and interviews with potential 
and recruited sources of information; 
          - To have the techniques for analyzing the extracted 
information; 
         - To produce the necessary intelligence reports and documents 
for summarizing the extracted information; 
         - To be able to obtain the necessary intelligence through the 
creation of intentional and unintentional contacts with the local 
population, the administrative structures of the local government 
and other governmental and non-governmental organizations; 
       - To have a clear understanding of the historical past, economic 
situation and current situation in the geographic regions of the 
upcoming missions; 
      - To build trust and maintain good relations with the local 
population; 
      - To be able to provide and provide the necessary medical care 
and evacuation in all conditions; 
      - To improve the acquired qualities: physical endurance, 
psychological sustainability, discipline, performance and field 
training; 
      - To be able to fire with personal and collective weapons. 
    Various obstacles can be introduced when moving on the site. 
Under difficult stretches of the area, we have to grasp steep, grassy 
slopes, slopes and sheer rocks.5 
        From the analysis of the training in the third year, the trainees 
should: 
      - To improve knowledge, skills and habits; 
      - To develop the qualities: determination and assuming a 
reasonable risk in performing the tasks. 
         The theoretical analysis of the problem we are studying allows 
us to define human intelligence training as a purposeful process for 
building and shaping professional knowledge, skills, habits and 
personal qualities that enable humint teams to participate in crisis 
response operations [8]. 
         Control, report and analysis of preparation.  
         At the end of each period, a review and assessment of teams' 
readiness is performed. In the course of these checks, personnel 
tests are carried out to give an individual assessment of their 
preparation. At the end of the year, examinations are held to certify 
the teams. Analysis in the formation takes place after each training 
period and at the end of the year, with a review of the plan. The 
Company's commander analyzes the preparation of all personnel at 
the end of each week in self-training hours, and team commanders - 
daily, after each occupation. The results of the preparation are 
reflected in the combat training [9].  
         Analyzing and studying international experience shows the 
need to improve the individual and team training of HUMINT 
troops for tactics, techniques, procedures, and intelligence tools to 
build effective teams for coalition operations [12]. 
         An important guideline for improving the training of 
HUMINT operators and teams is the pre-selection of military 
personnel. They must have undergone some professional 
development and realization, be mature and laid-back. The 
refinement of selection procedures is crucial in the future 
preparation of human intelligence teams [11]. 
        The analysis of the preparation of human intelligence teams 
and its reconciliation with the modern tactics, techniques and 
procedures for HUMINT in NATO allows us to draw the following 
conclusions: 
         1. There is no modern and correct approach to the selection, 
construction, training and use of human intelligence teams. 

5 Нешев, И., Особености в обучението на курсанти при 
преодоляване на трудни участъци от местността, Научна 
конференция на НВУ „В. Левски”, том 4, 201860 

         2. Due to the multiplicity of crisis response operations, the 
preparation of human intelligence teams should be in accordance 
with the specifics of the particular operation. 
          3. New guidelines are being developed to improve the 
selection and preparation of human intelligence teams. 
       The use of HUMINT teams in crisis response operations is 
based on the flexible process of human intelligence that helps to 
extract, process, analyze and disseminate information. 
        It can be concluded that, in the absence of appropriate theory 
and practice for HUMINT, and in the wrong selection of human 
intelligence teams, conditions are created to delay the development 
of this kind of intelligence in the Bulgarian army. The versatility of 
actions in response to crises leads to new tasks for human 
intelligence teams [14]. 
 

       CONCLUSIONS: 
       1. Human intelligence operations are characterized by dynamic 
actions and unpredictability, which requires the implementation of a 
modern and correct approach to the selection, construction, training 
and use of intelligence teams. There is a need to improve the 
professional training of human intelligence teams. 
        2.  The experience of the crisis response operations led to a 
review of HUMINT tactics, techniques and procedures. Due to the 
versatility of this type of operations, the preparation of human 
intelligence teams should be done in accordance with the specifics 
of the particular operation. 
          3. The training of human intelligence is a purposeful process 
for the formation of professional knowledge, habits and skills, 
allowing their future development as commanders of HUMINT 
teams. 
          4. Using the experience of coalition partners, HUMINT can 
adapt to Bulgarian conditions. It is necessary to develop guidelines 
for improving the preparation of intelligence teams for crisis 
response operations. On their basis, an appropriate methodology 
will be created, implemented and prepared for the preparation of 
HUMINT teams for participation in crisis response operations. 
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1. Introduction 

The identity of every human being in not only the constitutive 

“I” in the psychological aspect, but above all it is the basis of 

functioning in legal terms as a citizen, representing rights and 

duties. The achievements of technology have meant that now every 

citizen – the user has at least two types of identification: state in the 

“classic, material form” and in the digital form – the so-called 

trusted profile and a “private digital form – in the form of a profile 

of any, even fictious, name” – regulated only by the regulations of 

the selected website. 

2. State identity 

On the basis of the Polish law Art. 4. 1. the Act of August 6, 

2010 on identity cards defines personal ID as a document stating 

the identity and Polish citizenship of a person on the territory of the 

Republic of Poland and other European Union Member States, 

European Economic Area countries not belonging to the European 

Union and countries that do not constitute parties to the agreement 

on the European Economic Area [1]. The right to have an ID card is 

available to every citizen, but after the age of 18 it is obligatory to 

have it. Evasion of an adult citizen from the obligation to possess or 

exchange an ID card (if its validity expires) is subject to a penalty 

of restriction of freedom or a fine. The identity card contains data 

about the person: a) surname, b) name (names), c) family name, d) 

names of parents, e) date and place of birth, f) gender, g) face 

image, h) PESEL number, i) citizenship and data concerning the 

document itself, i.e.: series and number of the ID, date of issuance, 

expiration date and designation of the authority issuing the ID card 

[Art. 12.]. Having an identity document is the basis of the citizen’s 

functioning in the state space – from acquiring and confirming 

property rights, by concluding agreements, submitting official 

applications, to protecting the rights and interests of every citizen in 

the area of public safety and order.  

 

3. Trusted profile 

The state trusted profile is a confirmed set of data that uniquely 

identifies its holder in the services of public entities on the Internet. 

Compared to the material form of the ID card, the data set contains 

only: name (names), surname, date of birth and PESEL number.  

A person using such a profile, therefore, has the so-called trusted 

signature for submitting applications and handling official matters 

of selected public institutions via the Internat. The trusted profile  

is secured in such a way that nobody – apart from its legitimate 

owner – can use it, which allows for credibility and authentication 

of a given person in a given public Internet service (identity 

confirmation). Thanks to the digital version of the “ID card”, the 

user can, among others, sign an official application, which is 

necessary to settle a specific administrative case (e.g. submit an 

application for an ID card, obtain copies of civil status documents, 

or submit an appeal against an administrative decision). Apart from 

purely official matters, a citizen may also use the option of appeal 

against a social networking decision – in the case of account 

blocking or deletion of a user’s entry, but subject to certain 

conditions: 1.) submitting a complaint, which has not been 

considered (or a response has not been provided within 72 hours), 

2.) entries were not illegal and the user did not violate the 

regulations of the website itself, 3.) the applicant is 18 years of age 

4.) has an account on a given website and is the author of the 

removed entry. Currently, this procedure applies only to Facebook 

[2].  

It is worth noting here as well the existence of the official 

governmental mobile application (dedicated to smartphones) called 

mObywatel (mCitizen), which allows quick access to the so-called 

mDocuments. Identified as mIdentity, it currently has the ability to 

display its identity on the phone in an electronic version on the 

phone display, however only in places where it is not required to 

show an identity card, because it does not replace it (i.e. in the area 

of services such as loyalty cards, hotel services, etc.). There are also 

options for two types of mCard (school and student). In contrast to 

the trusted profile, mIdentity is only the electronic quasi identity 

card for displaying on the phone’s display. In order to check the 

authenticity of the electronic identity card – the entrepreneur must 

have an application called mWeryfikator (mVerifier). Regarding the 

security of the indicated solution, attention should be paid to two 

aspects: 1.) prerequisites of the application itself, which can be 

installed on the device in which modifications of the operating 

system were not made, in particular modifications consisting in 

breaking the device manufacturer’s security or the manufacturer of 

the operating system (so-called jailbreaking or rooting) [3]; 2.) 

requirements of a given user’s behaviour in the form of: securing 

login data, setting a password, PIN number and optionally 

(optionally – a fingerprint); 3.) the application itself by: a 

watermark, hologram, dynamic element (a flag) and update dates. In 

addition, a user using the application is assigned a cryptographic 

certificate confirming the authenticity of the downloaded data. With 

regard to the protection of data stored in a mobile device, the 

selected service is also encrypted (access is only possible after 

entering the access password). Other security measures belong to 

the user himself, e.g. in the form of not installing other applications 

of unknown origin or downloading files from an unknown source 

that could expose him/her to the data loss. In this respect, the 

limitations related to governmental applications are a positive 

aspect (no data about the place of residence, no possibilities to 

conclude an agreement, etc.).  
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4. User profile 

The user profile has different meanings and the same 

functionality – depending on both the type of system and the 

service. In general, it can be assumed that a digital user profile 

consists mainly of its user ID necessary for logging in, allowing 

authorized access to a given system, network, computer or the 

service itself (e.g. account). The ID can be both in the form of a 

sequence of numbers and the so-called login (username or e-mail 

address). Depending on the type of services, the user may be given 

the option of interchangeably entering the form of the ID, but for 

the system it will always be a series of digits (assigned 

automatically). The profile is always associated with a specific 

service and is usually associated with the user’s account (e-mail 

account, website account, etc.). In the case of social networking 

sites, the user profile is all information contained and shared by 

him. These include: photos, descriptions, posts and comments. 

Therefore, it is a digital characteristic, which is shaped by the user 

himself. The scope of using the websites and services is defined in 

individual regulations. In the case of electronic banking services, 

the provisions of the Act in electronic payment instruments are 

applicable in this respect, in particular with regard to the obligation 

of ensuring the owner with the security of performing operations, 

with due diligence and using appropriate technical solutions [4]. 

When it comes to statutory obligations on the part of the user – the 

owner, most of all he should not disclose information about the 

operation of an electronic payment instrument made available 

under a contract for electronic banking services, the disclosure of 

which may result in ineffectiveness of mechanisms ensuring the 

security of outsources transactions [5]. In the case of revealing the 

indicated information to other persons and performing operations by 

using the account holder – he is responsible for the operations 

performed by these persons, which charges the account (individual 

bank account). 

 

Fig.1. User account creation process 

 

 

Fig. 2. Types of profiles 

 

5. Threats to profiles and accounts 

From the wide range of digital threats, the most dangerous ones 

for commercial websites users include: gaining access to the 

account, and then: taking over the profile and account demanding 

the cyber-ransom for handing it back to the owner, taking over and 

using the account/profile to commit other crimes (e.g. persuading to 

violence on social networks, ransom demand, sending offensive 

content, discrediting). 

 

Fig. 3. Account capture effects 

 

In turn, the Internet banking accounts’ users will also include –  

in addition to the risk of data interception and ransom demand – 

also the option of making purchases at the expense of the user of the 

intercepted account. For a trusted profile, these will be, in addition: 

the possibility of submitting official applications (e.g. issuing  

a duplicate ID card to a different address than the address of the 

rightful owner).  

6. Personal data 

The user account and his profile will not always fully meet the 

definition of personal data within the meaning of the regulations in 

force in the European Union, because pursuant to Art. 4 (point 1) of 

the Regulation of the European Parliament and the Council (EU) 

2016/679 of April 27, 2016 on the protection of individuals with 

regard to the processing of personal data and on the free flow of 

such data and the repeal of the 95/46/EC directive (general data 

protection regulation) Official Journal of the European Union L 

119/1 – “personal data” means information on the identification or 

identifiable individual, (…) to whom the data relates”. An 

identifiable person is a person who can be directly or indirectly 

identified (…) based on information that will identify it, in 

particular on the basis of an ID, such as the name and surname, ID 

number, location data, Internet ID or one or several specific IDs 

determining the physical, physiological, genetic, mental, economic, 

cultural or social identity of an individual” [6]. Considering the 

possibilities of commercial services in the scope of having an 

account, which does not have to be marked with real user data, 

indicated, indirect markers (e.g. location) may be of key 

importance. The ability to use an account with fictious data created 

an exception: identifying a specific individual in this case will be 

misleading – unless other factors indicate it. It is worth considering 

a situation in which the user, wanting to deliberately obscure the 

real identity – uses fictious data, which, however, identify a specific 

individual by, e.g., making purchases using a payment card or an 

electronic wallet. In accordance with the aforementioned regulation 

and Polish regulations regarding the protection of personal data: 

Information is not considered to enable identifying a person if it 

would require excessive costs, time or actions [7]. Such a provision 

allows for a fairly wide interpretation depending on “the justified 

probability, but ignorance of the algorithms used to filter user 

information should not prejudge the lack of qualifications for 

protection. 
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7. Profiling users  

The so-called user profiling by algorithms created for this 

purpose differs from the previously indicated profile creation by 

users themselves. They are most often used to create contextual ads, 

prepared for specific user preferences.  

The CM/Rec (2010) recommendation 13 of the Committee of 

Ministers of the Member States on the protection of persons in 

relation with automatic processing of personal data during the 

creation of profiles in chapter 1 defines: “Profile” – as a data set 

characterizing the category of persons to be applied to a given 

person. In turn: “Creating profiles” means automatic data 

processing technique consisting in assigning a given person a 

“profile” in order to make decisions about it or analyse or predict its 

preferences, behaviours and attitudes [8]. Algorithms of most digital 

services companies (including entertainment) are based on many, 

seemingly independent indicators, collecting “bits of digital traces” 

from the actions of each user individually. These include both 

“likes” of specific content and models based on analysing text 

information (content). The fact of performing analyses based on 

face photography should also not be surprising. The Convention no. 

108 itself of the Council of Europe on the protection of individuals 

with regard to the automatic processing of personal data [9] does 

not contain the definitions set out above. It also deals with general 

issues, such as: collecting personal data for specific and justified 

purposes, prohibiting the use of such data in a manner inconsistent 

with these goals, and: appropriate, factual, not exceeding the needs 

arising from the purposes for which they are collected [10]. 

However, it would be reasonable to conduct a thorough analysis,  

or “Advanced analytics” as part of cookies used to analyse and 

identify the behaviour of website users, among others, monitoring 

the IP address of the device used by the user to be able to identify  

it, and then combining such data with personal data provided earlier 

– do not go far beyond the “specified purpose”, if the main one  

is, e.g., to transmit information in the form of newspaper articles.  

Is it equally legitimate to allow websites to place third-party cookies 

– of advertising partners that are most often used strictly to build 

interest profiles in order to match advertising types on other 

websites (sic!) Although they theoretically do not contain personal 

data, they identify the user’s browser and the device itself. Thus,  

the user’s influence and capabilities are limited only to the 

acceptance of being notified about the use of cookies by a given 

website and possible changes made to the advanced settings that 

require additional action on the part of the user. Creating such legal 

“gates” should not take place due to the type and amount of data 

that is transferred, and then they are used primarily for specific 

profits for third parties, unrelated to the purpose or content of the 

website visited by the user.  

Profiling vs sharing information by users  

Considering the indicated issues, it is impossible not to pay 

particular attention to the issue of the amount of information placed 

by the users themselves – in every form. In 2012, it was estimated 

that each user generated about 500 MB of data a day (sic!), and in 

2015 this figure is expected to oscillate around 65 GB. However, 

most often users do not pay attention to security or privacy – at least 

when posting their photos.  

Algorithms in the security service 

The indicated mechanisms do not only serve to predict preferences 

in the marketing area. They have been used for a long time in areas 

of public safety and order. The so-called safety gates at airports can 

serve as an example, which, taking pictures of all passengers, are 

able to signal an employee that a particular person is showing 

nervousness or tension beyond the accepted standard or defined 

range. 

8. Conclusion 

There is no doubt that currently the majority of citizens – users 

operate in two realities: real and virtual – and in each of them they 

have their own identity. In the case of official services – both 

commercial and strictly state-related – these identities constitute one 

[homogenous] in two dimensions and their corresponding forms  

(“material” proof and digital ID). In the case of strictly private 

sphere and commercial services, the user can adopt a fictious, 

virtual quasi-identity, which he will use, for example, in his activity 

on forums or social websites – remaining relatively anonymous 

until he goes beyond the limits of the law with his behaviour, which 

could result in the identification by the law enforcement agencies 

(IP address, device address, etc.), and then responsibility under the 

correct [real] identity. Undoubtedly, EU regulations in the field of 

personal data protection constitute a significant step in this area – in 

particular security principles and procedures, but the remaining 

issue is the broad meaning of cyber-identity that is owned by every 

“virtual” user – even if, theoretically, it is anonymous (in the sense: 

not defined by name and surname). It would be appropriate to 

prohibit the collection of information in the form of cookies and 

user profiling using mechanisms that categorize their interest, 

including the selection of information about the location and 

devices used (including the type of operating systems). Only then 

would there be a complete regulation regarding the protection of 

user identification data. Data that is private in the most basic and 

important issue for everyone. However, it is worth bearing in mind 

that users themselves are often not aware of the threats and 

algorithms by which they are analysed and evaluated. Therefore, if 

legislators want to protect their citizens seriously and 

comprehensively, the proposed provision should be complementary 

to the existing gap. Otherwise, the American saying will be binding 

and unchangeable: “if you do not pay for the service (digital – 

assumed by the author), it means that you are a product”.  

Taking into account the current possibilities of algorithms – it is 

also possible that in the very near future it will be possible to 

“design” and “code” specific user behaviour, where the strictly 

purchasing preferences will be at the end of the list. From the 

above-indicated reasons for the protection of cyber-identity, its 

owner is and will be the most important and critical element. 
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universal self-defence of the population.  
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1. Introduction 

Nowadays, the aspiration of every state is to provide 

broadly understood security1, which is influenced by many 

interrelated factors, both internal and external. Current security 

conditions include variability, unpredictability and surprise2,  with 

which most of current security threats are connected, because they 

concern both internal threats (e.g. natural disasters are 

unpredictable) and external ones (e.g. all actions of terrorist groups 

characterize these three features). The whole security is affected by 

various factors, which is why we can speak about, among others, 

military, ecological, energy, economic, political, cultural, social and 

information security. The individual types of security depend on 

each other, therefore, when thinking about any security, all aspects 

should be taken into account3. When considering security-related 

issues, it should be remembered that security is not only a state 

obtained as a result of the activities of various entities, but also a 

continuous process due to the changing threats of the modern world, 

the situation on the international arena. 

The issue of this article is related to social security and 

precisely to the preparation of society for functioning in conditions 

of danger, crisis and war.  

In conclusion, the essence of national security4 is 

persistence, survival of the society in crisis conditions and 

development in favourable conditions, as well as risk taking in 

situations of all threats.  

       Social security5 being an element of national security, 

is to ensure the conditions for a dignified life of citizens and the 

development of the entire nation (spiritual and material), as well as 

                                                           
1 Security is: “a state of non-threat, peace, confidence”- J. Stańczyk, 

Contemporary understanding of security, ISP PAN, Warsaw 1996, p. 15; 
Security – “a state that gives you confidence and guarantees its maintenance 

and a chance for improvement. One of the basic human needs is a situation 

characterized by a lack of risk of losing something that a person particularly 

values, for example: health, work, respect, feelings, material goods”- Ed. J. 

Pawłowski, Dictionary of terms in the field of national security, AON, 
Warsaw 2009, s. 13. 
2 See J. Marczak, National Security – concept, character, determinants [in] 

Foundations of national security in the era of globalization, ed. R. 
Jakubczak, AON, Warsaw 2008, p. 34-39 
3 See A. Skrabacz, S Sulowski, Social security. Concepts, conditions, 

challenges. Elipsa, Warsaw 2012, p.14. 
4 Security began to be described and researched in this subject as an antidote 

to the emergence of new (non-military) threats in the 1980s, previously only 

military strikes were recognized. Author’s footnote. 
5 “Social security covers all legal and organizational activities carried out by 

governmental entities (national and international), non-governmental 

organizations and citizens themselves, which aim at providing a certain 
standard of living for individuals, families and social groups and preventing 

their marginalization and social exclusion”- M. Leszczyński, Social security 

and state security, Publication of the Jan Kochanowski University of 
Humanities and Natural Sciences, Kielce 2009, p. 37; “Social security 

means protecting the existential basis of human life, providing opportunities 

to satisfy individual needs (material and spiritual) and performance of life 
aspirations by creating conditions for work and study, health protection and 

pension guarantees”- A.Skrabacz, Social security, Theoretical and practical 

basics, Publishing House Elipsa, Warsaw 2012 , p. 38. 

ensure the protection of national heritage. It includes:6 protection 

and strengthening of national identity, operation of the media for 

security, counteracting threats to demography, ensuring social 

security and education for safety (fig. 1). 

 

 

Fig. 1. Structure of the Social Security System. Own study 

based on: National Security Strategy of the RP 2014.  

 

1. Education for safety
7
  

The issue includes activities aimed at acquiring 

knowledge and skills by the citizens in the area of security, 

increasing their competence in this area and strengthening social 

awareness of security threats and proper response in the event of 

their occurrence. It is implemented by general and higher education, 

central and local state institutions as well as associations and non-

governmental organizations8, which must cooperate together.  

The Act on the general duty of defence of the Republic of 

Poland determines who is subject to the obligation of education for 

safety, these are: [Primary school and secondary school students: 

general high school, technical school and industry school of the 1st 

                                                           
6 National security strategy from 2014, p. 38;  
7 Ibidem. p. 39; The subject of “Education for safety” was introduced to 
Polish school from September 1, 2009, replacing the subject of “Protective 

Prevention”. The scope of education within the framework of “Education for 

safety” includes issues concerning: state security, preparation for rescue 
operations in the event of various threats, principles of first aid and health 

education – Author’s footnote.  
8 National security strategy from 2014, p. 39. 
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degree, with the exception of adult school students, are subject to 

education for safety]9. In addition, the Act specifies that the subject 

“Education for safety” is mandatory for the above-mentioned 

schools and covers one hour per week.  

The ordinance of the Minister of National Education10 sets 

out in detail the goal and assumption of the subject “Education for 

safety”, stating that it is to prepare students for appropriate, proper 

responses to dangerous situations, according to the scale of the 

threat, and presents content regarding rescue operations, first aid 

and individual and collective health-related issues. In addition, the 

subject takes into account issues concerning state security including 

the essence of security, safety components, its determinants and the 

role of international organizations in ensuring security. The 

curriculum is based on the core curriculum of the subject: education 

for safety. It consists of four modules: state security, threats in the 

modern world and dealing in emergency situations, first aid in 

emergency states threatening life, health education (fig. 2).  

 

 

Fig. 2. Education for safety. Own study based on: Regulation of the 

Minister of National Education of February 14, 2017 

 

State security  

Security is the basis for the functioning of every state and 

allows its stable development. The defence system of the state 

consists of many links that must cooperate together and 

complement each other. Therefore, it is necessary to know the 

geopolitical conditions of Poland’s security, the importance of 

international organizations in shaping security.  

Threats in the modern world, dealing with threats 

                                                           
9 The Act of November 21, 1967 on the general obligation to defend the 
Republic of Poland (Journal of Laws of 1967 no. 44, item 220 and Journal 

of Laws of 2018, item 1459, 1669), art. 166.1. 
10 See the Regulation of the Minister of National Education of February 14, 

2017 on the core curriculum of pre-school education and the core curriculum 

of general education for primary school, including students with intellectual 

disability of a moderate or severe degree, general education for a special 

school of the 1st degree, general education for a special school preparing for 

work and general education for a post-secondary school (Journal of Laws of 

2017, item 356).  

 

Issues of this module will familiarize students with the 

threats of various origins (natural and man-made) occurring in the 

modern world, allow to recognize alarm signals, warning messages 

in force in the state and also learn the rules of conduct in case of 

alarm signals. They teach how to respond in crises at home, at 

school and the surrounding area. They allow to get to know the role 

and tasks of services responsible for participation in the elimination 

of threats (fire, traffic accidents, snowstorms, release of dangerous 

chemicals, terrorist incidents). 

First aid in sudden life-threatening situations  

The subject of this module contains a very wide range of 

issues regarding first aid, safe conduct at the place of event 

(protection of one’s own health, assessment of own capabilities, use 

of personal protection measures), recognizing the life threatening 

condition of the injured person, the ability to deal with the 

unconscious person (among others, assessment of respiratory 

function and possible airway clearance, correct positioning of the 

unconscious person in the lateral position, thermal protection of the 

person). In addition, the module teaches proceedings in the case of 

people with limb injuries, burns, cardiac arrest, choking and others. 

Knowledge, skills achieved under this chapter can be used in 

various types of threats involving persons injured.  

Health education. Health in an individual and collective 

dimension  

Issues included in this module allow to get to know the 

factors and behaviours that threaten health, or act positively on 

people, and also indicate tasks that can contribute to improving 

health (among others, protection of the natural environment, 

cooperation of people, organizations for health).  

 

2. Training in the field of universal self-

defence of the population 

Activities aimed at preparing the population for universal 

self-defence consist in its participation in training and the 

performance of specific obligations by citizens. Legal regulations 

concerning activities within this field can be found in: Act of 

November 21, 1967, on the general obligation to defend the 

Republic of Poland (section IV, chapter 4 – Common self-defence 

of the population) and in the Regulation of the Council of Ministers 

of September 28, 1993 on universal self-defence of the population. 

Universal self-defence as part of civil defence consists of 

compulsory participation of the population in basic or practical 

exercises (practical exercises can be carried out in the framework of 

combating natural disorders and environmental threats, as well as 

during removal of their consequences).  

The Act on the general duty to defend the Republic of 

Poland includes the following provisions concerning this issue:11 

[Persons with the Polish citizenship, capable in terms of health, 

subject to the obligation to train the population in the field of 

universal self-defence. Training of the population in the field of 

universal self-defence aims to prepare for self-defence against the 

means of mass destruction and other actions of the enemy. Training 

of the population in the field of universal self-defence is carried out 

in the form of basic classes or practical exercises]. According to the 

provisions of the aforementioned Act, Polish citizens up to 60 years 

of age are obliged to self-defence, the exception being: sick persons, 

incapable of work, disabled, taking care of children under 16, 

pregnant women, soldiers of active service and officers of the 

services, guards responsible for security in the state (Internal 

Security Agency, Intelligence Agency, Police, Central 

Anticorruption Bureau, Border Guard, State Protection Service, 

Prison Service and State Fire Service). The duties imposed on 

                                                           
11Act of November 21, 1967 on the general obligation to defend the 

Republic of Poland (Journal of Laws of 1967, no. 44, item 220 and Journal 

of Laws of 2018, item 1459, 1669),§ 168. 
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citizens within the framework of universal self-defence include: 

preparation of protection of residential premises, personal and 

individual property, protection of own sources of drinking water 

against pollution and contamination, maintenance of appropriate 

equipment and means of protection in a proper state.  

The document in detail specifying the size, organization 

and principles of training the population in the field of universal 

self-defence and defining the competence of the authorities in 

matters of imposing this obligation and releasing it is the regulation 

of the Council of Ministers of September 28, 1993 on universal self-

defence of the population.   

Training in the field of universal self-defence consists of 

compulsory participation of people in basic or practical exercises. 

Basic classes, are organized in the form of training or 

self-education, their task is to theoretically prepare the population to 

perform self-defence tasks. They are carried out in a five-year cycle, 

not more often than twice a year (on business days up to 4 hours or 

up to 8 hours on a non-working day). They are implemented on the 

basis of programs elaborated by commune administrators, mayors 

(presidents of cities) of programs, which take into account the 

program assumptions of the Head of National Civil Defence and the 

issue of threats of a given region, plant or environment, rules of 

conduct in cases of their appearance, assistance to the injured. The 

discussed classes conducted by civil defence instructors, 

commanders of the civil defence formation or other persons 

appropriately prepared for this are held in workplaces or in places 

of residence. 

During practical exercises, projects are carried out that 

give the opportunity to acquire practical skills to protect own health 

and life, household and help the injured.  

[The organization of training of the population in the field 

of universal self-defence is directed by the competent civil defence 

chiefs using the existing database of the civil defence formation for 

this purpose]12. 

Participation in training in the field of universal self-

defence is mandatory, imposed on citizens in the form of a decision 

issued by the commune administrator or mayour (city president). 

People who were established under the said decision are required to 

attent training in the field of universal self-defence in the time and 

place indicated by the organizer of the training. There is a 

possibility of appeal against the decision, the appeal may be at the 

request of the person concerned or from the office (e.g. due to the 

position held – significant for reasons of national security) after 

presenting the documents justifying the application. Exemptions 

from the obligation to undergo training in the field of universal self-

defence are carried out by commune administrators or mayors (city 

presidents).  

Commune administrator, mayor (city president) by 

imposing the obligation on the citizens to prepare for self-defence 

defines the principles of preparing buildings for protection, 

proceedings after the announcement of alarm signals and during 

natural disasters and other threats, as well as controls the 

preparation of self-defence. 

The head (owner) of the workplace (in relations to the 

employees of the plant), commune administrator or mayor (city 

president) are obliged to keep records of persons subject to training 

in the field of universal self-defence and persons who have been 

trained. 

Expenses related to the training of the population in the 

scope of universal self-defence constitute the costs of the state 

budget as part of current expenditure for defence purposes.  

                                                           
12 Regulation of the Council of Ministers of September 28, 1993 on 
universal self-defence of the population (Journal of Laws of 1993, no. 91, 

item 421) §3.  

 

4. Conclusions 

The presented analytical material concerns a very 

important social problem, which is the proper preparation of the 

population of the state to act in the event of crisis or war. 

Knowledge of this problem by young people under education and 

adult citizens can make a significant contribution to surviving in 

difficult crises. The idea of implementing the subject “Education for 

safety” with its program assumptions is a very good idea, but it does 

not always work well in practice due to the lack of fully prepared, 

specialized, educating staff.  
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1. Introduction 

Knowledge management is derived from ancient times, but the very 

terms “knowledge management” appeared in 1997 and only from 

that moment can be regarded as functioning as a form of separate 

approach in modern management. Among many definitions that 

describe this area, it is worth mentioning the one developed by K. 

Stewardt, which says that it is: “Possessing knowledge about we 

know, its acquisition and organization, and use in a manner that 

brings benefits”[1]. 

However, regardless of what concept or definition we want to use in 

our organization, all activities related to knowledge management 

focus on common elements, which include: cyclicality and 

regularity, analysing processes related to the location of knowledge 

and its acquisition, linking processes with business objectives 

implemented through the organization, support of acquired and 

owned knowledge with IT tools and modern technologies, deriving 

benefits resulting from this activity and, perhaps above all, ensuring 

the security of acquired and owned knowledge. Among the concepts 

of knowledge management, there are three approaches: Japanese, 

resource and process. The process approach probably captures the 

concept in the most transparent way, the main parts of which are: 

acquiring knowledge, sharing it and converting it into decisions. 

Taking into account the elements of the process approach 

mentioned above, it can be seen that each of them is closely related 

to the next key trend of management, i.e. human capital 

management. Acquiring knowledge or creating it is, after all, 

nothing but using the intellectual potential of your employees or 

using external sources in the form of knowledge that you can buy, 

but there is always the danger that it will not have a unique 

character. In turn, sharing knowledge is closely related to its 

dissemination not only within the organization, but also outside. It 

also requires the creation of appropriate incentive solutions for 

employees, codification of knowledge and finding recipients who 

actually use such knowledge. At this stage of the organization’s 

operation, there is a problem related to ensuring a secure flow of 

information, which should only reach the indicated recipient. The 

stage of knowledge processing in managerial decisions requires the 

involvement of the most competent managers, responsible and 

decisive, who, acting with appropriate commitment and equipped 

with appropriate tools, not only are responsible for the decisions 

made, but also can assess the value of innovative ideas of their most 

competent employees in the right way.  

2.  Benefits and barriers related to knowledge 

management in the organization 

Contemporary organizations require their employees to be highly 

committed and identify with the objectives set and adopted for 

implementation. In such conditions, the ability to use owned 

knowledge comes to the fore. Certainly the fact that knowledge 

management is the subject of interest for employees in most 

departments of a given organization is a very beneficial 

phenomenon. This results from the increase of awareness, 

understanding, perception of clear benefits resulting from the fact of 

having and using the codified knowledge of the organization in 

order to achieve a higher level of development and appreciating 

such solutions. The level of organizational culture is certainly 

important in the development and consolidation of this type of 

approach. It is widely believed that the higher the level, the easier it 

is to manage knowledge and consolidate positive employee 

behaviour. However, one should also take into account such a 

possibility that the high organizational culture cultivated for many 

years may cause unwillingness to new solutions, learning and 

changing the way of acting or patterns of behaviour perpetuated 

over a long period of time. Changing the type of procedure is, after 

all, nothing but the implementation of new methods, tools, 

programs that are carriers of all kinds of knowledge. And here the 

human appears as the biggest barrier on the way to striving for 

changes in the organization. Hence the fear that the high level of 

organizational culture perpetuates solidified patterns of behaviour 

so conscientiously introduced and strengthened as the only just and 

right ones. Taking into account the above, the most frequent 

changes concern the implementation of new IT programs supporting 

such areas of functioning as: accounting, finance, HR, marketing, 

technology, etc. Most employees often appreciate moving around 

the beaten path and are afraid of putting more effort into new 

ventures. The lack of trust in colleagues is a common barrier 

resulting from fears of their own position in the organization, lack 

of cooperation between the various departments of the organization, 

resulting from the phenomenon of mutual combating, which in turn 

is caused by the sense of superiority of own department over others 

or superiority of one manager over others. Hence the need for 

integration between employees and creating a sense of belonging to 

a given task group and identifying each individual goal with the 

goals of the group and organization. Hence, there is a great 

challenge ahead of the leadership of the contemporary 

organizations, who are responsible for triggering positive 

manifestations of solidarity, cooperation and integration. An 

important benefit resulting from knowledge management is 

certainly raising the level of organization’s competitiveness, access 

or possession of unique knowledge, which is the basis for the 

development of any organization. It is worth ensuring that 

knowledge is maintained, stored and its uncontrolled leak cannot be 

allowed, which could lead to strengthening of our competitor. An 

important element beneficial for each organization is the possibility 

to reduce operating costs resulting from the fact that duplication of 

knowledge does not occur and the funds saved in this way can be 

allocated to other areas of activity. The need to adapt knowledge 

management to different goals depending on the area of 

management and the place of activity in the organization remains 

problematic. It is about the fragmentation of knowledge and the 

emergence of narrow specializations, rather than solving needs in 

the global scope of the organization. However, on the other hand, it 

can be assumed that each area of the organization requires different 

strategies. In the area of competence management, and this is about 

the competences of employees in the organization, which we can 

treat as qualifications, including: knowledge, skills, experience, 

education, personality traits, we are talking here about the added 
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value of the organization. Valuation of the value of each 

organization is now perceived as the value of the intellectual 

potential of each employed member of the organization. An 

important aspect is to keep an employee in the organization of 

knowledge not only in connection with retirement, but also in the 

case of transition to another organization. Knowledge management 

affects employees’ learning and skills development resulting from 

the need to become more competitive and results from the 

willingness generated by healthy competition. It also has a 

significant impact on the development of innovation and reduction 

of excess information and saving time. 

3. Qualitative approach resulting from 

international ISO 9000 standards  

The pedigree of quality standards dates back to the 50s when the US 

defence industry began to demand equipment of adequate quality 

from its suppliers. Such an approach prompted the manufacturers to 

develop new solutions of a qualitative nature, having regard to the 

quality covering the entire process from the customer’s order up to 

the moment the finished product is made. The effect of adopting 

this type of solutions was to create a systemic approach that often 

required the organization to carry out revolutionary activities, at the 

expense of a great joint organizational effort. However, this effort 

was not only noticed, but also appreciated, which caused the 

willingness to use good managerial practices in the economy. The 

standardization of quality systems was a way to popularize the pro-

quality approach. At the end of the 1950s, the first NATO-AQAP 

standard was issued. Great Britain decided to adopt ready-made 

solutions adopted and tested in military sectors, and with the 

consent of the British government, the BS 5750 standard was 

developed, which marked a breakthrough in pro-quality solutions 

on the international arena and allowed them to be adopted to the 

“civil” sectors. As a result, in 1987, the first series of ISO 9000 

standards was issues, which included model solutions for the 

certification of quality management systems. Subsequent 

improvements to these standards made in stages were carried out in 

1994, followed by a major amendment in 2000 – a change in the 

philosophy of standards, less ground-breaking in 2008, and the last 

in 2015. Thanks to these standards, there has been a significant 

change in the process of matching quality not only with the product, 

service, but above all with the quality of processes and the manner 

of their management. The introduction of the ISO 9001:2000 

standard in 2000 was a particularly breakthrough moment, i.e. eight 

TQM (Total Quality Management) management principles, often 

referred to as TQM foundations. These are: customer orientation, 

leadership, people involvement, process approach, system approach 

to management, continuous improvement, decision-making based 

on facts, mutually beneficial relationships with suppliers. Until 

2000, the ISO 9000 standards were considered as “dry” 

requirements without life, which concerned the manufacturing 

capacities. The TQM principles saturated them with life and 

allowed for the use of soft elements related to human behaviour [2]. 
Total Quality Management – is an organization’s philosophy 

equipped with a set of guiding rules that assume its continuous 

improvement. In quality management, all effective methods that 

improve the products and services provided by the organization, 

improve the efficiency of all processes in the organization, improve 

the level of meeting the customers’ requirements, both now and in 

the future. Traditional methods of social sciences and qualitative 

methods are equally used here [3]. 

4. The concept regarding the organization’s 

knowledge and protection of its security resulting 

from the ISO 9001:2015 standard 

Point 7.1.6 of the International Standard EN ISO 9001:2015 takes 

into account the need to define and manage knowledge maintained 

by the organization mainly to ensure the functioning of processes 

and to achieve compliance of products and services. A rather dry 

and enigmatic normative clause does not develop a topic related to 

the entire process of keeping knowledge in the organization in a 

way that allows it to be used and made available in a secure way to 

both internal and external clients of any organization. Notes to this 

point only speak about sources of knowledge that can be based on 

internal and external sources. Annex A (informative) in point A.7 

the organization’s knowledge approximates the purpose for which 

the provision concerning the organization’s knowledge has been 

introduced and it speaks about securing the organization against its 

loss in the event of staff turnover or incorrect accumulation and 

distribution of information. To better understand the essence of the 

problem related to securing the organization’s knowledge, please 

refer to Annex A.4 risk-based approach. The concept regarding this 

approach was indirectly included in the previous edition of this 

International Standard. Currently, the requirements for 

understanding the organization’s context and identifying risks as a 

basis for planning have been specified. The use of a risk-based 

approach under point 6.1 of this International Standard imposes on 

each organization the responsibility for applying the risk-based 

approach and for the actions that are taken to account for the risk. 

And on the other hand, it allows the organization to have a flexible 

approach to this topic, especially since not all quality management 

system processes present the same level of risk. It is worth 

considering the level of risk associated with the possibility of losing 

knowledge at the planning stage of projects in the organization 

concerning the areas of operation defined as opportunities, such as: 

introducing new products to the market (products are treated in a 

normative approach equally with the service), implementing new 

practices, acquiring new clients, opening new markets, building 

partner relations with other entities, using new technologies, 

exchanging information with the environment of the organization 

and all other activities related to taking into account the 

organization’s needs or the needs of its customers [4]. As can be 

seen from the cited points of the standard and the Notes, there are 

instruments that allow the protection of the possessed and 

documented knowledge in the organization, although the standard 

itself only indicates the directions of action, while it leaves each 

organization with the freedom in terms of developing specific 

securities and all solutions in this respect. One of these methods 

may be to develop a table of risks that make up the entire area 

related to the knowledge of the organization. The implementation of 

this extremely risky undertaking requires all members of the 

organization to be strongly involved at every level of its 

management, particularly from the managerial staff. A lot depends 

on how the system of formal and informal relationships functions, 

how individual employees perceive responsibility for common 

goals and implementation of undertakings, if everyone is equally 

motivated for joint activities ensuring success in the organization. A 

lot depends on the way of thinking, and this in turn results from the 

level of organizational culture. It is possible to condition all areas of 

the business with various prohibitions and orders, internal 

regulations and other documents in the form of instructions or 

procedures in force, but the redundancy of this type of formalized 

rules may prove as harmful as the lack thereof. Returning to the 

sources of knowledge indicated in the Notes to point 7.1.6 of the 

EN ISO 9001:2015 standard, the authors focused only on their 

specification, but without indicating how to protect them. 

Intellectual property is best protected due to statutory regulations in 

force in each country, but if you do not specify what constitutes an 

intellectual property of an organization, it will be difficult to prove 

the right to it. This applies in particular to documents, such as 

projects, technologies, research results, procedures related to the 

implementation of processes, IT programs – it is worth ensuring 

that they are the property of the organization, development, training 

topics and documentation related to them, and a whole range of this 

type of documented knowledge. Therefore, it seems that the internal 

knowledge of the organization can be more easily protected, but 

how to ensure that it is protected against its loss. This type of 

security will not be described by even the most perfect standard. 

Everything depends on the people employed and their level of 

loyalty. The leakage of the organization’s knowledge can take place 

at the level of a regular employee, but also at the level of the top 

manager. There are known cases of selling a competitive 
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organization’s database in exchange for the opportunity to obtain a 

lucrative job or other material benefits. Less serious cases concern 

the possibility of using another computer station in the company 

under the pretext of failure of own equipment, then the data may be 

lost through the irresponsible behaviour of the colleague, and still 

the burden of this type of leak or theft will affect the owner of the 

computer, on whose access password the operations were carried 

out. We often also deal with such a situation that someone is 

employed in a competitive organization in a position that would 

seem insignificant from the point of view of the organization and 

after acclimatization and gaining the trust of the environment steals 

data from the boss’s computer (a known case of a person cleaning 

executive offices, who in fact turned out to be an IT specialist). It 

may happen that a person feeling unjustly dismissed from the 

position, when moving away, steals the company’s data or deletes it 

on his/her workplace, thus preventing the possibility of their quick 

reconstruction. Similarly, if a dissatisfied employee retires. 

Considering the above cases, one should bear in mind situations that 

may occur at any time. Most organizations put more and more effort 

into protecting their intellectual assets from external attacks, and 

unfortunately less attention is devoted to the threats described 

above, and resulting from the actions of their own employees. 

Therefore, it is worth to perform a risk analysis and take into 

account even the most unlikely possibilities of occurrence of 

individual events. Another important aspect of knowledge 

management is the implementation of the standard for storing 

documented knowledge in the organization. This is related to the 

need to store payrolls, personnel and other documents related to the 

employee, which in turn results from the Labour Code. The period 

of storage of this type of documents was 50 years in Poland. Only 

the last amendment to the Labour Code introduced on January 1, 

2019, shortened this period to 10 years. It is a serious challenge for 

any organization, not every one of them can afford to maintain a 

properly secured archive, and it is not only about theft, but also 

damage, destruction through flooding, incineration and other 

random events. A solution for this type of problem is the emergence 

of companies specializing in archiving the storing documents on the 

market. The question is, how reliable and responsible they are in the 

case of many years of using their services. Such companies are also 

exposed to random events and may also be subject to the same 

threats as any other company. As it can be seen, the requirements of 

the EN ISO 9001:2015 standard are a universal structure, but the 

“dry” statements of the requirements conceal the huge amount of 

activities to be performed. The flexibility of this type of approach 

lies in the fact that organizations leave a large area of freedom in 

this respect, but this cannot be associated in any way with the 

release from liability. Each company that has implemented a quality 

management system must develop its own solutions. A good 

practice in this area would be to create a system where 

organizations could share ideas for implementing the requirements 

of the standard. The truth is that nowadays, in fear of the action of 

the competition, there is no possibility that the organizations would 

pass on their methods of solutions and share knowledge in this area. 

This is evidenced by the fact that every auditor who conducts an 

audit in a given organization is obliged to observe confidentiality 

and refrain from providing any kind of consultation. The only hope 

for the spread of this type of knowledge is related to training, which 

is organized by national accreditation bodies, which have the power 

to provide explanations related to the interpretation of the 

requirements of the standard. 

5. Activities ensuring the increase of knowledge 

security in the organization  

The basis for the proper functioning of every organization in the 

modern world is the adaptation to the changing environment 

conditions. This is favoured by well-developed communication, the 

use of modern technologies and modern IT programs. These are 

elements inseparably connected with changes that are increasingly 

faster and more often affecting everyone. Most employees are afraid 

of organizational changes, often seeing them as a threat to their 

peaceful existence or fearing not to meet the new requirements. In 

such situations, it is worth creating a system ensuring security and 

motivation in the valuing of employees open to innovation, and at 

the same time analyse the team of employees in the context of 

commitment, loyalty, persistence, diligence, learning and pursuing 

ambitious goals, focused on learning opportunities. An important 

element in the appropriate way of accounting for teamwork, in 

which not the number of innovative solutions developed by 

individuals is decisive, but by a group of employees. The idea is to 

reward the team by creating an appropriate motivation system. 

Another important element conducive to the safety of knowledge is 

the position of the leader, who influences the behaviour of 

employees through positive attitude, promotes positive emotions, 

motivates positive behaviours, fills the environment with his own 

energy and ideas, and is able to bring the whole team with him. It is 

very important that the attitude of the leader is a role model to be 

followed. On such a strong foundation, one can build an appropriate 

level of organizational culture. It is easier for employees to 

understand that each of them is an important element of a larger 

while. Education and maintenance of good relations of the manager 

with employees is an art that requires a certain level of competence 

and effort. The ability to deal with employees determines the 

efficiency of the team’s work and – in a slightly longer perspective 

– maintaining the ability to manage and, therefore, maintain the 

managerial position [5]. The organization’s culture is also the 

creation of an appropriate organizational structure, which will not 

be focused on large fragmentation and will enable a smooth flow of 

information. Very often people who do not necessarily have a 

leading role in a given organization have a desire to prove that their 

own position is superior to strategic goals, which leads to stiffening 

of the existing organizational structures and prevents the flow of 

information and thus knowledge sharing between cells, departments 

or branches. Separation of individual functional divisions known as 

the silos effect is not conducive to cooperation and, unfortunately, 

undermines the mutual trust of employees. A big problem to be 

solved is the question of who needs knowledge and who has it, and 

to what extent it can be made available. Another challenge is 

learning, which as a process in itself is not devoid of errors, and 

stigmatizing employees, who at the learning stage can commit 

them, is a serious barrier in sharing knowledge. The unfriendly IT 

programs, which are considered by users to be too complicated and 

not very intuitive, are the barrier in learning and acquiring 

knowledge. So it is worth investing in tailor-made programs, which 

are implemented with a strong involvement of future recipients. 

Nevertheless, all actions aimed at developing an organization based 

on knowledge and ensuring its safety, rests on people, whose 

responsibilities and competences are the basic foundations. Creating 

a well-designed incentive system is the basis for strengthening 

mutual bonds and the loyalty of employees. The perfect model is an 

organization in which all employees identify with its goals and 

participate in all activities. Even the best implemented quality 

management system is a signpost, but it will not solve the problems 

of the organization and will not replace loyal and competent 

employees.           

6. Competence and awareness in the context of the 

ISO 9001:2015 standard 

Currently, we are functioning in times known as the era of 

knowledge management, which according to many researchers is 

the basic element on which the value of each organization is 

currently being built. Modern organizations base their 

competitiveness on it. Acquiring knowledge and competence of 

employees is the basis of every contemporary organization. 

Employees are the most valuable capital based on their 

qualifications, knowledge, skills, experience and personality. That 

is why human capital occupies the leading position among all 

capitals being the most important part of intellectual capital. The 

modern economy is mainly based on knowledge, and people who 

constitute the main assets of the organization are its most valuable 

asset. The organization’s knowledge is inextricably linked to the 

competencies of employees, which include such elements as: 

general, theoretical and practical knowledge, that is everything that 
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the employee has learned in the education process and within the 

framework of self-education. This type of knowledge is confirmed 

by credentials, certificates and diplomas and is often referred to as 

qualifications. This kind of knowledge should be distinguished from 

practical skills, that is, what the employee can actually do. This kind 

of knowledge, in turn, is identified with the concept of experience. 

Controversies are raised the inclusion of personality traits into the 

competence, which, however, have a significant impact on the 

professional performance. The ISO 9001:2015 standard deals with 

the issue of competence of point 7.2, in which the organization is 

required to determine the necessary competences of persons 

performing work affecting the effects of the activity and the 

effectiveness of the quality management system. In practice, this 

means the same as creating the so-called competence profiles of 

each employee or job description cards. Documents of this type 

make it easier to assess employees in the intervals required by the 

organization, as well as to keep track of whether an employee 

actually meets the requirements specified in his/her job. The 

standard, of course, does not impose any method of fulfilling this 

requirement, leaving free choice to every organization. Frequent 

practices related to the implementation of this requirement include 

the creation of a set of important competences desired at a given 

position and the minimum desirable at a given position. The 

difference resulting from actual skills in combination with the 

minimum is a competence gap, which should be filled by improving 

qualifications within training. It may also happen that the employee 

surpasses the position within one of the traits and does not grow up 

to others. The adoption of such solutions is aimed at smoothing out 

differences and striving to achieve a state of harmony. Only in 

situations similar to ideal, job and employee profiles will be 

identical This kind of approach allows to achieve better selection of 

employees and to effectively use the potential of knowledge related 

to a given position and to make a better selection of personnel and 

its development. The standard requires that each organization 

should store the properly documented information as evidence of its 

competence. Thus, the valuation of jobs is also the knowledge of 

the organization. Periodic job audits are invaluable knowledge of 

the organization, which, collected systematically over the years of 

the organization existence, allows for a very effective use of 

employees’ knowledge described meticulously in job cards or 

competence profiles. Knowledge of competency profiles by 

employees is an element of motivation and indicates the direction of 

development of each employees based on an established career 

path. An important element accompanying this type of activity is 

the adjustment of job profiles to the changing environment of the 

organization on an ongoing basis and the constant provision of 

information flowing from them to indicate development 

opportunities. Point 7.3 of the ISO 9001:2015 standard specifies the 

concept of awareness that should characterize every employee of 

the organization. Awareness understood as knowledge of the 

current activity of an employee in understanding the goals that each 

organization has and encouraging participation in co-creating the 

added value of each organization and the ability to draw 

conclusions in situations that required learning from mistakes as 

part of improving the effects. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Summary 

The International Standard ISO 9001:2015 uses a process approach 

and a risk-based approach. The measurable benefits of using a 

process approach are undoubtedly enabling the organization to plan 

processes and relationships between them aimed at continually 

increasing customer satisfaction by providing products and services 

that meet their requirements, and applying various forms of 

improvement, such as innovation and reorganization. The risk-

based approach allows for the maximum minimization of the 

negative effects of the action and the maximum use of emerging 

opportunities, while often indicating the possibility of risk in certain 

areas of the organization’s activity may initiate many positive 

actions in its functioning. The qualitative approach allows for 

solving organizational problems in a holistic manner [6]. Each 

process has an impact on the overall activities carried out in the 

organization. All areas are interrelated in relations that serve 

superior purposes, such as effectiveness and continuous 

improvement. The requirements of the standard in a comprehensive 

way show all the areas of the organization’s operation, constituting 

a kind of user’s manual, at the same time indicating the most 

important elements of the organization’s functioning. 
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1. Introduction 
The modern challenges to prosperity and peace are seriously 

changing the security environment. In recent years, the scale and 
complexity of conventional and unconventional threats to peace and 
security have emerged, including low-intensity asymmetric 
conflicts, global terrorism, piracy, transnational organized crime, 
resource and critical infrastructure security, threats of increasing 
arms proliferation opportunities Weapons of Mass Destruction 
(WMD), which have been identified by NATO as hybrid threats. 
Major challenges for security and defence systems related to them 
are the emergence of new hybrid threats; the unimpeded and 
relatively inexpensive emergence of new entrants with regional and 
global capabilities ranging from elements of traditional armed 
forces to individual groups whose predictability of behaviour is 
small. 

The Islamic State (DAESH) has prompted Alliance to take 
action on the most rigorous opposition to these new and diverse 
hybrid threats. NATO faces a period of persistent instability which 
coming from the Middle East. Powerful non-state armed groups 
continue to destroy existing state structures in this area and create 
many problems leading to mass migration of large groups of the 
population of these countries. The rise of DAESH is most 
significant of these new threats from terrorist organization which 
there are Syria and Iraq. The rapid advance of DAESH in Iraq in 
2014 and the gained control of large areas of Syria and Iraq led to a 
massive humanitarian crisis and mass emigration of large 
populations of these two countries. 

The main response to hybrid threats or attacks is within the 
sphere of the particular nation state as any defence or security 
challenge. Cooperation on a multilateral basis is also essential. As a 
part of the planning of the response to hybrid threats, nations can 
turn on the Allies and the general public for help, which should be 
coordinated by the host national authorities and aligned with their 
national plan to counter the challenges facing them they are upright. 

 

 
Fig. 1 Global CBRN treats and activity. [6] 

2. The key role of CBRN hazards in the hybrid 
war. 

Hoffman’s ideas about hybrid warfare gained traction within the 
U.S. defence community, and several other military theorists 
expounded upon these ideas. Colonel Jeffery Cowan continues the 
discussion in his monograph “A Full Spectrum Air Force” in which 
he outlines the spectrum of conflict as envisioned by the defence 
analyst Shawn Brimley. [1] Brimley’s model includes low-end 
insurgent tactics and limited technology such as nuclear weapons, 
bombers and aircraft carriers on the other end. In this model, 
modern conventional militaries attempt to cover the middle and 
higher end of the spectrum to guard against most likely threats. 
Cowan explains the model in the terms of hybrid warfare by 
arguing that the pressures of globalization allow potential hybrid 
threats to gain access to conventional military capabilities that 
normally reside closer to the middle of the spectrum through the use 
of global finance and the available proliferation of information the 
technology. Examples include air defence systems such as the 
rocket propelled grenade and the Kornet Antitank Missle, both used 
by Lebanese Hezbollah in the 2006 War against Israeli Defense 
Forces. [2] He then explains that the globalization and the 
proliferation of weapons of mass destruction (WMD) technology- 
defined as nuclear, biological, chemical, radiological and high 
explosive-have bent the high end of the spectrum toward the middle 
as non-state actors such as terrorists and hybrid threats complete 
with some Second and Third World nations to gain access to this 
end of the spectrum through the use of money and acquisition of 
available means such as technical knowledge and equipment. 

Biological weapons can be produced from widely available 
pathogens that are manufactured for legitimate biomedical research 
or obtained from soil or infected animals and humans. In fact, many 
of the infectious diseases that are associated with biological warfare 
are endemic to the same countries that are most often suspected of 
trying to develop biological weapons. And because biological 
agents may be cheap and easy to obtain, any nation with a basic 
industry or facility such as a brewery has a de facto capability to 
produce biological weapons. [3] 

The longstanding efforts of the international community writ 
large have to exclude weapons of mass destruction (WMD) from 
international competition and conflict. The proliferation of these 
weapons is likely to be harder to prevent and thus potentially more 
prevalent. Nuclear weapons are likely to play a more significant 
role in the international security environment, and current 
constraints on the proliferation and use of chemical and biological 
weapons could diminish. There will be greater scope for WMD 
terrorism, though it is not possible to predict the frequency or 
severity of any future employment of WMD. New forms of 
WMD—beyond chemical, biological, radiological, and nuclear 
weapons—are unlikely to emerge in the Hybrids war. 

Technological don’t be provide to the covert development of 
nuclear weapons and to the development of more sophisticated 
nuclear weapons. Chemical and biological weapons (CBW) are 
likely to be: 
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1) More accessible to both state and nonstate actors due to 
lower barriers to the acquisition of current and currently emerging 
CBW technologies; 

 2) More capable, particularly in terms of their ability to defeat 
current or currently emerging defensive countermeasures; 

 3) More discriminate; that is, more precisely targeted and/or 
more reliably low- or nonlethal;  

 4) Harder to attribute (utilizing hitherto unknown agents and/or 
delivery mechanisms) than the traditional forms known today. 

No major new technological developments regarding the 
radiological weapons are foreseen. Some types of CBR weapons 
can be employed to inflict discrete effects while conventional 
weapons can be employed in ways that are massively destructive.  
Radiological weapons are now seen as the most likely to cause 
relatively localized effects. Many biological and chemical agents 
can be used in highly discriminate ways, including assassinations, 
and some chemical and biological agents such as foot and mouth 
disease may be useful mainly for disruption. Moreover, different 
types of WMD can have different political-military effects. 

More countries are likely to cleave to or seek out the perceived 
security of nuclear weapons in this more uncertain environment, 
and some may test the political and military utility of new 
biological and chemical weapons capabilities made possible by 
technological developments, especially in the life sciences. There 
will be greater scope for WMD terrorism. Of particular concern will 
be how the diffusion of WMD technologies will increase the 
capacity of small groups and even lone actors, whose motivations 
and actions are inherently less subject to prediction and control, to 
acquire and employ the technologies of mass destruction even if 
done inadvertently. [5] 

3. Countering CBRN hazards in the hybrid war. 
Hybrid strategies requires successful countering of Allies and 

NATO as a whole to be able to recognize, identify and resist hybrid 
actions in a timely and adequate manner. The processes that enable 
rapid assessment of the situation and decision-making are 
facilitated. However, in order for this to be done, member states and 
the Alliance as a whole must possess and develop the necessary 
capabilities to enable them to respond effectively. While NATO's 
primary objective is to demonstrate Allied and Alliance action for 
recognition, resilience, readiness and rapid decision-making to deter 
hybrid attacks and avoid escalation, each member state and NATO 
as a whole able to respond to any form of hybrid attack, including 
by military force in the event of a military conflict. This requires 
considerable effort to coordinate the actions of both parties - the 
member states and NATO itself. 

There are three functions of preparation, containment and 
defence, which is following by the NATO, must ensure that the 
Allies are prepared to resist hybrid attacks in any form and limit the 
impact of any hybrid attack on the Alliance. 

NATO-EU collaboration on CBRN threats and the potential 
impacts of WMD use is focused through collaboration between the 
NATO Joint CBRN Defense Centre of Excellence and the EU 
CBRN Centre of Excellence. The organizations work closely 
together to integrate crisis response, training capabilities, and threat 
analyses - still, more can certainly be done. 

Close interactions between the NATO CBRN Task Force and 
EU CBRN Centre of Excellence are a good starting point for the 
establishment of more formal cooperative frameworks for 
protecting dual-use materials, monitoring terrorist activities, and 
developing joint threat assessments. NATO and the EU, however, 
could further enhance cooperation within the framework of the 
DAT and SPS programs to coordinate and develop the CT 
capabilities of EU agencies Europol and Frontex. This partnership 
could work to integrate and coordinate best practices for countering 
non-conventional threats. In addition, focus on counter-WMD 

capabilities, dual-use, or conventional weapons proliferation, 
criminal networks trafficking, and border and maritime security 
could help secure European ports, airports, cities, and other critical 
infrastructure. [4] 

Shared situational awareness is another key area of NATO-EU 
cooperation on counterterrorism, which flows directly from the 
above. Intelligence sharing between the two organizations, 
however, is currently limited to informal information exchange 
between specific NATO and EU agencies and centers of excellence. 
Thus, collaboration between NATO, Europol, Frontex, and the EU 
cyber and CBRN centers of excellence remains one of the most 
important means of sharing information concerning terrorist threats 
between NATO and the EU. [4] 

The analysis of the nature and scale of the CBRN treads and the 
feasibility of terrorist acts using radioactive, chemical and 
biological agents leads to the conclusion that CBRN hazards are an 
objective reality that exists both in the event of a crisis or conflict 
and in peacetime. The necessary capabilities for their timely 
detection, identification and warning of the Bulgarian armed teams 
in order to ensure their safety and conditions for the 
accomplishment of assigned tasks. The Bulgarian defense policy is 
key to defining structure, functions, requirements to required level 
of standardization for warning and reporting CBRN system. 
Achieving interoperability and ensuring its integration into the 
overall NATO warning and reporting system requires aligning it 
with the Alliance's core documents - the AJP Joint Allied Doctrine 
of AJP - 3.8 and the tactical doctrine of ATP - 45. This is what the 
basic requirements with regard to the system structure, the reporting 
and warning procedures for an emerging CBRN event and the 
necessary capabilities for detection, identification and monitoring. 

The current system improve for clarifying and assessing the 
CBRN environment can be achieved by automating the detection, 
detection and warning of endangered objects. 

4. Conclusion 
Hybrid threats create a unique challenge for NATO member 

states as well as the Republic of Bulgaria. Strongly resilient to 
unilateral approaches, hybrid threats react to any counteraction by 
applying tactics, techniques and procedures other than traditional 
conventional methods used in the past century. The sustainability of 
all elements of the hybrid threat requires improved collective 
defense. Only the effective implementation of military and non-
military methods and instruments will be able to counteract these 
new threats. 

Hybrid threats, characteristics specificities, complexity of the 
challenges and multi-facets of their manifestation as well as the 
variety of implications for operational capabilities and their build-
up for timely and effective response will continue to rank among 
the major challenges for security and defense systems of modern 
society. 
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1. Увод 
Анализът на съвременните военни конфликти показва, 

че този, който завоюва господство във въздуха при провеждане 

на дадена операция, в повечето случай излиза с успех от нея. За 

да съхрани инициативата и да се осигури ранно 

предупреждение за потенциални инциденти или за намерения 

на противника1, всяко едно военно ръководство определя 

редица ключови области за развитие на технологиите, 

включително и тези за електронна война, революционните 

достижение при които гарантират постигането на господство 

във въздуха, при изпълнението на задачите на военната 

авиация. По настоящем е очевидно, че електронната война (ЕВ) 

се явява необходим елемент за изпълнение на задачите в 

условия на противодействие от страна на противниковите 

системи за радиолокационно разузнаване и противовъздушна 

отбрана. 2Осигуряването на скритост на авиационните средства 

от радарните постовете за радиолокационно разузнаване е 

основен приоритет при изпълнение на задачите от авиацията. В 

тази връзка за осъществяване на това се използват елементите 

на електронната война3, като в настоящия материал се обръща 

внимание на елемента електронна атака и по специално на 

влиянието на електронните смущенията върху полезния 

сигнал. 

Съотношението сигнал/смущение е една от най-важните 

техники на електронната атака. Определя се от силата на 

смущаващия сигнал „J” в честотната лента на противника 

отнесена към желаната сила на сигнала „S”. За да бъде 

ефективен един сигнал за смущение следва да отдаде 

достатъчно сила на смущение към приемника на противника с 

цел постигане на желания ефект в неговата система. 

Съществуват множество различни приложения и технологии на 

водене на електронна атака, поради което съотношението 

сигнал/смущение варира в големи граници. Някои техники 

могат да бъдат ефективни и при по малко от 0 dB (1:1), докато 

на други им биха били необходими 30dB (1000:1) или дори 

повече. 

Изражението на развитието на съотношението 

сигнал/смущение в може да бъде разглеждано в две основни 

форми: 

 отбранителна електронна атака срещу 

наземно базирани радари; 

 настъпателна електронна война срещу 

наземно базирани радари. 
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сигналното разузнаване в процеса на трансформация” доклад  в 
Годишник на Военна академия - факултет "Командно-щабен", 1/2010 г. 

3
 Иванов, Г., Аспекти на киберсигурността //Международна научна 

конференция „Хемус -2014”, ISSN 1312-2916, 2014, Пловдив, от стр. II-

106 до II-112. 

В настоящата разработка ще бъде разгледано 

съотношение сигнал/смущение при отбранителна електронна 

атака срещу наземно базирани радари. 

За да бъде определена степента на ефективност на един 

сигнал4 за смущение насочен срещу даден тип РЛС (радар) е 

необходимо да се вземат предвид някой параметри които 

характеризират електромагнитното излъчване, като дължина на 

вълната, честота, амплитуда и поляризация, които следва да 

бъдат определени и анализирани.5 В разглеждания случай се 

приема опитен модел представен на фигура 1. На тази фигура е 

показан физическият смисъл на действие на самолетните 

средства за електронна война в случай на отбранителна 

електронна атака. 6 

 
Фиг. 1 Отбранителна електронна атака срещу  

наземно базирани радари. 

 

Представената схема включва наземно базиран радар и 

летателен апарат въоръжен със средства за електронно 

смущаване. Радарът с мощност на предавателя - PR и 

коефициент на усилване на антената - GR, излъчва 

електромагнитна енергия в пространството и се намира на 

разстояние R от самолета. Летателният апарат с ефективна 

отразяваща повърхност - σ съответно е снабден със станция за 

излъчване на смущения, предавателя на която е с мощност - PJ 

и коефициент на усилване на антената - GJ. Известно е, че 

обхватът на радиолокационните станции за откриването на 

въздушни обекти се определя от най-голямото разстояние, 

максималната далечина на откриване на целта, което се 

извършва с определена вероятност. Стойността на това 

разстояние зависи от техническите параметри на станцията, на 

поставените цели, наличието на различни видове смущения и 

други фактори, повечето от които варират във времето на 

случаен принцип.7 

                                                           
4
 Ivanov, G., Cybersecurity of mobile devices // KSI Journal Knowledge 

Society, Number 1, ISBN 2367-7198, 2015, pp. 24 – 27. 
5
 Иванов М. Дистанционни методи за измерване на земната 

повърхност. Издателски комплекс при НВУ „Васил Левски”, 2016 г. с. 
39. 

6 Electronic Warfare Test and Evaluation - Volume 28, 2012 г. 

7 Нешев И. Основи на парашутната подготовка, ИК на НВУ „Васил 

Левски“ – Велико Търново, 2018 г. с. 40. 
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Наземно базираният радар следи летателния апарат, в 

чието въоръжение е поместена отбранителна система за 

електронна атака, която въздейства (смущава) върху работата 

на радара. Основното направление на излъчването на системата 

за електронна атака е насочено в посока към радара. 

Съгласно така направената опитна постановка 

факторите, които влияят върху ефективността на електронното 

смущаване са: 

- разстояние между предавателя на радара и летателния 

апарат; 

-  мощността на предавателя на радара; 

-  мощността на предавателя на смущения на 

летателния апарат; 

-  типа на антените и коефициента им на усилване; 

-  ефективната отразяваща повърхност на летателния 

апарат. 

За да се извърши анализ на възможностите за 

смущаване на радара от съответния летателен апарат е 

необходимо да се оцени тежестта на отделните фактори и да се 

види как те влияят на отношението сигнал/смущение. В тази 

връзка е необходимо да се определи относителния дял на всеки 

от посочените фактори, като това може да се извърши в 

следната последователност: 

 Изследване влиянието на мощността на 

предавателя на радара върху съотношението сигнал/ смущение. 

 Изследване влиянието на мощността на 

предавателя на смутителя върху съотношението сигнал/ 

смущение. 

 Изследване влиянието на отразяващата 

повърхност на летателния апарат върху съотношението сигнал/ 

смущение. 

 

1) Като първа стъпка в анализа на тези 

параметри се приема определянето на силата на отразения 

от целта сигнал „S” от приемника на радара на 

противника.8 

Ако мощността на сигнала от предавателя на радара 

„PR”, е разпространена изотропно, плътността на тази мощност 

измерена във ватове на единица площ при определено 

разстояние може да бъде определена посредством уравнението 

(1) 

 

Плътност на мощност на изотропна антена =
𝑃𝑅

4𝜋𝑅2   (1) 

 

2) Като втора стъпка е определянето 

плътността на мощността на насочена антена на радара 

на противника. 

Различните видове радари от своя страна могат да 

разполагат и с насочени антени, които притежават възможност 

да фокусират излъчваната енергия в желана и опредена посока. 

В следствие на това умножавайки изотропната плътност на 

мощността с коефициента на усилване „GR” на антената на 

радара, получаваме плътността на мощността на насочена 

антена (2). 

Плътност на мощност на насочена антена =
𝑃𝑅𝐺𝑅

4𝜋𝑅2        (2) 

 

3) Трета стъпка е определянето 

плътността на мощността на отразения към радара на 

противника сигнал. 

Определена част от тази енергия бива прихваната от 

целта на разстояние „R” и отразена към радара. Количеството 

на отразената енергия е в пряка зависимост от отразяващата 

повърхност на целта „σ”. Тази отразяваща повърхност се 

измерва в единица площ, която се явява функция на 

електрическите свойствата на материала от който е изградена 

целта. 

                                                           
8 Electronic Warfare Test and Evaluation - Volume 28, 2012 г. 

 

Освен това отразената енергия от целта, включва също 

така и загуби от разсейване, които се определят от израза 
1

4 𝜋𝑅2. От където плътността на мощността на отразения към 

радара сигнал ще се определи от израза (3) 

 

Плътност на мощността на отразен към радара сигнал =
PR GR

4πR2

σ

4πR2
                                                                                       (3) 

 

Антената на радара улавя част от отразения сигнал. 

Количеството уловена енергия се определя от ефективната 

апертура на радара „Ае”. Ефективната апертура на антената, 

както и ефективната отразяваща повърхност на целта, се явява 

функция от електрическите свойствата на антената. 

Необходимата мощност на сигнала „S”, отразен от 

целта следва да се определи от израза (4): 

 

𝑆 =
𝑃𝑅𝐺𝑅

4𝜋𝑅2

𝜎

4𝜋𝑅2 𝐴𝑒 =  
𝑃𝑅𝐺𝑅𝜎𝐴𝑒

 4𝜋 2𝑅4                                            (4) 

 

Практическото значение на характеристики на това 

уравнение в смисъла изясняване на съотношението 

сигнал/смущение, имат за цел да определят необходимата сила 

на сигнала „S”, която се явява функция на R4 (наклоненото 

разстояние до целта). 

4) Четвърта стъпка е определянето на 

мощността на сигнала на смутителя към радара на 

противника.9 

Мощността на сигнала на смутителя “J”, въздействаща 

върху радара на противника може да бъде изведена по 

аналогичен начин, използвайки силата на предавателя на 

смутителя „PJ” и коефициента на усилване на антената 

смущаващата станция. Плътността на мощността излъчена от 

смутителя се явява (5): 

 

Плътност на мощността от насочена антена =
𝑃𝑗𝐺𝑗

4𝜋𝑅2          (5) 

 

Енергията излъчвана от смутителя към антената на 

радара следва да се попадне на същата ефективна апертура, 

както и отразения от целта сигнал. Поради тази причина 

мощността на смущаващия сигнал на изхода на радарната 

антена е (6): 

 

𝐽 =
𝑃𝑗𝐺𝑗

4𝜋𝑅2 𝐴𝑒                                                                               (6) 

 

За разлика от уравнението за необходимата мощността 

на сигнала на радара „S”, който варира като функция на R4, 

уравнението за мощността на сигнала на смутителя при радара 

на противника, варира като функция на R2, това е в следствие 

на факта, че сигнала на радара е двупосочен, докато този на 

смутителя е еднопосочен. 

По тази причина съотношението смущение/сигнал (J/S) 

може да се определи, като (7): [9] 

 
𝐽

𝑆 =
𝑃𝑅𝐺𝑅4𝜋

𝑃𝐽 𝐺𝐽 𝜎
𝑅2                                                                       (7) 

 

3.1.1. Изследване влиянието на 

мощността на предавателя на радара върху 

съотношението сигнал/ смущение. 

За да се направи анализ на влиянието на мощността на 

предавателя на радара върху съотношението сигнал/смущение, 

се използва следната опитна постановка: 

1) Разгледани са следните образци радари с 

мощност на предавателя както следва: 

 П-14 „Комета“ - мощност – над 750 kW; 

                                                           
9 Electronic Warfare Test and Evaluation - Volume 28, 2012 г. 
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 П-37 МВ „Христо“ - мощност – над 700 kW; 

 П-15 „Пеперуда“ - мощност – до 300 kW; 

 П-18 „Венера“ - мощност – до 180 kW 

2) Мощността на предавателя на станцията за 

смущения разположена на летателния апарат се приема за 

константа и е Pj=350 W; 

3) Коефициентите на усилване на антената на 

радара и тази на смутителя също се приемат за константи със 

стойност Gj=GR=1; 

4) Ефективната отразяваща повърхност на 

летателния апарат също се приема за константа като се 

използват стойности за изтребител (1-5 m2) –  σ =3 m2; 

5) Наклоненото разстояние R между радара и 

летателния апарат се изменя от 200 km до 10 km, през 50 km; 

От така направената постановка и след извършване на 

необходимите изчисления по формула (7), за съотношението 

сигнал/ смущение (J/S) между предавателя на смущения и 

смущаваната цел се получават следните резултати:  

 

Таблица 1 
Тип радар 

 

 

Наклонено 

разстояние R 

П-14 

„Комета“ 

П-15 

„Пеперуда“ 

П-18 

„Венера“ 

П-37 МВ 

„Христо“ 

R=200 km 358857142,9 143542857,1 86125714,29 334933333,3 

R=150 km 201857142,9 80742857,14 48445714,29 188400000 

R=100 km 89714285,71 35885714,29 21531428,57 83733333,33 

R=50 km 22428571,43 8971428,571 5382857,143 20933333,33 

R=10 km 897142,8571 358857,1429 215314,2857 837333,3333 

  
От стойностите показани в таблица 1 може да се 

определи съотношението J/S, в зависимост от наклоненото 

разстоянието R и мощността на предавателя на радара PR. Тази 

зависимост е показана на фигура 2. 

 

 
Фиг. 2 Зависимост на отношението J/S при 

изменение на R и PR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наклоненото разстояние (R2) се явява с определяща 

стойност в уравнението, а именно експоненциалното 

намаляването на съотношението смущение/сигнал (J/S) при 

приближаването на смутителя към радара, подлежащ на 

въздействие. В следствие на това съотношението J/S става 0, в 

момента в който разстоянието между смутителя и радара също 

е 0. 

Заключение 
Предложеният модел за извършване на анализ на 

възможностите за смущаване на радар от определен тип 

летателен апарат се оказава с приемлива достоверност при 

направените изчисление. Получените от опитната постановка 

резултати, показват че летателните апарати могат да влияят 

върху работата на РЛС, посредством създаване на смущения, 

до определено критично разстояние, след което системата за 

електронна война повече не разполага с необходимия запас от 

мощност , за да бъде ефективна. 
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 Европейският съюз в началото на 21 век се доказва 

като крайъгълен камък за сигурността и стабилността на 

Стария континент. Като такъв този съюз се изправя пред 

множество заплахи и предизвикателства. Увеличаващата се 

заплаха свързана с миграция и международен тероризъм са 

едни от основните фактори поставящи стабилността на Съюза 

под въпрос. В настоящият доклад се разглеждат някои от 

основните заплахи през първото десетилетие на века и 

предизвикателствата, пред които се очаква да се изправи ЕС в 

близко бъдеще. 

През изминалото десетилетие държавите от ЕС се сблъскаха с 

една променена сурова реалност, която постави под въпрос 

смисълът на ЕС и самото му съществуване. Много европейски 

анализатори и политици възприемат европейската интеграция, 

като карането на велосипед, който за да не падне трябва да се 

движи непрекъснато напред. В същото време наличието на 

известни противоречия и проблеми в рамките на съюза, 

породени от вътрешната нееднородност и разнообразни 

интереси на страните-членки, на практика почти парализират 

неговата дейност1. 

 Икономически аспект. Както е известно, 

Съюзът изпадна в най-тежката рецесия в своята история, която 

се отрази силно на европейските граждани и икономики. 

Последвалата дългова криза в еврозоната създаде условия за 

възникването на множество притеснения свързани с липсата на 

политическа интеграция, така необходима за осигуряването на 

фискална и парична политики2. 

 За период от почти цяло десетилетие много страни-

членки на ЕС се борят със слаб икономически растеж и 

запазващи се високи нива на безработица. Някои европейски 

правителства наложиха непопулярни мерки на лишения в опит 

да ограничат дефицита в бюджетите си и нивата на 

задлъжнялост. За да се справят с кризата в еврозоната 

институциите в Съюза реагираха с широк набор от политики и 

механизми във възможно най-кратки срокове. В търсене на 

изход от кризата европейските лидери и институциите 

насочиха усилията си към промени в посока засилване и 

задълбочаване на икономическата политика на Съюза.3 

 Бавното възстановяване е резултат от предприети 

действия и мерки за регулиране на финансовия сектор и за 

подобряване на икономическото управление, за укрепване на 

новите общи институционални и правни рамки, за създаване на 

                                                           
1 Иванов В. Интелигентна система за национална сигурност 

2014 София с.111 

 
2 Проблеми и перспективи пред България в контекста на 

кризата в Икономическия и паричен съюз  

http://eprints.nbu.bg/1834/1/BG_EMU.pdf 15.02.19 
3 Кризата в еврозоната-има ли изход? 

https://www.unwe.bg/uploads/Alternatives/2013-3-9.pdf 16.02.19 

финансова „защитна стена” на еврозоната, за подкрепа на 

държавите, изпитващи финансови затруднения, за подобряване 

на публичните финанси на държавите-членки, за провеждане 

на структурни реформи, за насърчаване на инвестициите и др4. 

Последните тенденции в икономическото развитие са 

окуражаващи, но предстои още много работа, за да се 

преодолеят последиците от годините на кризата. 

 Политически предизвикателства. 
Независимо от значителното подобрение на икономическата 

ситуация в ЕС от 2017г. насам, икономическите трудности и 

обществените изменения, доведоха до възхода и повишаващата 

се подкрепа спрямо популистки, националистически и 

сепаратистки партии в много страни-членки на Съюза. Тези 

партии често са наричани „евроскептични”, поради факта че 

много често обуславят политиките си с притеснения относно 

националния суверенитет на страната си, който според тях бива 

обезличен от Брюксел. Показателен пример са резултатите от 

референдума във Великобритания през 2016г. Тази победа на 

евроскептиците още повече амбицира партиите и движенията, 

които застъпват идеята за разпадане на Съюза. Част от тези 

партии са с ясно изразени антиевропейски нагласи. 

 Определен брой политически фактори допринасят за 

моментното чувство на несигурност относно бъдещето на ЕС. 

В различна степен те също поставят под съмнение 

легитимността, структурата му и неговите институции. 

Нарастват притесненията свързани с броя на страните-членки, 

които бележат деградация по отношение на демокрацията и 

спазване върховенството на закона ярък пример, за което са 

Полша и Унгария. 

 Един от основните фактори, свързани с повишеното 

ниво на несигурност, е Брекзит и преговорите за излизане на 

Великобритания от ЕС. Преговори, характеризиращи се с липса 

на достатъчен напредък преди всичко по отношение на 

финансовите ангажименти и статута на европейските и 

британските граждани. 5  Подобни явления допълнително 

затрудняват възможността на ЕС да се справи с множеството 

други заплахи и предизвикателства, пред които е изправен. 

 Тероризъм. Нараства опасността от заплахи за 

прояви на тероризъм като едни от най-радикалните форми на 

насилие и преследване на политически цели. 6  Според 

експертът по тероризъм Ролф Топховен „последните 

                                                           
4 10 години от началото на кризата: икономиката се 

възстановява благодарение на решителните действия на ЕС 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2401_bg.htm 16.02.19 
5 Световните и европейски ветрове на несигурността -

достигнаха България-Как ще реагира тя? с.32 

https://library.fes.de/pdf-files/bueros/sofia/14066.pdf  20.02.2019 
6 Основен доклад на генерал-майор Груди Ангелов на тема 

„Предизвикателствата пред ЕС и НАТО в контекста на 

радикализацията, тероризма и миграцията“ във връзка с 

международната научна конференция на Военна академия 

„Георги Стойков Раковски“ – 11-12 април 2018 г. 
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терористични нападения дават основание да смятаме, че 

Европа все повече се превръща в мишена на терористите”.7 

Масовото насилие в редица страни, човешките жертви и 

потъпкването на ценностите върху, които е изграден Съюза 

свидетелстват за това. 

Доклад на Европол относно обстановката и тенденциите в ЕС 

свързани с тероризма сочи, че общо 33 терористични 

нападения са регистрирани през 2017г.8 От тях десет се смятат 

за осъществени, дванадесет не са успели да постигнат изцяло 

целите си, а единадесет са били предотвратени основно във 

Франция и Великобритания. През тази година в ЕС загиват 64 

човека, а 844 са ранени в следствие на терористични атаки. За 

сравнение броят на жертвите през 2015г.е бил 150, а през 

2016г-135.9 

 

Таблица 1 - Общ брой загинали в следствие на терористични 

атаки в Източна и Западна Европа за периода 2009 г. - 2017 г. 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Източна 

Европа 
143 235 174 179 151 1467 790 112 101 

Западна 
Европа 

15 5 83 11 7 5 171 238 83 

 

В таблица 1 е представен общият брой жертви загинали в 

следствие на терористични атаки в Източна и Западна Европа 

за периода 2009г.-2017г. Статистиката сочи, че от 2002г. насам 

на територията на Европа са извършени терористични атаки от 

страна на повече от 200 различни терористични организации. 

Съвременните терористични организации  формират 

транснационални терористични мрежи от свободно обвързани 

групи и отделни индивиди на базата на споделяне на единни 

идеология, цели, планове, ресурси и информация, в чиито 

организационни структури липсва централизирано 

управление.10  

 Увеличават се връзките и влиянието на ислямистките 

терористични организации в Европа. Голям брой терористични 

атаки например в Париж през 2015г. и Брюксел през 2016г. са 

извършени от граждани на ЕС биещи се за Ислямска държава в 

Сирия и Ирак. Независимо от полаганите усилия тероризмът 

остава една от най-сериозните заплахи за сигурността на ЕС. 

Горепосочените данни са ярък пример за необходимостта от 

ефективни мерки и стратегия  в борбата с тероризма. 

 Миграция и произтичащи от нея рискове. 
През последните няколко години Европа стана свидетел и 

потърпевш на значителен мигрантски и бежански поток от 

страни борещи се с война, бедност и насилие като Сирия, Ирак, 

Афганистан и страни от Африка. Гърция и Италия са 
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8 https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-

reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-2018-

tesat-2018 pp.9 16.02.19 
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/security/2018070

3STO07125/terrorism-in-the-eu-terror-attacks-deaths-and-arrests 

18.02.19 
10 Основен доклад на генерал-майор Груди Ангелов на тема 

„Предизвикателствата пред ЕС и НАТО в контекста на 

радикализацията, тероризма и миграцията“ във връзка с 

международната научна конференция на Военна академия 

„Георги Стойков Раковски“ – 11-12 април 2018 г. 

основните точки на достъп за мигрантите в Европа, откъдето 

започва техния транзит из Стария континент. Голям процент от 

пристигащите се насочват към  Германия и Швеция-държави 

със силни икономики и политики за закрила и социални 

придобивки, от които бежанците биха се възползвали. 

 По данни на ООН повече от един милион мигранти са 

достигнали бреговете на Европа през Средиземно море само 

през 2015г. и около 316 хил. през 2016г. През 2015г. и 2016г. са 

отчетени 2,3млн случая на незаконно пресичане на външните 

граници на ЕС. Статистиката сочи, че през 2015г. 2,2млн. души 

са били незаконно пребиваващи в ЕС, а през 2016г. такива са 

били 984 000 души. През 2017г. броят им е намалял на 600 000. 

Тази категория включва хора, които не са регистрирани по 

надлежния ред, или такива, които са напуснали страната 

отговаряща за разглеждането на тяхното искане за убежище. 

Това само по себе си, обаче не е причина те да бъдат отпратени 

от ЕС.11 

Миграцията е приоритет на ЕС от няколко години, като са 

взети редица мерки за овладяване на кризата и за подобряване 

на системата за даване на убежище. Различните инициативи в 

тази насока за съжаление се оказват  неуспешни, а 

миграционните предизвикателства не свършват. Безспорно 

споразумението на ЕС с Турция доведе до видими резултати по 

отношение намаляване броя на мигрантите, но в същото време 

породи спорове относно „цената” му. 

Управлението на мигрантската криза предизвика разделение 

между страните-членки, а постигнатият компромис между 

държавните ръководители видимо е недостатъчен. 

Очакванията за бъдещо продължаване на миграцията не могат 

да бъдат изключени. В допълнение към влиянието върху 

тероризма и радикализацията нелегалната миграция оказва 

сериозно въздействие и върху общата криминална картина в 

Европа. 

Видимо е, че Съюзът се нуждае от по-силна и единна обща 

външна политика и политика за сигурност, за да се справи с 

бежанската вълна в противен случай тя ще остане фактор, 

предизвикващ трансформационни процеси, несигурност и 

разделение. 

Анализът на тенденциите в глобалната среда на сигурност 

показва, че тя се характеризира с динамични и нееднозначни 

характеристики поради нарастващото влияние на 

взаимодействие между новите тенденции и фактори на 

сигурността. Негативно влияние върху сигурността на 

Континента Европа оказват от една страна глобализацията, 

която създава  условия за развитие на връзките между 

държавите във всички области, бежанският и миграционният 

поток от кризисни и слабо развити страни и региони, 

действията на терористични крайнодесни, крайнолеви и 

радикални националистически структури, кибернетичните 

атаки, разпространението на ОМУ, от друга страна рискове и 

заплахи за сигурността генерират етническите противоречия, 

острото политическо противопоставяне, финансовите, 

икономическите и социалните проблеми, разпространението на 

идеите на радикалния ислям и др. 

Всички тези ключови за сигурността на ЕС предизвикателства, 

рискове и заплахи пораждат остра необходимост от сериозни 

реформи. 

 

Заключение Според много европейски анализатори 

основният проблем пред ЕС като глобален геополитически 

играч е липсата на единна политика в областта на икономиката 

и сигурността. В момент, в който ЕС се бори с политическа и 

икономическа стагнация се появяват и други значими заплахи 

и предизвикателства, част от които са повишаващата се 

терористична заплаха, миграцията и произхождащите от нея 

социални, икономически интеграционни и други проблеми. От 
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това по какъв начин ще се справи с тях зависи не само 

бъдещето на Съюза като такъв, но и ролята която ще играе във 

формирането на новия световен ред. 
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Abstract: Choosing a profession has always been difficult for most of young people. When choosing a profession, most of them follow the 

dream of a future good realization. 
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1. Introduction 

"Peace is not only better than war, 

but it is also much more difficult. " 

George Bernard Shaw 

The military profession has always been one of the toughest 

today and in the past. In our history, when we talk about decent 

Bulgarians, there are a lot in different professions, but perhaps the 

most in the field of defence. Historically, the names of General 

Vazov, Boris Drangov, Spisarevski and many others remain. These 

people were also the pioneers of the Bulgarian spirit, for whom the 

Motherland, honour and dignity were leading in their lifestyle. They 

are examples and inspiration for many young people engaged in the 

military profession.  As well as in the past and now, from the 

professionalism of the Bulgarian army depends on the protection of 

the territory of our country, the protection of the nation and the 

future of our country. Only in peace can we have peace of 

prosperity and security. From defending and guaranteeing peace, we 

can have economically prosper in the country and successfully work 

in all areas and in most economic sectors. Currently, “over 20% of 

the army positions are vacant and the real number is below the 

critical minimum of 20000 people, with vacancies 5,500. Free 

sergeants 'positions are 12%, for officers' candidates 18,2% and for 

officers 19.67%. "And our army is 60th in the world for 2018 in the 

PowerIndex ranking of the specialized edition Globalfirepower.                                                                   

In the ranking, Bulgaria ranks after Finland, Chile and Hungary and 

is before Austria, Slovakia and Portugal. The ranking is created 

after analyzing a total of 136 armies with 55 indicators. The most 

powerful is the US Army, followed by Russia and China. 

Americans have 2 million troops, including those in the stock.Also, 

the army has 13,000 aircraft, about 6,000 tanks, and has a budget of 

$ 647 billion, which for the next year is increased to 716 billion 

dollars.   The second-ever Russian army has a budget of $ 47 billion 

dollars. It has 3.5 million troops, about 4,000 aircraft and over 

20,000 tanks. The Chinese Army, ranked third, has 2.7 million 

troops, 3 thousand airplanes and 7,700 tanks.’’[1] Still, Bulgaria is a 

small country and we can hardly reach these parameters, but we still 

rely on quality human resources and invest in human capital is 

important because the military profession is related to the protection 

of the sovereignty of the country . These statistics for our country 

are a consequence of the various social and political changes over 

the last thirty years. They were born because of alliance change and 

transition from membership in the Warsaw Pact of Bulgaria to 

belonging to NATO's military-political organization. In 2007 our 

country became a member of the European Union. With these 

changes and the new tasks of the army reduced in the past in the 

1990s, the so-called "professionalisation" of the Bulgarian army 

began.   

With regard to the types of troops, we differ, and basic 

professions are targeted at land troops, air forces, anti-air defence 

troops and naval forces. In more detail, they include: 

• Ground-arm troops: motorized, missile, artillery, tank, anti-air 

defence troops, etc. 

• The Air Force is divided into aviation generations: fighter, 

fighter-bomber, bombardment, reconnaissance, etc. 

• Air Defence Forces have artillery and antiaircraft, fighter, 

radio, and other kind troops  

• The navy has the following types: surface ships, submarines, 

shore rockets and artillery, aviation, and more.  

This heterogeneity of the directions in choosing a military 

profession also requires certain qualities associated with available 

physical and psychological parameters of personality growth. The 

main incentive mechanisms are basically two-material and 

intangible.  

Material incentives include 

  Good pay; 

 Providing office accommodation 

 Early retirement 

 Social compensation 

 Working conditions and rest 

Non-material incentives include: 

 Public recognition 

 Improvement of qualifications and growth 

 Additional leave 

 Qualification courses 

Salvation in the army to the present moment is not 

particularly good, and this is one of the leading motives for the 

outflow of the profession. "The basis for determining the 

amount of the basic monthly salary for the lowest position of 

the military and other employees in the security sector remains 

in the next year 380 lv. This is clear from the published draft 

state budget for 2019. There will not be a serious change in the 

amount of military wages. This is also confirmed by the 

estimated staff costs in the MoD budget. They are BGN 995 

922, while for this year they amounted to BGN 911 730 

thousand. The increase is by BGN 84 192 thousand. This is 

also the amount, which will increase the expenditure part of 

the budget of the Ministry of Defence. From BGN 1 193 319 

thousand it will be BGN 1 277 511, 3 000. It is noteworthy that 

there is no change in the amount of capital expenditures. They 

are still 55,364 thousand leva. " [2] In the light of the above, it 

is concluded that the attitude towards servicemen in the 

countries is determined by the maturity of society and, above 

all, by the ability of the government of the country chosen and, 

by definition, to defend national interests by integrating them 

into alliances. 
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Providing office accommodation 

(1) The Ministry of Defence's Departmental Housing Fund 

shall consist of the following properties[3]: 

1. available dwellings, studios and garages; 

2. dwellings rented for renting; 

3. living quarters in dormitories. 

Early retirement- 

"From 1 January 2018, servicemen shall be entitled to a pension 

at the age of 53 years and 2 months and 27 years of general 

insurance under the Social Security Code. 18 years must actually be 

served as soldiers under the Defence and Armed Forces Act or as 

reservists of active duty under the Armed Forces Reserve Act.’’[4]  

" Officers with the rank of Major / Captain III rank and higher 

who have not exercised their pension entitlement may serve three 

more years. This is clear from the proposals of experts from the 

Ministry of Defence for amendments to the Law on Defence and 

Armed Forces (LRA). They have found some tension in the 

relationship between military servants with a right to retirement, 

and those who refused to retire but occupy the same posts. In the 

military service, they believe that in the foreseeable future this 

negative trend could have a negative impact on service motivation 

  According to Art. 2. (1) Ordinance on the letting and disposal 

of properties by the Ministry of Defense's Departmental Housing 

Fund and for the payment of compensatory amounts to the 

personnel servicemen who use the dwelling under the terms of free 

negotiation. 

For example, 60 officers with military rank "Major / Captain III 

rank" and above were released in 2018, while about 90 officers 

were to be released in 2019.At the same time, most of the soldiers, 

although entitled to a pension, find it immoral to exercise it. This 

saves considerable financial resources for the country. The main 

motive behind them is that there is no other NATO and EU army in 

which retired soldiers continue to serve.[5]  

And if these problems are solved, the military and society must 

remember the words of Jawaharlal Neru[6] and not let them down 

as a society. "War is a denial of truth and humanity. It's not about 

killing people because one day one goes away, but a conscious and 

persistent spread of lies and hatred that little by little roots in 

people." And so the responsibility of the military profession is so 

great and the state and society must work to improve the working 

and living conditions of our soldiers! 
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Аbstract: The European Union 's policy on development the carbon market is a specific and extremely topical activity that genuinely attracts 
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solution to the problem has long gone beyond the boundaries of a particular science and requires a complex, interdisciplinary approach 

involving all stakeholders. The reformed emissions trading scheme will lead to reduce emissions by 43% by 2030 while at the same time 
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1. Introduction 

 

 Климатичните промени вече се случват – и това, което 

предстои, ще е още по-сериозно, освен ако не се предприемат 

спешни международни политически действия. Климатичните 

промени се появянат  в още по –големи амплитуди според 

предвидените прогнози. Източниците сочат, че екстремните 

климатични явления ще увеличат честотата на поява в Европа и 

света. Още 2 градуса се очаква да се добавят в глобалното 

затопляне до 2050 г. - половин век по-рано от предвижданията 

на експертите. Това оставя сериозен почерк върху върху 

бизнеса, туризма, енергетиката, селското стопанство, 

здравеопазването, миграционните процеси. Един от начините 

да се спаси природата е значително намляване при 

използването на изкопаеми горива до 2050 г. [5]   

Глобалното повишаване на температурите и 

аномалните на метеорологични условия, свързани с 

климатичните промени, представляват най-голямата заплаха за 

човечеството за 21 век. Навременната оценка за въздействието 

на климатичните промени дава възможност както да се обърне 

внимание на потенциалните негативи, така и да се 

оползотворят зараждащи се бизнес ниши. 

В десетки презентации, научни съобщения, 

дискусионни панели и работни семинари са обсъждани 

измененията на климата в региона и отрицателното им 

въздействие, както и какви стратегии за неговото намаляване и 

противодействие на кризите трябва да бъдат разработени и 

приложени. 

Средната глобална температура вече се е увеличила с 

1 градус през 2015 г. в сравнение с нивото от преди 

индустриализацията, покачване от 1.5 градуса може да се 

постигне през 2030 г. или дори по-рано, а повишение с 2 

градуса вече е възможно до 2050 г., което е половин век по-

рано от целите, поставени от международната общност с 

Парижкото споразумение. 

        При откриването на международната конференция 

бившият министър-председател на Франция и един от авторите 

на успеха на Парижкото споразумение Лоран Фабюс , заявява: 

“Климатът се влошава по-бързо от това, което можем да си 

представим. Данните са тревожни, екстремните 

метеорологични условия стават все по-интензивни, което води 

до повече разходи, щети и загуби на човешки живот“ посочи 

той. Затова според него „следващият период 2018 - 2020 г. 

несъмнено е решаващ.  В тези три години околната среда като 

цяло и климатът по-специално ще се сблъскат с момента на 

истината”. [7] 

 

 

 

 

 

2. Предпоставки и начини за разрешаване на проблема. 

 

2.1. Теоретичен модел 

Изменението на климата е най-голямото 

предизвикателство за човечеството и предлагем план ще 

допринесе за укрепване на способността на Европа да се справя 

с природни бедствия.  ЕС е определил много ясна цел за 

намаляване на емисиите на въглероден двуокис с 40% във 

всички сектори на икономиката до 2030 г., като в същото време 

е приела иновативна законодателна рамка за постигането на 

тази цел, подчерта еврокомисарят.[7]  Европейският съюз също 

върви към нов отговор на климатичните предизвикателства - 

с новата европейска система „RescEU” за управление на 

бедствия. 

Климатът се променя - не толкова внезапно, но все 

пак заплашително бързо. Най-важно е да се намалят емисиите 

от въглероден двуокис (СО2), който е основният виновник за 

затоплянето, тъй като е най-разпространеният парников газ. А 

най-ефективният инструмент за това е търговията с въглеродни 

емисии. [1] 

Протоколът от Киото става първото глобално 

споразумение за опазване на околната среда, основано на 

пазарен принцип за регулиране, реализиращ се в международна 

търговия с квоти за вредни емисии. 

 Този документ е международно споразумение за 

контрол над глобалното затопляне, ангажиращо подписалите го 

държави да намалят своите емисии от парникови газове. 

В момента в света работят два основни механизма за 

ограничаване на СО2 емисиите. Протоколът от Киото[1]  приет 

през 1997 г., изисква от 37-те подписали го държави (сред 

които е и България) до 2012 г. да намалят емисиите си с 5.2% 

спрямо нивата от 1990 г.и  Европейската схема за търговия с 

емисии пък е общностен механизъм. С тяхна помощ  всяка 

държава членка получава обща квота от въглероден двуокис, 

който може да изхвърля в атмосферата. Тя се разпределя от 

държавата между замърсяващите инсталации. Така всяко 

предприятие получава обем безплатни квоти, в рамките на 

който може да изхвърля вредни окиси във въздуха. При 

надвишаване на позволените емисии то трябва или да намали 

производството си, или да си купи допълнително количество от 

друга инсталация, която има излишък. Идеята на тези 

инструменти е да стимулират намаляването на парниковите 

газове и инвестициите във въглеродонеутрални технологии, 

като задължават предприятията да купуват разрешителни за 

всяка емисия над определения им лимит. Европейският 

въглероден пазар, който започна през 2005 г., бе първият в 

света. В стартовите три години обаче той не е довел до 

съществено намаляване на емисиите. 

Предложението е предприятията в енергетиката да 

плащат за всеки изхвърлен в атмосферата тон СО2.  
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2.2  Мерки за намаляване влиянието на климатичните промени 

при създаване на въглероден пазар 

Според учените основния фактор, който влияе на 

глобалното затопляне е парниковия ефект. Парниковия ефект 

представлява засилена промишлена дейност и увеличение 

концентрацията на антропогенни емисии на парникови газове 

/ПГ/ и най-вече на емисии на CO2 (емисии на ПГ в резултат 

човешката дейност: изгаряне на органични горива за 

производство на енергия, обезлесяване, земеделие и др.). През 

1896 г. Шведския химик Svante Arrhenius изчислява, че 

концентрацията на парникови газове в атмосферата се е 

увеличила значително на началото на индустриалната 

революция. Той изчислява, че при евентуално удвояване на 

нивото на CO2 в атмосферата температурата на земята ще се 

покачи с няколко градуса. [3] .  

Това откритие слага началото на различни глобални 

политики за справяне с климатичните промени. Анализират се 

последствията от климатичните промени в околната среда и в 

обществото. Изменението на климата вреди на природните 

ресурси и въздейства върху човешките нужди. Изменението на 

климата, според са въплътени най-вече под формата на 

споразумения относно изменението на климата и околната 

среда (като например Конвенцията за борба с опустиняването; 

Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата и 

много други). Човешките дейности са довели до увеличаване 

концентрацията на парникови газове (ПГ) в атмосферата, 

основно въглероден диоксид, метан и азотни окиси. 

Според Стърн един от основните инструменти за 

намаление на емисиите е въглеродния пазар. Препоръчва се 

засилване на мерките и политиките за оценка на въглеродните 

емисии, създаване на глобален въглероден пазар със стабилна 

цена и предвидимо развитие.  

Според Стърн, трябва правителствата и бизнеса да 

предприемат незабавни мерки за справяне с промените на 

климата, които да намалят емисиите на парниковите 

газове/ПГ/, като по този начин се поддържат ниски нива на 

CO2 и се предотврати риска от увеличението на температурата. 

[5] 

 

2. Резултати 

         За да се постигне цялостен ефект на намаление на 

емисиите, трябва да се създаде култура за ниско въглеродната 

политика не само от страна на бизнеса, но и в съзнанието на 

хората. Във връзка с това правителствата и ЕС предприемат 

широки кампании за информиране на обществото за 

проблемите свързани с климатичните проблеми. Публикуват се 

наръчници, създават се програми за обучение на младото 

поколение от най-ранна възраст, университетите с 

единствената цел – промяна в съзнанието на хората и създаване 

на култура за екологично потребление и начин на живот. [4] 

        През 2006 г., когато Стърн е писал доклада, въглеродния 

пазар е бил в своята младост, но 20 той е успял да осъзнае 

необходимостта от подобен пазарен механизъм, както и 

възможностите, които въглеродния пазар предлага за бизнеса. 

Механизми като този – налагане на такса остават неизползвани 

до момента в който Роналд Коуз от университета в Чикаго 

предлага различен подход на Standard Welfare Economics от 

проф. A. Pigou, [3]  разглежда контрола над замърсяването като 

право на собсвеност. Според него, ако фактора на производство 

се разглежда като право на собственост е по-лесно да се 

разбере, че правото да се извърши дейност с негативен ефект 

(като създаване на дим, шум и др. ) е също фактор за 

производство. Цената да се използва това право е винаги загуба 

някъде другаде по света, в резултат на това ползване: 

невъзможността да пресечеш парка, да си на тихо място, да 

дишаш чист въздух. [5] 

        В резултат на работата на Коуз правителствата разглеждат 

възможността за общ стандарт за замърсяване и споделена 

отговорност. Така се стига до първото международно 

споразумение за борба с глобалното затопляне на климата 

Рамковата конвенция на ОН по изменението на климата 

(РКОНИК) и подписания към Протокола на Киото. 

Определянето на цена на въглерода е най-добрият начин за 

намаляване на емисиите по икономически изгоден начин, 

защото стимулира предприятията да намаляват допълнително 

своите емисии и насърчава иновациите, като спомага за 

въвеждането на нови технологии на пазара. 

Предизвикателството, което предстои е да се използва 

потенциалът на СТЕ на ЕС за плавен преход към 

нисковъглеродна икономика с по-голяма енергийна сигурност. 

 

3. Заключение 

Докато другите големи икономики не проявят 

съпричастност, резките крачки за/към по-голяма редукция на 

парниковите газове ще поставят европейската индустрия в 

неизгодна позиция и ще намалят нейната конкурентност. В 

сметките вече трябва да се включи и световната финансова 

криза, която поставя под въпрос скъпоструващите инвестиции 

в овладяване на глобалното затопляне. 

За да предотвратим затоплянето на планетата трябва 

да се направи пробив в  производството, в отглеждането на 

животните и обработката на прехраната, в начина, по който 

транспортираме хората и храната, но използваме по–малко 

своите автомобили. Това е необходимо за да се предотвратят 

най-лошите последици от изменението на климата. 

Необходимо е постигане на нулеви нетни емисии на парникови 

газове във всички сектори на икономиката в рамките на 50 

години. 

Това трябва да е преоритетна ос  през следващите 10 

години, но не само с 25-те процента,  

свързани с електроенергията, а кога ще се занимаваме с 

останалите 75%", задава риторичен въпрос основателят на 

Microsoft и препоръчва: „За да се справим с този проблем, е 

необходимо да се съсредоточим върху шест основни задачи, за 

да намалим  

Тези предизвикателства стават все по-спешни. 

Средната класа в света нараства с безпрецедентна скорост и 

докато се придвижва нагоре по стълбата на доходите, а 

отделяният въглероден двуокис се увеличава. 

Вместо да се придвижвате с кола, може да си 

позволите велосипед (който не използва газ, но вероятно е 

направен с енергийно интензивен метал, за който е употребена 

енергия, която замърсява атмосферата). За да можете да 

пътувате по-далеч е добре да имаме електромобил.  
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1. Introduction 

In recent years the field related to engineering, electrical and 

electronic engineering has been rapidly developing throughout the 

world. As the humankind has continued to develop leading-edge 

technologies, students who graduate from universities in 

engineering and start working for companies or laboratories as 

engineers, require the opportunities to acquire new skills and 

develop new devices globally. In the process of development of 

technology, engineers need to attend meetings, discuss matters, 

make presentations, and negotiate with people from various 

countries. It is necessary for engineers to have not only professional 

knowledge and technical skills but also communication ability, the 

ability to think for themselves, and the skills to exchange their ideas 

to create something new with their colleagues. Recently, many 

educational institutions in Japan have been seeking to introduce 

new types of classes for improving the communication ability, 

logical thinking ability, problem-solving ability, and expressiveness 

of students through training in making presentations.1) 

Today, with the dramatic progress of science and technology and 

due to the rapid globalization, engineers and researchers are 

requesting more capabilities than before such as wide range of 

scientific knowledge, logical thinking and problem-solving skills, 

expressive ability, communication skills, presentation skills, etc. 

The "communication ability" is the one that many companies 

emphasize on.2) 

Workshops on Education and Research of Electronic Device, 

Circuits, Illuminations, Systems and other fields, sponsored by the 

Chugoku Branch of the Illuminating Engineering Institutes of 

Japan, co-organized by the Chushikoku branch of the Japan Society 

of Applied Physics, Chugoku district and the neighboring 

universities and academic organizations with the cooperation of the 

Shikoku region, were conducted - a domestic workshop3 and an 

international workshop in May 2018.4) In the workshops where 

university and company lecturers and students attended, we were 

able to answer questions after presenting at participating college 

and graduate students at local workshops. Since that year, we 

started planning an international workshop so we could increase the 

number of venues and start collaborating with high schools. In this 

work, we reported cases of collaboration between high schools and 

university when holding workshops, learning effect on high school 

students by university students’ and lecturers’ attendance.   

2. Purpose of the Workshops 

We hold workshops on educational research in electronic 

devices, circuits, lighting, systems and other fields. First, as a 

domestic workshop for neighboring universities, we mainly 

conducted oral presentations related to educational research by 

students, graduate students, and social workers, as well as poster 

sessions in electronic devices, circuits, lighting systems and in other 

fields, discussions on the methods of educational research. As a 

next step, we will hold domestic workshops to discuss the education 

and research methods in these fields concerning companies, 

universities, junior high schools and high school science, 

technology and industry. 

Through holding workshops, presenters can exchange 

information on the present situation and problems of science and 

technology, education and research at junior and senior high 

schools, including enterprises, universities, etc., and their solutions 

and goals. In addition, it is an opportunity to share information on 

various teaching materials used for education and teaching materials 

produced by themselves, how to create and utilize them. 

Furthermore, mutual collaboration with junior high schools, high 

schools, universities and companies will deepen, and it will be 

expected that momentum will be developed and expanded to 

promote science and technology, education and research throughout 

the region. 

3. Program and implementation status 

An international workshop held in Hiroshima venue, Kure venue, 

and Fukuyama venue as follows: 

1. December 7, 2018, Kure Venue (Yamato Museum) including:  

 Opening Declaration 14:00～14:03 h 

  Keynote Speech 14:04～14:34 h 

  Oral Presentations 14:35～15:22 h 

  Poster Session (in Japanese) 15:23～17:00 h 

The workshop at the Kure venue began with the opening 

declaration by the executive committee, and 72 people participated 

(1 from Thailand, 1 from Taiwan, 70 from Japan). There were one 

keynote lecture, four lectures in English and five poster 

presentations in Japanese, followed by active discussions (questions 

and answers) on electronic devices, circuits and systems, other 

education and research methods, etc. The workshop activities at the 

Kure site ended with a greeting by the chairperson.  

 
Fig. 1 Lecture in English. 
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2. December 8, 2018, Hiroshima Venue (Hiroshima Institute of 

Technology): 

  Opening Declaration 10:00～10:03 h 

  Keynote Speech 10:04～10:34 h 

  Oral Presentation（in Japanese）10:35～11:46 h 

  Poster Session（in Japanese）13:00～14:00 h 

 

  
Fig. 2 Keynote lecture by S. Anantathanasarn of Furukawa FIFTEL 

(Thailand). 

The workshop at the Hiroshima venue started with the opening 

declaration by the executive committee chairman, and there were 56 

participants (1 from Thailand, 1 from Taiwan, 54 from Japan). The 

presentations included: 2 keynote lectures, 2 general lectures in 

English, 6 lectures in Japanese and 14 poster presentations in 

Japanese, there also were many questions and interesting 

discussions on electronic devices, circuits and systems, research and 

educational methods, etc. A greeting by the vice chairperson was at 

the end.  

 

2. December 8, 2018, Fukuyama Venue (Hiroshima Prefectural 

Cultural Center Fukuyama) 

  Opening Declaration 14:00～14:03 h 

  Keynote Speeches 14:04～15:05 h 

  Oral Presentation (in Japanese) 15:06～15:17 h 

The workshop at the Fukuyama venue started with the opening 

declaration of the executive committee chairman, and seven people 

participated (2 from Taiwan, 1 from China, 4 from Japan). There 

were two keynote lectures and one lecture in Japanese, together 

with questions and answers on the workshop topics and at the end 

there was a greeting by the vice chairperson. 

In this international workshop, special prizes were given to Thai 

S. Anantathanasarn for the Keynote lecture, to Frederick Chan from 

Taiwan and to Professor Takeshi Tanaka from the Hiroshima 

Institute of Technology for the support of the participant's teacher 

relationship and careful deliberation. As a result, since the 

following announcement was recognized as an excellent 

announcement, an encouragement prize was awarded from the 

Chugoku branch of the Illuminating Engineering Institute of Japan. 

(General / University Student Division and High School Student 

Division). 

Some high school students were also awarded the Encouragement 

Prizes as well as their teachers were awarded excellent teacher 

prizes: Hiroshima Prefectural Kure Mitsuta High School - Shohei 

Nakata, Yoshimasa Kawamoto, Midori Mukai, Hiroshima 

Prefectural Hiroshima Minami High School - Mayumi Tanaka, 

Hiroshima Prefectural Gion-kita High School - Katsumi Chiba. 

Finally, an excellent group prize was awarded to Hiroshima 

Prefectural Kure Mitsuta High School (Principal Marimi 

Shojiguchi) which gave great cooperation in oral presentations by 

high school students, poster presentations and workshop planning 

and operation. 

4. Status of workshop participation from high 

schools 

4.1. Hiroshima Prefectural Hiroshima Minami High School 

The students told the group that they won the award, "We have 

elaborated over time and made posters a number of times, but it was 

a lot of learning by summarizing the research. In the poster session, 

exchange with college students, college studies I got a chance to see 

it and it became a reference for those who came to see it and it gave 

me the opportunity to learn sanitary nursing department of Minami 

High School. Also got a lot of advice on research and got 

opportunity of participation for which I am grateful for." A group of 

hand massagers who seemed to throw in the middle also said, "I am 

thankful that the first grader got together and I was able to go to the 

presentation and it would be interesting to measure the pulse at the 

same time for those who came. I was trying to measure the surface 

temperature of the skin with a thermography and asked if I could 

hear that there was still room for improvement. "I felt a sense of 

accomplishment that I worked on until the end. 

Six posters were presented at Hiroshima University and 

Hiroshima Institute of Technology and for students the contents 

closest to us were to be studied by way of holding perspectives, to 

summarize in the form of posters, to direct visitors. It was a 

valuable learning opportunity different from school, such as 

sessions can be done, for which I am thankful. 

Also, from the students, "It was a valuable experience, leading to 

deepening my knowledge by requiring ingenuity to explain easily to 

people." 

"Since I got a lot of opinions and questions at this poster, I 

wanted to make use of it for future activities." 

"I myself did not make a poster presentation, but when I saw 

posters of other people, I found out the research of each group and 

the features of the poster, which I got help and I was doing 

interesting research. It was fun to listen. I thought about making the 

next poster more attracting to people."  

 

 
Fig. 3 Poster presentation of students from the Hiroshima Prefectural 

Hiroshima Minami High School (general course). 
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Fig. 4 Poster presentation of students from the Hiroshima Prefectural 
Hiroshima Minami High School (Sanitary nursing department).  

 

4.2. Hiroshima Prefectural Kure Mitsuta High School 

Hiroshima Prefectural Kure Mitsuta High School and other 

schools are conducting "Social Exploration Project Learning (Social 

Exploration PBL)" in the comprehensive learning time of the 

second grade. In this activity, the students discovered the problems 

which Kure city has, and are exploring solutions. Also, Study by 

social exploration PBL, students learn how to approach "questions 

without answers" and cultivate thinking ability, judgment ability, 

expression power required for problem-solving in the real world. 

With the participation in the academic conference this time, the 

students were able to improve the communication skills and 

presentation abilities to have others understand their thoughts. Also, 

by receiving indications and advices on the contents and 

presentation method from teachers and students, experts from 

companies and universities from Japan and abroad participated in 

the conference, I looked back on their learning and I felt motivation 

for deepening inquiries and sense of accomplishment for my 

learning in the future. 

Initially, the students felt tension by making a presentation in 

English at the international conference, but we felt a sense of 

fulfillment strongly by challenging and appraising it boldly. In 

addition, through such announcement, learning and daily 

connection with society I feel attached and motivated toward 

realizing my own course is expanded. I strongly feel that I would 

like to cherish the opportunities for students to disseminate what 

they have explored in the future.  

 

 
Fig. 5 Oral presentation of students from the Hiroshima Prefectural Kure 

Mitsuta High School (general course). 

 
Fig. 6 Discussion during the oral presentation session (in English) with 

students from the Hiroshima Prefectural Kure Mitsuta High School (general 

course). 

 
Fig. 7 Poster presentation of students from the Hiroshima Prefectural Kure 

Mitsuta High School (general course).   

 
Fig. 8 Poster presentation of students from the Hiroshima Prefectural Kure 
Mitsuta High School (general course). 

 4.3. Hiroshima Prefectural Gion-kita High School 

The Hiroshima prefectural Gion-kita High School Science 

Research Division has five teams of physics, chemistry, biology, 

earth science and mathematics, with about 30 members deciding 

themes in their favorite fields and conducting research. 

At the research presentation such as universities and academic 

meetings held outside the school from autumn to winter, each group 

participates in high school students' department etc and challenges 

multiple presentations. Among them, students receive surprisingly 

transformed questions and advice from university teachers. In 

particular, understanding the intention of the questioner such as 

"why the questioner did such a question", the ability to think and 

organize and respond to themselves with their own heads will 

surprisingly grow. And as we look back on our research and 

excellence again, we are increasingly aware of the importance of 

research in the first place and realize that it has led to the realization 

of the course after graduation. 
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Fig. 9 DNA analysis experiment at the university laboratory and students 
from the Hiroshima Prefectural Gion-kita High School. 

 

 
Fig. 10 Fossil collection at the Saijyo River and students from the 
Hiroshima Prefectural Gion-kita High School. 

6. Conclusions 

This work reported the outline of the 2nd International Workshop 

on Education and Research related to electronic devices, circuits, 

lighting and systems sponsored by the Chugoku branch of the 

Illuminating Engineering Institute of Japan. 4 speeches (lectures in 

English), 4 general lectures (in English), 7 general lectures (in 

Japanese), and poster presentations (in Japanese) were presented at 

the Hiroshima venue, the Kure site and the Fukuyama site. It was 

thought that interesting discussions and comments were held at all 

oral and poster presentations and the obtained results correspond to 

the purpose (section 2). Through high school students presented 

own learning outcomes in the session of high schools, it is thought 

to have had a good influence on them.  In the future, it is expected 

to examine this good influence on both high school and university 

students. 

   In the future, we would like to make an international organizing 

committee of this workshop and to develop the international 

workshop. In addition, we would like to promote information 

exchange between high schools and universities by a system using 

secret sharing with high information security5).  
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1. Introduction 

The analysis of global aviation and aviation market trends 

shows that excellent opportunities for their realization both in the 

country and on the international labor market are being created. 

There is an opportunity to turn Bulgarian aviation education into an 

export industry for highly qualified aviation specialists. 

This requires the provision of quality education and training of 

aviation specialists, which will effectively respond to the needs of 

key government stakeholders, students, higher education institutions 

and employers directly related to aviation development. 

But also the education and training of aviation specialists 

depends on their motivation. Students expect a significant benefit 

from this education and how it will help them perform their work 

better. Here is the role of higher education institutions and trainers 

to create favorable conditions for this motivation. 

2.Concept on the quality of higher education 

The quality of higher education is a criterion in the rating and 

accreditation of higher education institutions. The concept of 

quality, however, often remains blurry and leaking or "by default". 

Quality ideas can be grouped into several categories, the most 

important of which are [10]: 

- quality as consistency of designation, 

- quality as an outstanding achievement; 

- quality as a faultless one; 

- quality as a transformation; 

- quality as a threshold or accented medium level; 

- quality as a continuous improvement. 

According to J. Juran, the author of the Annual Quality 

Improvement (AQI) concept, which develops the famous "spiral of 

quality," "quality is an outgrowth of results that has already been 

achieved, and is related to man's desire to achieve new records." 

[12] 

According to the specialists, quality is a complex 

multidimensional set of properties and characteristics of higher 

education (university, specialty, training program) that give it the 

ability to satisfy determined or supposedly dynamically changing 

requirements for it. [5] 

Quality is as good as the difference between dynamically 

changing requirements and the results obtained from the educational 

site is smaller and the faster it is overcome. 

This understanding of quality is also taken into account by the 

National Evaluation and Accreditation Agency, which measures it 

as a compliance of the state of the site with the requirements set by 

it. 

One of the main issues is "What requirements should a 

given educational establishment or aviation specialist meet? 

The answer is not simple and should start from the strategic 

goal (at least for the EU) "to achieve a high quality of life by 

increasing the potential of human resources in the context of a 

dynamic knowledge economy and sustainable socio-economic 

development" [1]; through the mission of higher education "to 

satisfy the personal and social educational, scientific, professional, 

qualification and cultural needs of every person throughout his life, 

in order to achieve his effective professional and personal 

realization in the society of knowledge "[2]. 

It is not possible to give a comprehensive answer to quality 

measurability if one of the most distinctive features of modern 

higher education is not taken into account - the diversification of 

higher education from which the different missions of higher 

education institutions and their professional fields derive. 

Diversification - structural, programmatic, in form and purpose 

- is not an end in itself. It is a consequence of the diversified 

economic, social, scientific, technical and cultural needs - public, 

market and personal. In order to stimulate economic growth, it is 

necessary not only to increase the number of students but also to 

prepare them adequately for their needs. The "educational pyramid" 

of society is rising, and its degrees become more and more diverse. 

When the European Commission's Program for Advanced 

Higher Education [10] states that by 2020 more than 35% of all jobs 

in the EU will need a high level of qualification, it is intended to 

include in this heading all types of higher education. In this context, 

it is pointless to question whether higher aviation education should 

provide a qualitative fundamental preparation that is orientated 

towards the next 10 years, or a qualitative preparation for today's 

public practice and the labor market. The question is solved by 

negating the alternative. The answer is both one and the other. 

3. Assessment of the quality of aviation education 

There is no unambiguous definition of quality education. Every 

world organization has its own definition, trying to unequivocally 

fix the most important characteristics of an education that is capable 

of guaranteeing the highest results. Irrespective of the differences, 

in the definitions two elements are present in them:  

- The ability of the individual to understand and orient in the 

environment, which determines the cognitive development of 

learners as the main goal of all educational systems. Orientation is a 

major goal in all education systems; the success the systems achieve 

is an indicator of their quality. 

- The role of education to promote and promote the values and 

attitudes of civil consciousness and to promote the creative and 

emotional development of the learner in a spirit of peaceful 

coexistence, security and civil responsibility; equality and 

continuity of cultural values throughout the generations. 

Quality in aviation education can also be seen as the extent to 

which a set of properties and inherent characteristics (status and 
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results) of the object being evaluated (unit, structure, process, 

activity) corresponds to a dynamically changing goal, need or 

expectation mission of the higher school, academic standard, 

specialty or discipline goal, etc.). Quality is at the heart of aviation 

education. It influences what learners are learning, how well they 

learn, and what benefits they have from this education. Seeking a 

guarantee that trainers will achieve good learning outcomes and 

acquire knowledge and skills to help them play a positive role in 

society is a matter of political agenda in almost every country. 

Bulgarian military aviation education has already seen the 

correctness of this in the distant past. In all classes in which the 

training of the jankers in the Military School of His Majesty takes 

place, a consistent, purposeful and strictly sophisticated system of 

exams is set up and operates continuously throughout the duration 

of school education. [6] 

The assessment may be considered as an established market 

value of the benefits or classification of something or someone in 

consideration of its value. It is the result of an act of judging or 

assessing a person, situation or event. Assessment is a process used 

to measure the performance or performance of a system or its 

elements. It is used as a all-inclusive term to denote any of the 

following activities: audit / review, performance appraisal, review 

of management systems, review or peer review (review by 

professionals, peer review), revision or monitoring. 

Assessment is the systematic acquisition of information and 

feedback on the use, qualities and impact of an object, program or 

process in relation to expected outcomes [9]. It is seen as a process 

measuring the extent to which the expected learning outcomes have 

been achieved. In the context of education and training, assessment 

is a systematic method of gathering information on the impact and 

effectiveness of learning. Does the result show that the objectives 

set have been achieved and can give a sense of quality and help 

improve the learning process. Assessment is a process of 

characterizing and evaluating different aspects of educational 

activity, and these are: 

- quality assurance - continuous attention to quality, keeping in 

mind and improving it. One of the tools in the area of quality care is 

its assessment. 

- maintaining quality - such as managing it, keeping it in 

constant consistency with the goals and academic standards, and 

constantly updating them due to changing market and consumer 

demands. 

- improving quality - a part of its management aimed at 

enhancing the ability to meet quality requirements. 

Quality assessment defines any structured activity that 

determines the quality of the education and training process and the 

acquisition of knowledge and / or research, while self-assessment 

and / or evaluation by an external expert. In education, quality 

assessment involves determining (usually quantitatively) the 

achieved level of quality by adopted methods, mechanisms, criteria 

and indicators, as well as a review of the status of a unit or activity 

in order to establish the level of quality achieved. Every educator 

who provides an educational service is interested in doing so in the 

best possible way, to attract the most users, to provide the highest 

quality service. Of course, this can be understood after getting an 

evaluation. This assessment can be: self-assessment; assessment by 

users, students; assessment by colleagues in the team in which he 

works; assessment by the employer; assessment by the employer of 

his / her graduates; an external evaluation by an accreditation 

commission. 

The criteria used to assess the activities of the higher aviation 

education institutions today represent a rich variety of forms in 

different countries and universities. Diversity depends on the 

different organizational and structural models of higher education 

systems as well as on the different funding models. 

Here, it can be concluded that the quality of university activity 

is determined on the basis of long-term observation to take into 

account the subsequent career of graduates or the impact of research 

on the development of society. Typically, indicators are developed 

for a more short-term perspective. When a complex activity is 

evaluated by several statistical metrics, a certain amount of 

information is lost and this can lead to a distorted picture of the 

actual state.  There is a tendency for people to succumb to the 

influence of numbers and the importance they bear. Experience 

shows that, following the publication of activity assessment metrics, 

they are "inherently important". Using evaluation metrics is a tool 

for a proper judgment, not a substitute for the evaluation itself. 

Figures can not speak for themselves. Only data reporting is not 

enough; it is always necessary to interpret them. 

4. Approaches for determining the quality of 

aviation education 

In world university practice, there are different approaches to 

measuring and assessing the quality of higher education [9]. 

- Output Control Approach - This approach assesses the final 

outcome - the quality of the training of the trainees. This approach 

can be applied to both internal and external evaluation, for example 

in accreditation [5]. 

The Expert Committee, consisting of external to university and 

independent scientists and training professionals, conducts exams 

according to a pre-established regulation. On the scientific methods 

of qualification and electoral statistical control a sample of all 

graduating students in a given specialty (Training Program) is 

taken. The students' knowledge, skills, values, competencies and 

attitudes are examined, and their achievements (publications, 

developments, creative events) are introduced. In the case of a 

specialty, it receives accreditation when a certain proportion of the 

students under examination (eg 80%) meet the established standards 

for general, fundamental, general vocational, special and specialized 

training. 

The disadvantage of the method is the strong dependence of the 

results not only (and often not so much) on the skills, creativity and 

input to the students' preparation but on their pre-training and 

personal qualities. Therefore, output control can not be indicative of 

the contribution of the university and academic staff to the quality 

of education. 

Two examples: 

 • A large number of trainees have a good in-service training for 

computers. By controlling the outcome of their training in the IT / 

IT course, they receive high marks that are not a testimony to the 

new knowledge and the quality of the training course; 

• Higher school of local significance, which has a weak 

competition at the entrance, will hardly give a good result at the 

exit. On the contrary, universities with attractive majors and old 

glory who have many and strong candidates will receive an 

undeservedly high score even at the time when they did not add 

much in their training during their training. 

- Value Added Approach - A more equitable approach to 

evaluation is the so-called added value [8]. Methods of control at 

the level of the preliminary (incoming) preparation of the students 

are established. Input control is performed. After finishing the 

training, the result is controlled at the exit. The difference is the so-

called. value added. The higher the score for the team responsible 

for the quality of the discipline or program is higher. Because it is 

not so important what the learner's entry level was, how much new 

knowledge and new applicable skills and competences are 

accumulated during the training. The disadvantage of this approach 

is the need for a reliable system of credible input and output 

preparation and determination of the difference. To this end, 

science-based methodologies for verifying the knowledge and skills 

of input and output should be developed. With a one-time exam or 

test, reliability can not be guaranteed, as is the case with outbound 

control. 
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- Step by step - Different aspects and processes of learning 

(academic composition, learning content, material basis, 

organization and course of the learning process, examination 

procedures, etc.) are evaluated, the overall value and importance of 

which determines the quality [8]. It monitors whether all the steps 

that pass and control the training are done properly. If they are done 

in the best possible way, the best results at the outputs, which do not 

necessarily have to be controlled, can be expected. This approach is 

conceptually close to total quality control. It is also applied in ISO 

quality control standards. His application at the higher school means 

that there is no need for special attention to what the entrance is and 

what the outcome of the given subject is, since everything "inside" 

is done in the best way, "creating" quality. The disadvantage of the 

approach is not always the clear connection of the quality being 

sought with the criteria on which the judgment is judged for its level 

and hence sometimes the erroneous assessment of the object. Many 

of the activities, processes, and phenomena in the university appear 

to be more positive (in terms of "paper") than they really are. 

5. Factors on the basis of the quality of aviation 

education and training. 

Obviously, the quality of education and training depends on 

many interrelated factors, some of which are priorities for the 

market competitive environment: 

First. Quality policy 

In Bulgaria, there is no established state policy on the quality of 

higher aviation education. It is true that the Higher Education Act 

requires each higher education institution to have an "internal 

system for assessing and maintaining the quality of teaching and the 

quality of academic staff" [11], and the control is entrusted to the 

National Evaluation and Accreditation Agency. However, this does 

not negate the need for state policy and related resource quality 

assurance. 

Higher aviation education is one of the few areas of public life 

left behind by the 28 years ago, where the natural law on supply and 

demand has limited effect. The existing regulatory base keeps the 

development of the market environment, which presumably "gives 

birth" to quality. There is still a resource-oriented model of 

institutional funding for state higher education institutions, which 

provides a state subsidy for the maintenance of normative training 

for a learner. For the budget subsidy, it is not important what kind 

of product the university offers and whether it is sought and the 

number of students. As a consequence, requirements for admission, 

training, examinations, etc. are reduced. 

In order to protect their state and budget, Higher Education 

Schools also abusively detain unprepared students. Competition is 

conducted in another field - "number of students at the entrance". 

Stimulating the "cylinder principle" (as they came to the university - 

so out of date) and not the "funnel principle" (no matter how many 

come in, the important thing is that only the well-trained ones get 

out of the way). Higher schools compete not on the basis of the 

quality they give at the exit but on the number of students they 

accept. It is the responsibility of the university to create conditions 

and prerequisites for good preparation, to motivate the student. But 

it is not his problem if he does not meet the high requirements. The 

mechanism of the funnel must work without the economic pressure 

to expand it. 

The beginnings of state policy in this regard are already the 

rating of professional trends and differentiated subsidies, which are 

given to the best. For all, however, the question remains whether the 

assessment tool and methods of measurement are true whether it is 

done in scientific methods. 

It is obvious that the state has something to give to the 

"unleashing" of market forces in the conditions of balanced 

regulation. 

 

Second: Financing Higher Education. 

Higher education across the world faces serious funding 

difficulties. They are the result of a combination of rising costs and 

static or even declining revenue in the sector. The reasons for the 

scarcity of financial resources can be sought in several directions: 

[4] 

- increased participation of the population in higher education, 

expressed through the net enrollment rate of students in HEI. 

- the tendency for average costs in higher education to grow 

faster than the average cost of the economy; 

- limited revenue in the higher education sector. In most 

countries, the volume of higher education funding is even rising, 

this is usually at a rate lower than those with increasing costs. The 

slow increase in higher education funding is due to competition and 

the prioritization of other public sectors; 

- aviation education and qualification of aviation specialists 

require the mobilization of a significant amount of financial 

resources. Responsibility for the study, development, evaluation and 

implementation of the various financial instruments and schemes to 

secure this resource from domestic and foreign financial institutions 

or from the private sector through alternative funding paths is the 

responsibility of the state. 

Third: Role of the market 

New theories of growth have a major impact on the 

development of public sector management. More and more methods 

and approaches for private sector management are beginning to find 

application in various public systems. These processes also affect 

the higher education sector. The reason is the nature of higher 

education as a good. Carefully examined, higher education has a 

number of characteristics typical of private, not public, goods. In 

the higher education, the characteristics of competitiveness (limited 

supply) and divisibility (supplied against a certain price) of goods 

are manifested. 

In addition, the users of the higher education service are well 

informed, in many cases better than the suppliers themselves, which 

is a prerequisite for the effective operation of market forces. The 

perception of higher education as a service of receipt, which should 

be paid by the consumer, irreversibly alters the relations between 

the main actors in the system - state, educational institutions, 

learners, business - turning the latter two into a major driving force 

for long-term development of the sector. 

Fourth: The motivation of the learner 

A very important factor for the quality of higher education is the 

learner's motivation. It makes him carefully select his specialty 

because he thinks economically motivated for his future realization 

(which is not a fact now). And as soon as it is realized in its 

specialty, it strives to improve its preparation. It also puts pressure 

on its teachers for up-to-date knowledge and applicable skills. It is 

about the mass trainee, not the small percentage of truly internally 

motivated learners who learn and achieve high results and without 

external (financial) motivation. An even more immediate impact on 

the learner's motivation may be the way of self-financing of his / her 

education. Students pay graduate fees depending on their success 

during the previous school year. Prize-winners are taught free of 

charge, and the average trainees pay the full amount. This requires a 

strong and direct link between the quality of learning and the 

learner's success, i.e. objective assessments that adequately reflect 

not only the knowledge but also the applicable skills, values, 

competencies and relationships that are needed by the prospective 

specialist to be fit for employment in the knowledge based 

economy. In this way, quality management systems will work more 

efficiently. The model will be welcomed by the business, as its 

future human resources will be better motivated and quality 

prepared according to its needs. An effective link is created between 
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the results of higher education and the requirements of the labor 

market. 

This will reduce the share of learners studying at the expense of 

the state "for diploma" and unwanted majors without the intention 

to apply them. Weak and unattractive higher schools and 

professional fields will remain with some trainees. In order to 

survive, they will unite and group together naturally, which will 

solve the problem of the ineffective higher education network 

(unaccountably administratively). 

It should be noted that the implementation of incentives in our 

military education system, and in particular in the field of 

aeronautical specialists, has gained experience in the 40s of the last 

century. It uncovers a well-thought-out and flexible system for the 

preparation of technical staff for the needs of the Air Force. It is 

based on a consistent and precise selection among candidates with 

the necessary education. Placed in a suitable environment to prove 

their professionalism, at a later stage, they are given another 

opportunity to refine their knowledge and training and to grow up in 

the service hierarchy. In such a combination of professionalism and 

further stimulation and development of the acquired knowledge, 

habits and skills, a well-prepared theoretical and practical personnel 

base is obtained [7]. 

6. Conclusion 

In a certain way, the quality of higher aviation education can be 

defined as the level and degree of usefulness of complex learning 

and research. Managing this utility implies bringing quality to a 

higher level and keeping it in line with labor market needs (above 

all national / high quality aviation professionals). All this calls for 

the establishment and maintenance of a comprehensive quality 

management system for activities in aviation education institutions 

[3]. 

 The aim is systematic and planned increase of the quality 

of the training of the aviation specialists. In concrete terms, this 

means: 

- studying the current and future trends in demand requirements, 

respectively the quality of supply of aviation specialists on the labor 

market in the country and the world; 

- quality management of the elements of the educational cycle 

in the two main and parallel courses: first - admission, training and 

realization of the graduates and second - learning process, research 

process and additional complex service process / choice of scientific 

directions and specialties, organization of contemporary teaching, 

marketing the created educational product, etc .; 

- maintaining two coordinates in quality management: systemic 

design, implementation and improvement of the mechanisms of 

functioning of the aviation education institutions and complexity in 

covering the factors of reproduction of the educational product - 

cadres and research; 

- diversification of the educational product in the aviation 

education institutions in view of market requirements and 

elimination of non-conforming educational services and scientific 

products; 

- precise selection of training contingents, teaching staff, service 

staff and building and maintenance of a modern educational and 

material base, which meets the modern requirements; 

- scientific service of the processes for improving the quality of 

the activities related to the training of aviation specialists; 

- a clearly defined vision of market behavior of aeronautical 

education institutions, incl. first, moving from a product-oriented to 

market-oriented management approach; secondly, business relations 

with the aviation business, public administration, users of 

educational products, presentation of the created goods, etc .; 

thirdly, strengthening the capacity of the educational institution to 

implement strategic management; fourth, maintaining a quality 

enhancement and quality control system, etc .; 

- harmonization of activities with those of the European 

Educational Area, which is expressed in: mobility / of students and 

teachers /, harmonization of educational content, mutual recognition 

of diplomas, etc .; 

- urgently organizing continuing further training, in line with 

dynamic labor market developments; 

- effective use of the available resources of the higher education 

institution. 

Quality control is becoming a priority of aviation education as a 

factor of social and cultural engagement and economic potential. In 

modern Bulgaria, the guarantee of quality education of aviation 

specialists is a key factor for the development and efficient 

functioning of the aviation sector as a whole. For this reason, 

European quality education criteria must be applied to ensure the 

process of adequate assessment with the subsequent provision, 

maintenance and improvement of quality in higher aviation 

education. 
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1. Introduction 
 

Information nature of the present stage of civilization 
evolution determines the situation when no country without an 
effective entry into the world information space cannot successfully 
compete in the sectors of high and medium technology not only on 
external but also on the domestic market. Today it is not enough to 
link the development of the information society only with the 
solution of problems transmission, access, processing and storage of 
information or information products. Strategic planning processes 
of producing information in the form of new knowledge and the 
mass production of information technologies, which determine the 
modern condition of the productive apparatus and social-economic 
development of the country [1]. 

Information society is defined as a society in which economic 
development, social change, quality and way of life depend on the 
knowledge and methods of operation of information and expression 
of which can be characterized by the following criteria: 

technological - a key factor - information technology, widely 
used in all areas of society; 

social - information serves as an important stimulator of 
changes in quality of life, in which "information awareness" in free 
access to information is formed and states; 

economic - information is a key factor in the economy (as a 
resource, product, source of value added and employment); 

political - free access to information provides the political 
process with increasing participation and consensus between 
different classes and social strata of population; 

cultural - recognition of the cultural value of information as a 
means for promoting information values in the interests of the 
individuals and society as a whole [2]. 

Technologies not only give a lot for a person, but also force 
them to serve themselves, they pretend to be the universal values. 
However, culture rests not on technology, but on the semantics of 
the values. Because of technological practice may in the short term 
to bring significant harm due to the destruction of traditional values 
that we can observe today. Technologies are not neutral, an 
immense interest in it can lead to human loss of the meaning of his 
life. So today is important and timely to study the anthropological 
impact megatechnology in the information society. 

In the early twenty-first century have seen, on the one hand, 
the process of active development of national identity, which is 
becoming a priority for policymakers in many States and with other 
democratic principles governing the necessity of determination of 
the structure of the state, the presence of the full panorama of 
historical and cultural mosaic that must be considered in the socio-
political and educational policy. In the context of these two vectors 
are implemented by the core values of the state of society.  

So, in the information society is radically changing the 
attitude of technogenic to the culture. The introduction of research 
directly into various forms of public action changes the structure 
and content of the actions, and the transformation of the research 
function for the production or management – creates a query on the 
formation of a new type of culture that becomes an integral part of 
social progress. 

 
2. Axiological component of economic-

theoretical knowledge 
 
Today, the cultural industry (creative economy) is recognized 

as a new type of industry. J. O'Connor writes that people who work 
in the cultural industry make a more significant contribution to the 
social changes in our era, which he called "an epoch of post-
deficiency," when "cultural hierarchies are much fragmented and 
numerous" [3]. Cultural works are becoming commercial in the 
economy through a process that involves many people in marketing, 
advertising and public relations. 

In the economic theory of the information society, the 
category of "intellectual activity" is called to play a key role, similar 
to that which was played by the category "commodity - labor" for 
the creation of economic science by Marx, since creative work in 
the form of intellectual activity is the main source of value creation 
and a special factor in production in the information society, as well 
as the final stage in the development of human evolution in 
economic life [4]. 

Rooting of economic science into a new reality causes 
paradigmatic shifts in its subject field, activating the issues of 
human values, trust and fairness. In conditions, when the vector of 
moral choice becomes existential in nature, axiological component 
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of economic-theoretical knowledge acquires new shades and 
dimensions. We are talking about strengthening professional 
integrity, enhancing the quality of the results of scientific studies 
designed to embody not only pragmatically-oriented existence, but 
also new ideas, which are offered to the society.  

The methodological position based on the values of the 
various actors, scientists philosophers in their observance allow to 
build the foundations of modern accolade system of the information 
society. With regard to spiritual and intellectual spheres of the 
modern world, then the ethical aspect of scientific research appears 
to be the most important component of the process of their growing 
anthropologists. In this context, the attention of researchers is 
increasingly attracting luminozitate aspects of economic processes 
and phenomena embodied in the formation and development of 
human processes of work, socio-labor relations and employment 
structure, in particular the following provisions [5]: 

-a fundamental change in working conditions and 
implementation of the fundamental spiritual needs of human 
cognition and creativity under the influence of so-called NBICS-
revolution, associated with the convergent development of nano-, 
bio-, info-, cognitive and socio-humanitarian technologies [6]. It's 
not just about the latest achievements in the field of science and 
technology, the formation of new industries and production 
methods, but also about the forms of sociality, values, new 
understanding of the essence and nature of man. In this context, 
"humanitarian" economic science aims at knowledge of a human 
with all his feelings, faults and virtues, the underlying economic 
relations, events and processes [7]; 

-the formation of the economic foundations of the 
humanization of economic processes on the basis of the 
accumulation and expansion of alternatives to use of human 
potential; 

-distribution cross-border distribution and use of labor 
resources, the growth of integrated workforce and increasing 
demands for financing its playback; 

Through the system of values formed the mentality of society 
and the individual. Various scholars argue that the intellectual 
processes of life the individual most actively implemented in the 
system of value orientations, manifesting itself in motivation, 
interests, tastes, preferences, cognitive-search activities.  

The system of values are [8]: 
- the sphere of vital (life) values and benefits: housing, food, 

clothing, hygiene, comfort, etc; 
- separate the spiritual values of: science, arts, management, 

Economics, politics, etc; 
- moral values, reflecting the attitude of the subject, on his 

behalf and on the basis of feelings that he experiences. They are 
manifested in human actions but is characterized by its inner 
impulse, its spiritual stimulus; 

- respect for human rights. 
Universal values as they develop and change in the history of 

mankind, created the basis for the survival of civilization, have 
provided a convergence of different groups of people, provided 
taking into account mutual interests and primacy’s on the world 
forums was included in the documents as rules, principles, this 
important for everyone.  

Meanwhile, the weight of national values is built, first, a 
powerful national spiritual roots of the country; second, the fact that 
at the beginning of every human life should be values of respect and 
love in the family, identity, cultural traditions, language, country of 
residence. It is a spiritual source that nourishes human life. In 
upbringing (family, social) of the national values should begin, not 
forgetting about the value of universal. 

 
3. The Institute values the information society 
 
In the information society and, above all, the people who 

produce different kind of intellectual-spiritual products: ideas, 
knowledge, images that flow into the spiritual-ideological 
information flows. They contain educational values of the state 
ideology, scientific, ethical, religious and aesthetic values. The 

society is a source that gives impulse to the development of material 
values by the very fact of its real existence and its direct effects on 
humans, which is important in her life. To the material values 
include the conditions of being subjects, including those intended 
for creative play, sports activities.  

So, values are concepts or beliefs, are ordered by relative 
probability. They are aimed at meeting three needs: greetings; social 
interaction; the development of social groups. These needs are met 
in the implementation of the 10 motivational types:  

- tradition – respect and maintenance practices, recognition of 
ideas, culture and religion; 

- power – social status and prestige, dominance over people; 
- hedonism – the enjoyment of life, pleasure; 
- achievement – personal success through competence; 
- stimulation – the fullness of life feelings; 
- security – stability, harmony; 
- conformance – limitation of actions harmful to others; 
- self – regulation – is choice, creativity, research; 
- attachment – support the well-being of people; 
- universalism – understanding, appreciation, tolerance and 

the maintenance of well-being. 
Pay attention to one of the institutional forms of values – 

tradition. Tradition is symbolically reproduced by future 
generations, and, accordingly, is considered to be cultural 
persistence. In turn, A.Makintire argues that a living tradition is 
"materialized dispute that has historical duration, of those virtues 
which constitute a tradition" [9].  

However, Nobel prize winner F. Hayek believes that the 
market, and traditions arise spontaneously and serves as a way of 
adapting to the unknown: "the whole structure of activities tends to 
adapt by means of partial and fragmentary signals to unpredictable 
and unknown signals." In his own words of Hayek, "despite the fact 
that in our conduct we are guided by the acquired knowledge, we 
don't usually know why we do what we do" [10].  

The authors [11] believe that the radical opposition between 
traditional and modern society definitely implies that traditions have 
no place in the present. The result is a historical myth about the 
backwardness of tradition, but they exist in all societies.  

However values have inherent contradictions (belonging to 
the floor, openness-closedness, win-lose...). So, values of 
conservation (security, conformity, tradition), the opposite values of 
the change (stimulation, self-regulation). Values of self-
determination (universalism, benevolence), the opposite values of 
self-exaltation (power, achievement, hedonism). Values and norms 
are complementary and, therefore, are equally important regulators 
of human behavior – internal and external. The fundamental 
difference in the standard of value is that it is a formal, rational 
regulator of human behavior. In its most General form the norm-the 
institution can be represented as a system of actions and value as a 
spiritual unit, which determines the direction and intensity of the 
activities of the individual. 

Registration of legal relations that define the rights and 
responsibilities of individuals and social groups, marked the 
beginning of legal values. These include public order, law, 
compliance with the law. After all, the value system affects the 
operation of the rules, the entire legal system. In this matter, as 
adopted normative and legal acts conform to the value system of a 
particular society. If there is a conflict, consciously or 
unconsciously, the behavior of the individual in the first place, will 
be determined by internal regulators, inherent in the values, and 
their conflict becomes a source of legal nihilism.  

Political values arise from the socio-psychological level of 
social consciousness. At the level of the socio-economic structure 
they find their concrete expression in the views of the individual 
about the optimal public order, the degree of freedom, stability and 
discipline, equality and social justice, tolerance for reformism, 
radicalism or conservatism. On the level of regulation of socio-
economic relations political values determine the attitude of the 
individual to the problems of exploitation, competition, ownership, 
approaches to understanding the problem of justice rewards ability 
and effort.  
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A feature of economic value is the combination, integration 
in the form of a complex subconscious judgments of aesthetic, 
moral, legal, political, religious, and existential values. The wider 
the circle of vital phenomena reflected in them, the more complex 
the economic value. Economic value is manifested as reality is 
interpreted in a dialogical form, in the internal and interpersonal 
dialogue, from the point of view of the whole complex of the types 
of value attitude of a subject, with the involvement of his emotional 
activity. 

 
4. The increasing role of mentality and national 

consciousness in society 
 
Today, the involvement of scientific knowledge of the 

category of mentality relevant again, and not only in the historical 
paradigm. Due to its complexity, interdisciplinarity mentality 
becomes a convenient "tool" through which you can follow and 
practically implement integration processes in humanitarian sphere.  

The mentality is the process of reflection of the world picture 
in particular, inherent in a particular culture, language, symbolic 
signs and forms that affect the quality of individual and collective 
consciousness, system of values, and regulating the behavior and 
development of the environment mentality – quality result, content 
generated ideas about the world. Relatively speaking mentality is a 
process mentality – the result of this process.  

The manifestation of economic values in the economic sphere 
is related to labor, property, wealth, knowledge, a penchant for 
competition, innovation and entrepreneurship. A kind of expression 
in the information society is the integration of economic values in 
virtualized relationships, formation and distribution of symbolic 
values as a motive for human behavior.  

Economic mentality must be considered as a significant 
element of the informal subsystem of the institutional structure of 
the national economy (table. 1). Together with other informal 
institutions, it determines the institutional environment, and 
historical time interval is the basis for the formation of a subsystem 
of formal institutions. Peculiarities of national economic mentality 
is determined not only by the balance of forces of support and 
opposition, but also the adaptation period.  

 
Таble 1 The economic mentality in the national economy 
 

Level Use the features of the national economic mentality 
Mega level A positive image of the country is taken into account 

during strong mental traits: teamwork and statehood 
(when structuring negotiation processes), tolerance (in 
the implementation of foreign trade operations and 
production activities with foreign capital) 

Macro level The study of national mentality. The goal is to identify 
the ratio of strong and weak mental features of population 
in the country, as well as modeling on the basis of their 
specific management systems at all levels 

Mezolevel Development of regional socio-psychological services 
councils to account for the relationship to work, wealth, 
propensity to savings, to economic paternalism, the desire 
for economic independence, the interest in the 
implementation of socio-economic reforms, the 
credibility of political institutions, the degree of 
perception of foreign experience and other population. 

Micro level Formation of corporate culture of organization by 
combination of elements of economic mentality. 
Updating professional knowledge, transformation of 
social and economic priorities, bridging the gap values 
with actual economic behavior 

 
The person is approved for the real socio-cultural 

mechanisms, among which occupies an important place in the 
spiritual education of the national consciousness. Based on it arises 
and operates a national idea. Today, despite the long practice of 
"internationalization", all thinking people there is no doubt that 
spiritual experience is personal only then, when he becomes a 
private. And this is possible only when it will be put into the context 
of their own culture – the national. It is in the national 

consciousness concentrated ideas about interests and values of the 
people, their ideals, socio-cultural perceptions about national 
priorities [12].  

Modern discourse defines not only the nation's ethnic unity, 
but also the historical memory and cultural space with which it is 
associated. "The nation is quasarite community" [13]. National 
consciousness is connected with the formation of the "I" as an 
integral part of the particular community using the correlation with 
representatives of other groups and associations. "I" determines 
national identity, which differs from ethnic active state direction. 
According to this, every nation seeks to constitute itself in the 
culture, history, civilization achievements, to justify its existence 
and development as a specific ethno-national education in the 
history of society in the spiritual space and social time [14]. 

 
5. Opposition to a new industrial culture in the 

global economic space 
 
The formation of the knowledge economy means a change in 

the institutional framework of the functioning of an economic 
system, since a change in the rules and norms of economic behavior 
of people, their priorities and values. Activities related to the 
production and preservation of knowledge, separated from material 
production, remains subordinate. Institute for conservation of 
knowledge is important in ensuring the sustainability of society. 
Knowledge becomes a factor of production through its embodiment 
in the means of production appear specialized institutions aimed at 
the reproduction and transfer of new knowledge [15].  

In the new Millennium, the relationship of leadership and 
opposition of the countries-leaders and countries-outsiders is based 
not only on quantitative indicators of economic development. The 
new world order is based on new relations emerging between the 
countries-producers of new scientific knowledge and the countries 
with insufficient human capital development. This means that the 
new supranational civilization force which accelerates the processes 
of globalization is cultural power in the sense that its nature is 
determined by the cultural factors in the modern understanding of 
culture, which aims at the development of intelligence, skills, 
abilities, qualities.  

This confrontation is purely technological is cultural 
confrontation. This contradiction is universal, global civilization, a 
new cultural power that is associated with the promotion of internal 
markets, new technologies, transnational corporations, and national 
cultural forms of production and consumption. This confrontation 
of the new industrial culture of the new world order and the existing 
cultures as a form of survival [16]. The cultural background of 
technological confrontation imperceptible that we are talking about 
countries with a fairly high level of technological development.  

The uncertainty of humanitarian values gives a new 
universal culture, which is formed in the process of globalization, 
some inhuman, and sometimes inhumane nature weakens its 
cultural functions (this is one of the main reasons why on the 
surface you can see only a technological development, not the 
development of culture). This new culture (yet) capable of 
becoming the basis of the world values and to perform the functions 
of the generation of meaning and giving meaning to substantive 
forms of human existence and its activities [17]. Existing within the 
national borders, national culture are out of the competition. This 
means the inevitability of contradictions between the objective 
process of globalization, which is accompanied by the process of 
the birth of the new world of the third Millennium, and cultures, 
with their deep religious and spiritual foundations.  

Principles of cultural approach to the formation of 
knowledge economy and information society can be formulated in 
the following way.  

The principle of coexistence, interpenetration and dialogue of 
cultures as a reflection of the openness and dynamism of global 
culture.  

The principle of the axiological expansion of personal 
meanings of cultural phenomena.  
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The principle of actualization of spiritual culture as the basis 
of self-identity in society.  

Thus, the culturological approach in the beginning of the 
third Millennium should be considered on the basis of the unity of 
the broad fundamental and deeply systematic special knowledge. It 
needs to ensure mastery of the foundations of legal, political, 
professional culture, vision for the future development of various 
branches of knowledge, skills of the scientific organization of 
studies and implementing them in their professional and creative 
activities, where the main should be the expediency, justice, 
harmony, beauty and perfection. 

 
6. Conclusion 
 
Aborted scientific-methodological and socio-political 

framework of institutional support for cultural development of the 
state at the present stage, determines the uncertainty of the national 
interests of Ukraine in the geo-cultural environment. It can be 
argued that the national idea and the formation of a "Ukrainian 
nation" is a necessary means to maintain national security in the 
geo-cultural and geopolitical space. In this case, government 
policies at different levels of the system hierarchy needs to consider 
possible threats to the "culture wars", and not only them, and 
consequently, to provide for the development and implementation 
of institutional mechanisms to counter their negative impact on 
national security.  

However, the priority values for Ukraine were historically 
and remain values: humanism, human dignity, patriotism, social 
responsibility, national consciousness, with its center – a national 
idea, without which to build the information society and to form a 
knowledge economy is impossible.  

Although the skeleton of the institutions are moral and 
spiritual, mental and psychological dominance of the titular nation 
or the largest number of nationalities, ethnic groups, and only later 
– legislation-legal norms contained in laws, regulations and internal 
regulatory and administrative documents, but they are important for 
institutional changes in the information society. 
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Abstract: Counter-terrorism operations are a complex of coordinated and mutually-related technological, tactical, and tactical actions, 

conducted by specialized forces to counter terrorist groups. 
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Увод 
Днес опазването на сигурността на населението е 

един от най- болезнените въпроси, които стоят пред 

правителствата във всяка една държава. Сигурността е 

комплексно и многоаспектно понятие. Трудността при 

неговото изясняване идва основно от множеството аспекти, 

от които може да бъде разгледана тази категория. Едно от 

формулировката за национална сигурност е, че това е 

състояние на отсъстваща, липсваща заплаха за обществената 

система или за нейните елементи. Частично това схващане е 

прието от Концепцията за национална сигурност на страната. 

Това е състояние на безметежно и спокойно съществуване, 

облекчаващо общественото развитие. Това разбиране за 

сигурност предполага  подходящи благоприятни вътрешни и 

външни условия и не изисква особени усилия от обществото. 

Противно на тази ситуация, възникването на реална заплаха 

поставя под въпрос адекватната и своевременната способност за 

справяне с нея. Различните държави изграждат различни системи 

за сигурност, за да се противопоставят на тероризма, а ЕС се 

стреми да изгради единна система с единна база данни, но засега 

различията в законодателната, правната и изпълнителната власт 

забавя нейното изграждане. Трудно и различно се обуславя 

мястото и ролята на силовите структури в борбата с тероризма и 

до каква степен армия, полиция или други правителствени 

служби да участват нея и на какъв етап. Това явление засяга 

живота на хората и ги кара да чувстват непрекъснат страх от това 

да не станат негови жертви.  

Тероризмът подкопава толерантността на нашите 

общества и представлява нарастваща стратегическа заплаха 

за всяка една  страна. Терористичните движения стават все 

по-смели, по-силни, по- многобройни и разнообразни по 

своята структура.1 Те са свързани с гъвкави електронни 

мрежи и са готови да си послужат с неограничено насилие, 

за да причинят колосални човешки и материални щети.  

Според различни автори причисляването на лица 

към терористична организация се дължи на бързо нарастване 

на населението, което води до изчерпване на жизнено важни 

природни ресурси- липса на храна и вода. И тук логично си 

задаваме въпроса глада и нищетата ли са основните мотиви 

за присъединяване към терористичните структури или има 

нещо по- силно, което обяснява участието на  толкова много 

хора, които дават живота си в името на една страшна цел. 

Според мен съществуват три основни причини за 

присъединяване към терористична групировка или 

движение: първата е религиозна- това е вярата, че каузата е 

божие дело, а терористите са само средство за неговото 

постигне; и втората причина са големите финансови 

възможности, с които разполага всяка една терористична 

организация и третата причина е терористична групировка 

базирана идеология обединяваща първите две. 

Изборът на темата на доклада за борбата с 

тероризма се основава на това, че този въпрос не престава да 

бъде актуален, защото е свързан с друг много значим 

проблем, а именно живота и здравето на хората. 

Терористичните атаки съпътстват ежедневието на  

различните обществата, прави ги уязвими като поражда във 

всеки едно чувство на безпомощност. Актуалността му е 

непрекъсната, породена е от постоянните изненадващи 

атентати, носещи безброй жертви , въпреки засилените 

мерки за сигурност. 

От своята поява тероризмът никога не е преставал 

да напомня за своето съществуване. Твърде често в името на 

една кауза се жертват много хора, за да се покаже силата и 

смисъла на тази цел. Много често тези цели са политически, 

но характерно за тях е, че засягат живота и здравето на 

хиляди, за да докажат смисъла си. Интересът към тероризма 

                                                 
1  Krastev K., Analysis of Terrorism Motivation Determinants, 

The 24 International Scientific Conference Knowledge-Based 

Organization, Sibiu, Romania,vol.24,issue1, 2018, pp 124-129, 

ISSN 1843-682X 

нараства правопропорционално с пострадалите от извършените 

атентати. Непрекъснато се изготвят стратегии за борба с него, 

променя се законодателството в посока наказание за 

извършителите на престъпни деяния, но това не може да го 

премахне. Постоянните терористични атентати, многобройните 

жертви и щети, които причинява тероризма го прави най-

страшното и зловещо явление, което може да съществува в 

днешни дни. Тероризмът е неоспорим факт и съществуват 

безброй доказателства за това. За съжаление тези доказателства 

са във вид на човешки и материални жертви. Въпросът е как му се 

противодейства и какви мерки се вземат, за да се ограничи 

неговото разпространение. Всяка една държава се стреми 

адекватно да се противопостави на това страшно явление, но 

непрекъснато се питаме мерките които се вземат достатъчни ли 

са? Истината е, че колкото и да се опитват държавните 

институции да противодействат на тероризма винаги са крачка 

след терористичните организации. За адекватното 

противопоставяне от страна на антитерористите са необходими 

огромни финансови и човешки ресурси, с които за разлика от 

терористите те не винаги разполагат. 

Целта на доклада  да разкрие способите, средствата, и 

органите за на  съвременните контратерористичните операции. 

Задачите на доклада са: да поясни и да опише видовете 

контратерористични операции с които да се противодейства на 

съвременният тероризъм.  

След извършения анализ на същността и спецификата 

на тероризма, терористичните актове и тяхното въздействие, 

доклада разработка прави изводи и дава препоръки за 

противодействие на тероризма от страна на силовите и право 

защитни органи. 

Контратерористични операции  

По своята същност те представляват съвкупност от 

превантивни мероприятия (разузнавателни, 

контраразузнавателни, оперативно-издирвателни, охранителни), 

провеждани за ранно разкриване на подготовка за извършване на 

терористичен акт и подготовка на гражданите и всички 

институции за действие при провеждане на терористичен акт. 

Провеждат се от всички организации, ангажирани с 

противодействието на тероризма.2 Тези операции представляват 

                                                 
2 Кръстев К., Гаджалов Н., Взаимодействие между МВР и МО 

при съвместни операции за противодействие на тероризма,  

Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на 

сигурността”, ИК на НВУ "Васил Левски", 2017, Том1, стр. 153-
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комплекс от съгласувани и взаимно свързани по цел, задачи, 

място и време технологични и тактически действия, 

провеждани от специализирани сили за противодействие на 

терористични формирования. Целите на операциите са: 

разкриване и предотвратяване на терористични актове; 

намаляване на въздействието  при провеждане на 

терористични атаки; бързо ликвидиране на последствията 

при терористичен акт и разкриване на извършителите. 

1. Етапи на антитерористичната операция и 

формирования за провеждането ú 

Класическото развитие на антитерористичната 

операция при проведена терористична атака може да 

съдържа следните етапи: 

- разузнаване 

 събиране на данни базирани на информация добита 

разузнаване, за терористични модули, комуникационната 

система, обстановката, средата и обработване на същите с 

цел постигане на бързина и точност при планиране на 

операцията с  

  В този етап е целесъобразно да се събира 

информация като се използват основни принципи на 

разузнаването с хора 3, като събирането на разузнавателна 

информация посредством човешки ресурс  да се осъществява 

непрекъснато, по всяко време преди, по време и след 

антитерористичната операция: 

 -   планиране на операцията  

а) анализ на обстановката- този анализ включва в 

себе си: 

- оценка на терористичната атака - съдържа цели и 

параметри на атаката; постигнати резултати; терористични 

сили и средства; завладени райони, обекти и засегнато 

население; перспективи за развитие на терористичните 

действия. 

- ограничения- за тяхното изясняване се формират: 

забранителни и задължителни включващи действия, които да 

се предприемат; предпоставки за успех – предварителни 

условия, чието спазване води до  

успех. 

- допускания- дефинирането им се извършва с цел 

запълване на липсата на информация. Веднъж прието, 

дадено допускане трябва да бъде периодично преоценявано и 

преосмисляно по време на разработване на плана, докато се 

удостовери, че е факт или се отхвърли. 

- фактори - определянето им включва: оценка на 

времето, географията и околната среда. Вземат се тези 

фактори, които директно влияят върху планирането. 

- силните и слаби страни. Силните страни включват 

такива качества, които са особено ефективни при дадена 

ситуация. Слабите страни са собствените уязвими 

характеристики. Оценката им се извършва както за 

противостоящите, така и за собствените сили. 

- критични точки - те могат да съдържат 

особеностите на местността, инфраструктурата, 

комуникациите. Контролът над критичните точки осигурява 

предимство пред терористичните сили за по-голямо 

въздействие върху входа и изхода на операцията. 

- критерии за успех способстват формирането на 

крайния резултат; 

- цели - определянето им се състои в това, какво 

трябва да се постигне. За постигане на целите се определя 

какви задачи трябва да се изпълнят. За изпълнението им се 

прави разчет на необходимите сили и средства. 

б) разработване на варианти за действие 

                                                                                 
164, ISSN 2367-7473 
3 Янков Я. Събиране на разузнавателна информация чрез 

разузнаване с хора 

Сборник доклади от Годишната университетска научна 

конференция на НВУ „Васил Левски” 2011, том 6, с. 111-

116, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, ВТ, 2011, 

ISBN 978-954-753-104-8 

Вариантът за действие лежи в основата на решението за 

провеждане на антитерористичната операция. Трябва да се 

разработят достатъчен брой варианти за действие, които могат да 

доведат до изпълнение на операцията. Като задължителни 

елементи във варианта за действие се включват: съсредоточаване 

на основните усилия; замисъл и желан краен резултат; 

разпределение на силите и средствата; основни задачи на 

контратерористичните формирования; организация на 

управлението и защитата; необходима критична информация. 

в) избиране на вариант за действие и вземане на 

решение за провеждане на операцията. 

Вариантите за действие се тестват за 

жизненоспособност. Това означава да се определи дали този 

вариант за действие е подходящ, възможен, приемлив и 

единствен. След избора на вариант се взема решение за 

провеждане на антитерористична операция. 

г) разработване на план за провеждане на операцията 

Разработването на плана се базира на утвърдения 

замисъл и на решението за провеждане на операцията. Планът 

трябва да е съобразен с наличните ресурси и непрекъснато да се 

актуализира, като се отчита постъпващата информация. 

 - Логистично осигуряване 

За оперативно и устойчиво управление на логистиката в 

интерес на антитерористичната операция се  създава система за 

логистично осигуряване. Тя включва: органи за управление; сили 

и средства за осъществяване на осигуряването; комуникационна 

подсистема; инфраструктура и транспортни комуникации; 

последователност, форми и принципи на изпълнение на 

мероприятията и на взаимодействие при организиране и 

осъществяване на логистично осигуряване. 

 -Провеждане на операцията- водене на преговори; 

устройване на засади; обкръжаване; блокиране; атака на 

местоположението на терористите с въздействие на 

комуникациите; задържане или ликвидиране на терористи; 

прочистване; преследване на части от терористични групи 

   Като друг елемент при провеждането на операцията 

може да се посочи и използването на системите за електронна 

война, като средство за въздействие върху комуникационните 

средства на терористите от една страна и защита на собствените 

такива от друга.4 

 -Заключителен етап, който включва: възстановяване 

нормалния живот на населението; възвръщане боеспособността 

на формированията, участвали в антитерористичната операции; 

провеждане на следствени и други действия за доказване на 

престъпленията; осъществяване на стратегия след операцията. 

За провеждане на антитерористична операция могат да 

се използват сили и средства на МВР и Въоръжените сили на 

страната. Структурата на силите, участващи в операцията, трябва 

да е съобразена с вида и характеристиките на терористичните 

действия, както и с хронологията, съдържателния и 

функционалния аспект на антитерористичната операция.  

Заключение 

От всичко казано до тук може да се направи извода, че 

защитата на живота и здравето на гражданите от терористични 

атаки е от изключително значение. Те се защитават чрез система 

за национална сигурност, която е необходимо постоянно да се 

изменя според обстоятелствата. Част от тази система са 

действията за борба с тероризма. Детайлното планиране на тези 

действия може да предпази гражданите от стремежа на 

терористични организации да установят своята власт - 

политическа, икономическа или духовна. 

Анализа на същностните характеристики на тероризма 

води до заключението, че това явление е много добре 

организирано и за да му се противодейства е необходимо да се 

организират също толкова добре правозащитните организации. 

Те трябва да бъдат една крачка пред терористичните 

формирования, а не след тях, но се оказва, че това не е много 

лесно за изпълнение. 

                                                 
4 Лазаров Л., Основи на електронната война., НВУ „Васил 

Лески”, В. Търново, 2018 г., ISBN 978-954-753-270-0. 
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Тъй като тероризмът все повече придобива 

глобален характер, мерките за защита на гражданите трябва 

да включат превантивни и отговарящи удари срещу 

терористична инфраструктура, разположена далеч от 

мястото на провеждане на терористични атаки. Много често 

тук се използват контратерористичните рейдови операции, 

които проникват на територията, където действат 

терористичните организации, нанасят внезапни удари и 

бързо се оттеглят.  

За да е ефективно противодействието на тероризма  

в световен мащаб трябва да се осъществява съгласувано от 

всички, което ще доведе до желания резултат. 

Законодателствата на всички страни трябва да се съгласуват, 

за да се провежда целенасочена и добре осмислена политика 

спрямо тероризма. В тази насока работи и международното 

сътрудничество което работи в няколко аспекта. По линия на 

ООН на всеки 5г. се провежда конгрес като идеята е да се 

съставят единни световни стандарти по отношение на 

сигурността. Решенията от този конгрес имат 

препоръчителен характер. На второ място е 

сътрудничеството  по линия на Европейския съюз което се 

отнася до полицията и защита правата на човека. На 

следващо място може да се отбележи международно 

сътрудничеството в две направления- Балканския 

полуостров и Черноморската икономическа зона. 

Единствения начин за ефективно  противодействие на 

тероризма е международното сътрудничество което не може 

да премахне терористичните атаки, но може да ги ограничи. 

Изследвания проблем в доклада е от изключително 

значение, защото борбата с тероризма е непрекъсната и 

изисква много голям финансов ресурс. В нашата страна има 

изградени структури които работят в посока 

противодействие на тероризма. Това са или специализирани 

органи, или част от органите за вътрешна сигурност. Всеки 

един от тях е със специални правомощия и е част от 

правоохранителната ни система. За да действат ефективно 

тези органи за противодействие на тероризма трябва да 

работят в синхрон.  

От направените изводи могат да се дадат няколко 

препоръки за противодействие на тероризма. За  да се 

противодейства на тероризма е необходимо да се обучат 

кадри които да водят  ефективна борба с терористичните 

организации, като за целта е необходимо: 

- да се създаде единна система за борба с 

тероризма, която да обслужва  всички правозащитни 

институции; 

- да се подновяват оръжията на правозащитните 

органи, отчитайки иновациите в тази насока. 

Антитерористите трябва да са ако не крачка пред 

терористите, то поне на тяхното ниво; 

- да се създаде система за обучение в училищата. 

Необходимо е да се обучат децата как да се справят с 

внезапно възникнал терористичен акт; 

- да се усъвършенства и промени законодателството 

по отношение на тероризма;  

- непрекъснато обучение и полагане на изпити от 

страна на служителите на силовите министерства. Те трябва 

да са отлично подготвени за да противодействат ефективно 

на терористичните организации; 

- ясно изразено международно сътрудничество, 

което да работи за предотвратяване на терористични 

атентати.  

- постоянно обновяване на горе посочените 

Като цяло може да се обобщи, че лошото 

управление - корупция, злоупотреба с власт, слаби 

институции и липса на отчетност разяждат държавите 

отвътре. Разпадането на държавността може да бъде 

свързано с очевидни заплахи като организирана престъпност 

и тероризъм. Като се обединят тези различни елементи - 

тероризъм, който се стреми към максимална проява на 

насилие, наличие на оръжие за масово унищожаване, 

организирана престъпност, отслабване на държавната система - 

всъщност би могло да се окаже, че сме изправени пред много 

сериозна заплаха. И тук веднага възниква въпросът способни ли 

сме да се справим с нея...? 
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Abstract: Приемането на достатъчно количество нутриенти от военнослужещите, в частност курсантите от НВУ „Васил 
Левски” е съществена част от тяхното ежедневие. Когато са поставени в специфична среда, полево обучение в зимни условия с 
висок разход на енергия, важна част за поддържането им в добра кондиция за изпълнение на поставените им задачи е 
хранителния прием. Обект на настоящето проучване е именно приема на основни хранителни вещества от курсанти, 
разположени в зимни полеви условия. 
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1. Въведение: 
Макронутриенти – това са хранителни вещества, които са 

необходими за поддържането на важни функции от човешкия 
организъм. Към тях се отнасят протеините /белтъците/, 
мазнините и въглехидратите. 

 Растежът и развитието зависят от увеличаването на броя на 
клетките в организма. Основната роля в този важен процес са 
протеините. Те участват в изграждането и увеличаването на 
броя на клетките в тялото. Протеините са направени от 
аминокиселини, които са основният строителен елемент в 
тялото. Въглехидратите осигуряват по-голямата част от 
енергията, необходима за функцията на тялото. Мазнините 
представляват концентрирана форма на енергия и форма, в 
която се съхраняват голяма част от енергийните запаси в 
тялото. Мазнините са важни за изграждането на клетъчната 
мембрана и също участват в усвояването и използването на 
някои витамини  [1]. 

Физическата дееспособност на курсантите в полеви условия 
е в пряка зависимост от приема на тези макронутриенти. 

Храненето на личния състав от БА е организирано в 
съответствие с условията и реда за отпускане на 
продоволствие, обявени в нормативен акт на министъра на 
отбраната. Основен регламентиращ документ от 02.04.2015 г. е 
Наредба № Н-5 за условията, реда и нормите за осигуряване на 
безплатна храна и ободряващи напитки на военнослужещите и 
цивилните служители от Министерството на отбраната, 
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и 
Българската армия и на курсантите във висшите военни 
училища в мирно време. В наредбата са посочени енергийни и 
веществени нормативи за балансирано хранене за един 
храноден, където стойностите за прием на макронутриенти за 
полеви занятия са следните: белтъци – 150-170 грама, мазнини 
– 160-175 грама и въглехидрати – 510-560 грама. 

За тези категории военнослужещи, които работят в 
условията на голямо физическо и нервно напрежение или са 
подложени на влиянието на неблагоприятно действащи 
фактори, към дажбите се поставя допълнително изискване – да 
влияят за нормализирането на нарушеното физиологическо 
състояние и съдействат за повишаване устойчивостта на 
организма към съответните неблагоприятни влияния [2]. 

 
2. Физиологични норми за хранене: 
 
С Наредба № 1 от 22 януари 2018 г. са приети  

физиологичните норми за хранене на населението в България. 
Тези норми се използват при определяне на националната 

политика за хранене на населението, оценка на индивидуалния 
хранителен прием и на хранителния прием на групи от 

населението, разработване на препоръки за здравословно 
хранене на индивиди и групи от населението, планиране и 
контрол на организираното хранене на групи от населението. 
     Физиологичните норми за хранене на населението включват 
препоръчителни стойности за хранителен прием и 
препоръчителни интервали за хранителен прием.  

В този смисъл тези норми се явяват отправна точка за 
определяне на състава на денонощната дажба от храна на 
военнослужещите, тъй като не е известно друго съвременно 
специализирано изследване за Българската армия [3]. 

В наредбата са посочени препоръчителни интервали за 
прием на общ белтък, общи мазнини, мастни киселини и общи 
въглехидрати като относителен дял от енергийната стойност на 
храната (Е %). Стойностите за възрастова група от 19 до 65 
години за прием на тези хранителни вещества са следните : 
общ белтък – 10-20 (Е%), общи мазнини – 20-35 (Е%) и общи 
въглехидрати – 45-60 (Е%). Храненето е един от най-важните 
фактори, определящи здравето на военнослужещите. 

Здравословно хранене – това хранене, което е адекватно на 
метаболните потребности на организма и осигурява добро 
здраве [4]. 
      Правилното хранене осигурява нормално развитие на 
военнослужещите, насърчава профилактиката на 
заболяванията, удължава живота, подобрява ефикасността и 
създава условия за адекватна адаптация към околната среда.  
Важен етап от рационализиране на решенията, свързани с 
приема на нутриенти и енергия от курсантите е изследване на 
енергийният прием и хранителния статус на обучаемите в 
Националният военен университет [5]. 

 
 3. Същност на проучването: 
 
 Проучването се извърши сред курсанти от НВУ „Васил 

Левски”, специалност „Разузнаване” разположени в зимни 
полеви условия. Проучени са общо 16 /шестнадесет/ курсанти 
от които 11 /единадесет/ мъже и 5 /пет/ жени. Средна възраст 
на курсантите мъже е 21 /двадест и една/ години, а за жените е 
20 /двадесет/ години. Периода на проучването е от 17.12.2018 
година до 21.12.2018 година /Фигура 1/.  

 
Фигура 1: Съотношение брой и възраст на проучената 

група за периода 17.12-21.12.2018 г. 
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На курсантите за периода на полевото обучение са дадени 
хранителни продукти, основни от които са: 

- Свинско месо от плешка; 
- Пилешко бутче; 
- Кренвирши; 
- Суджук; 
- Шпеков салам; 
- Кашкавал; 
- Сирене; 
- Краве масло; 
- Хляб „Добруджа“; 
- Кисело мляко; 
- Яйца; 
- Боб; 
- Зеле прясно; 
- Портокали; 
- Банани; 
- Ябълки; 
- Вафли; 
- Кроасан; 
- Различни видове консервирани хранителни продукти, 

зеленчуци, подправки и др. 
       Информацията за съдържанието на макронутриентите в 
използваните хранителни продукти е вземата от таблици за 
състава на българските хранителни продукти [6], а за такива 
хранителни продукти, за които няма информация в цитирания 
по-горе източник данните са вземати от производителя. За 
обработването на данните от настоящото проучване са 
използвани инструментите на програмния продукт „Microsoft 
office”. 

  
4. Резултати от проучването: 
 
След обработката на данните се получиха следните 

резултати: 
- за периода на обучението, на курсантите се е 

предоставяла дневно храна със следното средно 
съдържание на макронутриенти – протеини – 242 
грама , мазнини – 246 грама и въглехидрати – 647 
грама; /фигура 2/ 

242 246

647
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макронутриенти

 
Фигура 2: Съдържание на макронутриенти в грамове. 
 

Хранителните продукти, които са отпускани дневно за 
храна на курсантите с относително най-голям грамаж са 
следните – хляб – 750 грама , месо – от 300 до 500 грама, 
картофи – от 350 до 600 грама, зеле – 400 грама.  
      За проучвания период макронутриентите са осигурявали на 
курсантите чрез приетата храна средно следната енергия – 
протеините - 990 ккал., мазнините – 2277 ккал., въглехидратите 
– 2651 ккал. /Фигура 3/ 

Най- големи носители на енергия от хранителните 
продукти, отпускани дневно за храна на обучаемите са – хляб – 
1875 ккал., месо – приблизително 600 ккал., картофи – 
приблизително 460 ккал.  
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Фигура 3: Осигурена енергия от макронутриентите в ккал. 

 
След съпоставянето на получените резултати за прием на 

макронутриентите от курсантите за проучвания период с 
препоръчителните интервали за прием на общ белтък, общи 
мазнини, мастни киселини и общи въглехидрати като 
относителен дял от енергийната стойност на храната (Е %) от 
Наредба № 1от 22 януари 2018 г. за физиологичните норми за 
хранене на населението се получава следното: общия белтък от 
предоставяната храна на курсантите е 16,7 % от енергийната 
стойност, мазнините са 38,5 %, а въглехидратите са 44,8 %. 
/Фигура 4/  
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Фигура 4: Е% съотношение на макронутриентите. 
 
От посочените резултати е видно, че приема на 

макронутриентите отговаря в значителна степен на 
физиологичните норми за хранене на населението в България. 

 
5. Заключение: 
 
В процентно съотношение макронутриентите отговарят на 

физиологичните норми за хранене на населението, но при 
съпоставянето им по прием в грамове нещата стоят по следния 
начин:  

- за белтъците – препоръчителния дневен прием в 
грамове за мъжете е от 81,4 до 162,8, а за жените е от 
63,7 до 127,4. Предоставеното количество на 
курсантите е 242 грама; 

- за мазнините – препоръчителните норми в грамове са 
от 72 до 126 за мъже и от 56,2 до 98,3 за жени. 
Предоставеното количество е 246 грама; 

- за въглехидратите – препоръчителния прием в грамове 
е от 367,5 до 490 за мъже и от 286,7 до 382,2 за жени. 
Предоставеното количество на обучаемите е 647 грама. 
/таблица 1/ 

 
 
 
 
 
 

 

HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY. 2019

240



 Белтъци, 
грама 

Мазнини, 
грама 

Въглехидрати, 
грама 

Препоръчителен 
прием, мъже 

81,4–162,8 72-126 367,5-490 

Препоръчителен 
прием, жени 

63,7-127,4 56,2-98,3 286,7-382,2 

Предоставени 
макронутриенти 

242 246 647 

Таблица 1: Препоръчителен прием и предоставени 
макронутриенти. 
 

От така получените резултати може да се направи 
заключението, че храненето на курсантите в полеви условия, в 
частност приема на макронутриенти е в изключителен 
дисбаланс съгласно нормите за хранене на населението в 
България. При така създалата се ситуация препоръчително е да 
се разработят нови норми за храненето на курсантите в полеви 
зимни условия адекватни на потребностите. В тази посока на 
обосноваване на нужда от нови норми за хранене на 
военнослужещи, които се подготвят на територията на страната 
за участие в експедиционни операции и имат единтична 
хранителна дажба с курсантите, както и прилагането на 
линейни оптимизационни модели за постигане на балансирани 
дажби с ниска цена, са известни редица публикации 
[7,8,12,13,18], които могат да бъдат основа за разработване на 
нови норми за храненето на курсантите в полеви зимни 
условия. 

Дисбалансите в храненето на военнослужещи от 
Въоръжените сили и ефектите върху здравето им са 
обосновани от някои учени [9,10,11,14,15,16,17], като с това се 
потвърждава наложителното решение за въвеждане по-скоро на 
постоянен мониторинг върху хранителния статус, хранителния 
прием и модел на хранене на курсанти.  
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Abstract: Установяването на дневния енергоразход на военнослужещите, в частност курсантите от НВУ „Васил Левски“ е 
свързано с използването на методи за изчисляване на общия енергоразход на същите. Всяка дейност на курсантите от НВУ 
„Васил Левски“ е свързана с изразходване на енергия, изчисляването на която ще подпомогне постигане на балансираното им 
хранене. Изследването е свързано с изчисляване и обобщаване на дневния енергоразход на курсантите (мъже и жени) в зимни 
полеви условия.  
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1. Въведение: 
Дневният енергоразход на човек се състои от три основни 

компонента: 

- Основен метаболизъм – енергията, която се изразходва 
за поддържане на основните жизнени функции; 

- Енергоразход породен от приема на храна – 
„складирането“ на хранителни запаси в тялото също 
изисква енергия; 

- Енергия за осъществяване на физическа активност- 
енергоразхода свързан с активността в ежедневието.  

       Сумата от тези три компонента определя тоталните 
индивидуални загуби на организма в рамките на 24 часа. Най-
значителен дял от общия енергоразход се отрежда на 
енергията, изразходвана за поддържане основната обмяна на 
веществата - BMR (Basal Metabolic Rate). Тя е мярка за 
енергията, необходима за извършване на основните жизнени 
процеси като функционирането на органите и протичането на 
биохимичните реакции [1].  
       Eнергийните нужди на човек зависят от редица фактори 
като пол, възраст, телесна и по-специално мускулна маса 
(свързани с основния метаболизъм) и физическата активност. 
       Съществуват различни методи за точно определяне на 
индивидуалните енергийни нужди, като безспорно най-точният 
от тях е т.нар. директна калориметрия. Това е метод, 
посредством който директно се измерва отделената от тялото 
топлина и според нея се изчислява енергоразходът. 
Прилагането на директна калориметрия, обаче изисква 
специална апаратура и условията, при който може да се 
прилага са значително лимитирани. По-достъпни и по-често 
изпозвани са методите на индиректна калориметрия. При тях 
енергийният разход се изчислява на базата на консумацията на 
кислород и изхвърлянето на въглероден диоксид от тялото, 
измерен с различни видове апарати. На базата на тези методи, 
са създадени формули, посредсвом които може да се изчисли 
енергията, която изразходва човек, с доста добра точност. 
Такива са формулите на Mifflin-St Jeor, Owen, Klaas Westerterp, 
Harris-Benedict [2]. 

При настоящото изследване е използван метода на 
индивидуалния табличен хронометраж, при който се отчита 
точно изразходваното време за дейност. Използване на таблици 
за разхода на енергия и изчисляване на ВМR позволява да се 
определи дневния енергоразход на военнослужещите.  
        

 

       2. Разход на енергия от военнослужещи при 
зимни полеви занятия: 
       Общите разходи за енергия на военнослужещите, 
участващи във полеви занятия на местността, могат да бъдат 
доста високи.  Към полевите занятия на местността се отнасят: 
тактико-строево занятие; тактико-специално занятие; 
тактическо занятие; тактическа казус (летучка); групово 
занятие на местността (с или без елементи на КЩУ); 
тренировки (щабни и специални); учения с и без бойна; бойни 
стрелби с реални пускове на ракети; летателно-тактически 
учения; летателни упражнения; полева подготовка на 
специализиран полигон; полеви лагер и други [3]. Редица 
изследователи считат, че общият разход на енергия на 
военнослужещите се увеличава в зимни и в студени 
климатични условия. Изследваните  разходи за енергия на 
рейнджърите на САЩ, участващи в полево обучение са 
среднодневно 5185 ккал [4]. Стойностите на енергийните 
разходи на полските войници по време на един типичен ден на 
тренировка зависят от вида и характера на единицата и падат в 
диапазона 3339-4651 ккал [5]. В изследването върху 
американските морски пехотинци в студено време (при 
температури на околната среда от -10 до 5 °С) , се наблюдават 
средни енергийни разходи от 5398 ккал на ден [6].  
     Полеви занятия на местността обикновено са с малку 
продължителност и са предназначени за повишаване на 
полевата издръжливост и натренираност на военнослужещите. 
Те се провеждат без прекъсване с целите формирования с 
щатното им въоръжение и техника, и средства за комуникация, 
като се отработват учебни задачи в условия максимално близки 
до реалните При проведени проучвания в екстремни студени 
среди (среднодневни температури -25 °C) нивата на енергийни 
разходи са средно с 20% по-високи от тези, наблюдавани при 
обучението на войници с умерени климатични условия. Тези 
проучвания обаче допълнително илюстрират високите нива на 
енергийни разходи, които могат да бъдат постигнати от 
военнослужещите в студени климатични условия поради 
трудния терен. Общите разходи за енергия се увеличават 
значително в лед и сняг и при използване или носене на 
специализирано зимно снаряжение. Енергийните разходи могат 
да се увеличат с до 30% при придвижване по утъпкан сняг и до 
50% при придвижване в дълбок сняг в сравнение с измерените 
стойности по черен път. Наличните данни, които позволяват 
сравнения между енергоразхода в студени климатични условия 
и в умерени такива подкрепят извода, че обучението в студени 
условия увеличава ежедневният енергоразход. Когато липсва 
снежна покривка и заледени участъци от местността теглото на 
допълнителното облекло и снаряжение, треперенето и други 
движения предизвикани от ниските температури са най-
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вероятните причини за увеличените разходи на енергия в 
студени климатични условия. Труднодостъпният терен, 
дълбочината на снежната покривка и хлъзгавата повърхност 
способстват за увеличаване на енергоразхода. Някои дейности 
са по-трудни за изпълнение през зимата, биомеханичната 
неефективност допълнително увеличава общите разходи на 
енергия в студени климатични условия в сравнение с 
умерените или горещите климатични условия [7]. 
 

3. Същност на изследването: 
Изследването се проведе сред курсанти от НВУ „Васил 

Левски“, специалност „Разузнаване“, втори курс на обучение 
чрез метода на индивидуалния табличен хронометраж. Периода 
на изследването обхваща времето от 17.12.2018 г. до 21.12.2018 
година. Изследваната съвкупност се състои от 16 /шестнадесет/ 
обучаеми, от които 11 /единадесет/ мъже и 5 /пет/ жени. 

Средната възраст на обучаемите е както следва: за мъжете 
21 години; за жените 20 години. Средното тегло на мъжете е 78 
кг., а на жените 62 килограма. Среденият ръст на мъжете е 173 
см., а на жените 166 сантиметра. Данните са представени в 
Таблица 1.  

пол брой Възраст, 
години 

Тегло, кг Ръст, см 

мъже 11 21 78 173 

жени 5 20 62 166 

Таблица 1: Средни антропометрични показатели на 
изследваните обучаеми 

Курсантите бяха разположени в зимни полеви условия на 
местността със средно измерени температури за периода на 
изследването  от -2 0 С.  

За целта на изследването беше разработен индивидуален 
табличен хронометраж за всеки обучаем на базата на 
разпределение на времето за провеждане на полевото обучение 
и спецификата на извършваните дейности като: оборудване на 
лагер, организиране на охрана, носене на дежурство, нощни 
занятия на местността, придвижване по пресечана местност със 
снаражение и други. Преди началото на полевото обучение и 
след неговия край беше извършено измерване на теглото на 
курсантите със и без снаражение.  Използвана е електронна 
везна с точност до 0,1 кг. Средното тегло на снаражението на 
обучаемите е 15 килограма. Основно снаражението на 
обучаемите включва: оръжие и снаражение по щат, средства за 
индивидуална защита, постелни принадлежности, вода и храна, 
лични вещи. 

Преди започване на изследването се проведе  
предварителна подготовка с участващите курсанти, относно 
особеностите по попълване на индивидуалния табличен 
хронометраж.  

Бяха отчетени видовете натоварвания, свързани с 
подготовката на курсантите чрез измерване продължителността 
им в минути. Въз основа на резултатите от петдневното 
отчитане на описаните видове физическа и умствена дейност се 
определи продължителността на всяка една от тях за всеки 
един обучаем. Чрез метода на непряката калориметрия се 
определи разхода на енергия за единица време (ккал/мин). 
Минутният разход на енергия в състояние на покой се 
определи по данни на Световната здравна организация, като се 
изхожда от данни за пола, възрастта и теглото. Стойността на 
енергоразхода за една минута беше умножен по 
продължителността на конкретната физическа активност през 
денонощието. Получените резултати отразяват индивидуалният 
ежедневен енергоразход, изразходван за всеки вид физическа 
или умствена дейност. Получените ежедневни енергоразходи 
по отделните дейности бяха сумирани за да се получи общата 
величина на енергоразхода на всеки курсант в продължение на 
едно денонощие. За да се получи средната величина на общия 

ежедневен енергоразход, съответните индивидуални значения 
за мъже и жени бяха сумирани и разделени на броя на 
изследваните курсанти. 

 

4. Анализ на получените резултати: 
След фактическото обработване на данните от изследването 

се получиха следните резултати:  

- при обучаемите мъже – най- нисък среден 
енергоразход през изследвания период – 3600 ккал.; 
най-висок среден енергоразход през периода – 4070 
ккал. Среден енергоразход за периода – 3887 ккал. 

- при обучаемите жени - най- нисък среден енергоразход 
през изследвания период – 2477 ккал.; най-висок 
среден енергоразход през периода – 2749 ккал. Среден 
енергоразход за периода – 2653 ккал. 

От получените резултати е видно, че курсантите жени 
изразходват по малко енергия от курсантите мъже /фигура 1/. 
Редица изследвания обаче налагат извода, че при отчитане на 
телесната маса жените изразходват приблизително същото 
количество като при мъжете. 

 
  Фигура 1: Стойности на енергоразхода на курсантите. 

При отделните обучаеми се наблюдава покачване на 
енергоразхода приблизително 5700 ккал за денонощие при 
мъжете и 3343 ккал при жените. Това се поражда от факта, че 
през някои от дните на обучението курсантите са поставени 
при условия на много малко време за почивка /сън / и голяма 
интензивност на занятията на местността. Освен това някои от 
обучаемите са се предвижвали дълго време по пресечена 
местност носейки пълното си снаражение. В дните с по-малко 
интензивни дейности се наблюдава минимален разход от 2500 
ккал при мъжете и 2300 ккал при жените /фигура 2/. 

Фигура 2: Стойности на енергоразхода при отделните 
обучаеми 
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     Нивата на физическа активност (НФА) на курсантите при 
занятия в зимни полеви условия, съпоставени с 
физиологичните норми за хранене на населението в България 
достигат до най-високо ниво. 

5. Заключение: 
Не е известно през последните няколко десетилетия в 

българските научно пространство да са публикувани данни от 
извършвани изследвания върху проблемите на храненето на 
особени групи от населението, каквито са военнослужещите, 
изпълняващи задачи в специфични среда и климатични 
условия. Получените резултати от настоящето изследване за 
дневния енергоразход на курсантите от НВУ „Васил Левски”, 
участващи в зимни полеви занятия, могат да се превърнат в 
основа за разработване на по-балансирани хранителни дажби 
от съществуващите. Това от своя страна би могло да допринесе 
за поддържане на добро здравословно състояние на курсантите 
и намаляване на рисковете от различни заболявания. Адекватен 
отговор на уникалните потребности от храна с определена 
енергийна стойност на тези курсанти може да бъде 
разработване на набор от хранителни продукти, който да се 
дава под формата на добавка към основната хранителна дажба. 

Научните търсения на редица учени [8,9,10,11,12,13] в 
областта на осигуряване с материални средства клас I на 
военнослужещи при подготовка за експедиционни операции, 
математическо моделиране на хранителни дажби, ефективност 
на храненето и аутсорсинг услугите в Българската армия могат 
да бъдат ключ към осъществяване на подобна задача.  
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Abstract: Разглеждането на нормативната база, регламентираща основните направления, характеризиращи бежанската 

политика, изисква да бъде обърнато внимание на различните нормативни актове. Някои от тях дават основата за 

изграждането на юридическите постановки при определянето на различните видове статут и предоставянето на 

международна закрила за лицата, отговарящи на изискванията за получаването им. Друга част от приетите регламенти и 

директиви актуализират утвърдените нормативни актове в областта на миграционната политика като оформят 

съвременните тенденции в прилагането на правната й регламентация. При осигуряването на условия за прилагане на критериите 

за даване на убежище и предоставяне на бежански, хуманитарен статут или статут на международна закрила, се прилагат 

голям набор от правни инструменти, някои от които ще бъдат обект на разглеждане в настоящия доклад. 

Ключови думи: МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА, СТАТУТ НА БЕЖАНЕЦ, ХУМАНИТАРЕН СТАТУТ, СИСТЕМА ЕВРОДАК, 

СИСТЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УБЕЖИЩЕ 

 

1. Въведение. 

Силните бежански течения и големи преселения на групи 

от хора още от дълбока древност поставят на изпитание както 

човешките взаимоотношения, така и културните традиции, 

финансовите и политически възможности на засегнатите 

държави. 

До значителна степен рисковете и заплахите пред 

българската национална сигуртност съвпадат или са сходни с 

тези на страните от Европейския съюз и НАТО. В Стратегията 

за национална сигурност на Република България от 2011 г., 

наред със заплахите от тероризъм, асиметрични заплахи, 

регионални конфликти, екологични и енергийни рискове, 

промяната на климата, бедността и др., е поставен и процеса на 

миграция.  

Динамичните изменения в стратегическата среда за 

сигурност и изразената воля на доктринално ниво от ЕС и 

НАТО за управление на кризи и защита на мира под егидата на 

ООН, както и заявленията на лидерите на двете суперсили 

САЩ и Русия пред форума на седемдесетата юбилейна сесия 

на Генералната Асамблея на ООН, дават основание да се 

подчертае и определи сътрудничеството като ключов фактор за 

справяне със заплахите и предизвикателствата [29]. 

Способностите за справяне със ситуации на повишен 

миграционен натиск оказват влияние и при формирането на 

общите принципи и основни особености, свързани със 

закрилата на бежанците в световен мащаб. Поетите 

ангажименти и сключените договорености от държавни 

ръководители, председатели на международни институции, 

правителствени и неправителствени организации, работещи в 

областта на миграцията и закрилата на емигранти в 

международен план, поставят и основните нормативни 

изисквания, даващи базата за изграждане на общата законова 

рамка. 

Още от 2003 г., в изказване на действащия тогава Върховен 

комисар на Организацията на обединените нации, се поставя 

въпросът, че съществуват слабости в изградените принципи за 

закрила на лица с бежански статут. Стига се до заключението, 

че са необходими нови методи и процедури, които да подобрят 

сигурността на мигрантите не само в морално- психологически 

и физиологичен аспект, но и в юридическо отношение.[1] 

 

2. Обща нормативна рамка и съвременни 

актуализации. 

В приетите през 2003 г. „Декларация на държавите-страни 

по Конвенцията[2] и Протокола[3] към нея“ и „Програма за 

действие“, се залагат общо шест цели, които поставят основата 

за изграждането на съвременните системи за осигуряване на 

всестранна закрила на лица с предоставен бежански, 

хуманитарен статут или международна закрила[1, стр.6]. 

Целите са групирани в следните направления: 

- Подобряване на юридическата рамка, свързана с 

изпълнението на „Конвенция за статута на бежанците“ 

от 1951 г. и „Протокол за статута на бежанците“ от 

1967 г.;[4, стр.33] 

- Вземане на мерки за осигуряване на международна 

закрила на бежанци в условията на засилен 

миграционен натиск, в контекста на световната 

миграция;[4, стр.48] 

- Актуализиране на критериите за справедливо 

разпределяне на отговорностите, свързани с 

приемането и настаняването на мигрантите в 

съответните държави и осигуряване на необходимите 

условия за закрила;[4, стр.56] 

- Повишаване на степента на физическа и морално- 

психологическа сигурност на бежанците, настанявани 

в миграционните центрове и набелязване на методи и 

инструменти за предотвратяване на случаите на 

злоупотреба с човешките права, както и осигуряване на 

по- голяма ефективност при отделянето на 

потенциални бежанци с терористични подбуди от 

общото емигрирало население;[4, стр.64] 

- Повишаване на взаимодействието между страните, 

приели Конвенцията и Протокола към нея, страните на 

произход на мигрантите, правителствените и 

неправителствените организации и ВКБООН с цел 

приемане на всеобхватни и ефективни решения, които 

да осигурят възможности за ресурсно обезпечено и 

законосъобразно доброволно репатриране, интеграция 

с местното население или презаселване;[4, стр.70] 

- Осигуряване на възможности за подобряване на 

социалната закрила и грижите за жените и децата- 

бежанци[4, стр.80]. 

С оглед изпълнението на поставените приоритетни цели в 

областта на миграцията и осигуряването на адекватна закрила 

за емигриралото към Европа население, в рамките на 

европейската общност се приемат редица регламенти. Те имат 

отношение към процедурите по даване на бежански или 
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хуманитарен статут за кандидатстващите лица и определят 

съвременните стандарти при обработката на молбите, 

настаняването на мигрантите и осигуряването на различните 

видове хуманитарна помощ. 

През 2013 г. Съвета на Европа и Европейският парламент 

приемат регламент № 603/ 26.06.2013 г.[5] Той наследява 

действащите в предходните години регламент № 2725/ 

15.12.2000 г.[6] и регламент № 407/ 05.03.2002 г.[7] 
Създаването на тези нормативни актове цели изграждането на 

по-солидна система за гарантиране на способностите на 

държавите-членки и международните правителствени и 

неправителствени организации в областта на осигуряването на 

убежище и гарантиране на правата и свободите на лицата, 

търсещи закрила, съгласно приетите през 2004 г. принципи и 

цели за интеграция на мигрантите, заложени в Хагската 

програма[8]. 

Актуализирането на нормативната рамка съгласно 

нарасналите нужди от подобряване на процедурите, 

осигуряващи и отнемащи международна закрила за мигрантите 

и бежанците до лятото на 2013 г. се извършва съгласно 

директива на Европейския парламент и на Съвета на Европа 

2005/85/ЕО[9], приета на 01.12.2005 г. В нея се посочват 

основните минимални изисквания и нормативи, 

характеризиращи условията, при които се предоставя и отнема 

статутът на международна закрила за лицата, на които е 

предоставен статут на бежанец. 

С оглед на тенденцията за създаване на обща европейска 

система за предоставяне на убежище и в следствие на 

поредицата срещи на високо ниво, проведени във финландския 

град Тампере през октомври 1999 г., от месец юни 2013 г. в 

сила влиза Директива 2013/32/ЕС[10]. Съгласно съдържанието 

на посочения нормативен документ се залагат подобряване на 

нормите и уеднаквяване на критериите, при които да се 

предоставя или отнема международна закрила в контекста на 

изграждането на обща европейска система за предоставяне на 

убежище. Изпълнението на Директива 2013/32/ЕС цели и 

улесняването на критериите, заложени още през 2011 г в 

Директива 2011/95/ЕС, касаещи уреждането на въпросите по 

предоставяне на международна закрила на граждани от трети 

държави и лица без гражданство. 

В следствие на приетата през 2009 г. Стокхолмска програма 

и установените в нея принципи за равноправно отношение към 

всички кандидати, подаващи молба за предоставяне на 

международна закрила в страните от Евросъюза[11] и, с оглед 

на по- ефективното прилагане на Директива 2013/32/ЕС, в 

средата на 2013 г. се приема Директива 2013/33/ЕС[12]. 

Основното приложение на документа се свързва с 

установяването на единни критерии при подбора на лицата, 

кандидатстващи за предоставянето на международна закрила и 

осигуряването на различни видове материална и финансова 

помощ на одобрените кандидати. Приемането му отменя 

действието на Директива 2003/9/ЕО[13], съгласно която, до 

лятото на 2013 г., се извършва подборът на кандидатите, на 

които да бъде предоставен статут на международна закрила. 

Разглеждането на нормативната база, свързана с 

предоставянето на международна закрила изисква и 

анализирането на условията, при които се предоставя право на 

дадена страна да бъде компетентна в разглеждането на 

подадените искания от мигрантите и бежанците за 

предоставяне на такъв статут. В този аспект, нормативната 

рамка до началото на масовата имиграционна вълна към 

Европа се основава на Регламент (ЕО) № 343/ 2003[14], с който 

се определят параметрите, при които дадена страна получава 

правото да разглежда молбите от имигранти, пристигнали на 

нейна територия. 

След разрастването на кризата към Стария континент 

властите в Евросъюза приемат Регламент (ЕС) № 604/ 2013[15], 

който актуализира действащата юридическа база и осигурява 

възможност за по-ефективно обработване на молбите за 

убежище и международна закрила. 

Ефективното прилагане на Регламент (ЕС) № 604/ 2013 се 

улеснява чрез сключването на двустранни споразумения между 

страните, участващи в общата система за предоставяне на 

убежище и даване на закрила в Европа, както и при спазването 

на изискванията за актуализиране на информацията, 

предоставяна от отделните страни-членки в общата визова 

информационна система, съгласно Регламент (ЕО) № 767/ 

2008.[16]. 

В следствие на поредицата служебни срещи между 

представителите на страните-членки от Съюза и наложилите се 

заключения на Европейскaта комисия по отношение на 

прилагането на бежанската политика, в Европейския пакт за 

имиграцията и убежището[17], още през 2008 г. се набляга на 

различията при прилагането на критериите и формите за 

предоставяне на международна и субсидиарна закрила. 

С оглед на направените изводи, основа за прилагането на 

Регламент (ЕС) № 604/ 2013 и Регламент (ЕС) № 603/2013 се 

явява Директива 2011/95/ЕС[18]. В нея се отразяват аспектите 

при предоставянето на международна, субсидиарна закрила и 

статут на бежанец и се характеризират критериите, при които 

се осигуряват социалното подпомагане, битовото устройване, 

медицинските грижи и условията за достъп до образователни 

възможности в страната, предоставила на кандидатите 

съответния вид статут. Посочената директива отменя 

действието на Директива 2004/83/ЕО[19], по която до месец 

декември 2013 г. се осъществява прилагането на аспектите от 

предоставянето на различни видове статут. 

Имайки предвид общите стандарти, при прилагането на 

принципите в осигуряването на убежище и определянето на 

политиката по предоставянето му в страните от Европейския 

съюз, заложени през пролетта на 2015 г. в Европейската 

програма за миграция[20] и приложения към нея План за 

действие[21] промените, въведени в общата рамка за 

унифициране на процедурите за мигрантите и бежанците 

претърпява значителни корекции. Според официални 

изявления на Комисията[22,23,24] пред европейски 

информационни източници по-ефективното прилагане на 

процедурите, свързани с връщането на лицата към страните им 

на произход изисква подобряването на координацията между 

административните звена на държавите членки и третите 

държави, както и създаването на допълнителни оперативни 

програми за осъществяване на интегрираното връщане на 

мигрантите в собствените им страни. 

За целта през 2017 г. се отпускат значителни финансови 

средства, които според съобщенията на пресцентъра на 

Еврокомисията, възлизат на 200 милиона евро, разпределени 

пропорционално според броя на молбите за убежище, подадени 

във всяка от страните, членуващи в общността. Целта на 

предприетите финансови мерки е да се засилят 

административните процедури и прилагането на 

законодателните мерки в националната нормативна рамка на 

местата, където има миграционни проблеми [25]. 

Изследването на основната нормативна рамка, свързана с 

миграционните въпроси, налага да се отбележи, че мерките за 

засилване на борбата с нелегалното преминаване на емигранти 

се затягат с влизане в сила на Регламент (ЕС) № 493/ 05.04. 

2011 г. [26]. С него се цели да се създаде система от 

представителни служители, които да координират 

имиграционните въпроси в страните- членки и да обменят 

информация помежду си, спазвайки условията, поставени с 

Решение[27] на Съвета на Европа, насочено към създаване на 

подобрена специализирана координационна мрежа, базирана на 

свободното интернет пространство. 

Имайки предвид напрегнатата ситуация, в следствие на 

повишения миграционен натиск към Европа през периода 2015 

г. - 2016 г., се засилва и ролята на изградената през 2004 г. 

Агенция за контрол на външните граници на Европейския съюз 

(„FRONTEX“)[28]. Новите предложения, направени през 

първото тримесечие на 2018 г. от страна на Еврокомисията,  

включват и по- рестриктивните мерки, които да се налагат от 
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представителите на „FRONTEX“ както по сухопътните, така и 

по водните съюзни граници. 

 

3. Заключение. 
 

Разгледаната нормативна база посочва основните 

концептуални изисквания, възникнали вследствие на 

разрастването на миграционната вълна към европейския 

континент. Достигането на нейната връхна точка през 2015 г. и 

2016 г. води до промяна в утвърдената законова рамка и 

изменение на някои от действащите регламенти и директиви на 

Евросъюза. С разгледаните промени се цели да се подобрят и 

уеднаквят механизмите и стандартите, свързани с 

предоставянето на убежище и изграждането на по- ефективни 

принципи в областта на предоставянето на международна 

закрила, хуманитарен и бежански статут на лицата, отговарящи 

на изискванията в приетото международно и национално 

законодателство. 
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Abstract: Характеризирането на миграционната вълна към Европа през посочения период разкрива въздействието, което тя 

оказва върху обществено–политическия живот на континента. Изследваният период обхваща периода на най-силното 

проявление на бежанските течения към Стария континент след Втората световна война до наши дни. Обект на изследване в 

настоящия доклад са последиците от икономическо, социално, културно, демографско и хуманитарно естество, както и 

причините, които ги пораждат. 

Ключови думи: БЕЖАНЦИ, МИГРАЦИОННА ВЪЛНА, СИСТЕМА ЗА УБЕЖИЩЕ, ХУМАНИТАРНА ПОДДРЪЖКА 

 

1. Въведение. 
Разрастването на кризисната обстановка, причинена от 

пристигащите в Европа мигрантски вълни, води до 

формирането на различни мнения, свързани с причините за 

нейното мащабно проявление [1]. 

Най-популярната теория при определянето на 

миграционните процеси е свързана с твърдението, че 

европейския континент е един от най- желаните още от 

дълбока древност. Изследователите нееднократно определят 

континента като един от най- подходящите за развитие 

географски региони, чието достигане може да се осъществи по 

различни начини и различни пътища [1]. 

Според много от новодошлите имигранти високото ниво на 

социално осигуряване в Европа дава значително по-добри 

възможности за професионална реализация и личностно 

развитие, в сравнение с условията, които се предоставят в 

страните от Третия свят[1]. 

Друга група хипотези водят своето начало от проблемите, 

свързани с демографията на континента. Повишената средна 

възраст на европейското население през последните 10-20 

години и ниската раждаемост, които дават основание за 

появата на теории за застаряване на европейското население. 

Това предизвиква инициирането на политики по насърчаване 

на раждаемостта и приемане на млади имигрантски семейства, 

които могат да допринесат за обновяването на генофонда в 

европейските страни[1]. 

При сравнението на различните теории става ясно, че се 

открояват проблеми от различен аспект, които са резултат от 

възникналия миграционен натиск по периферията и във 

вътрешността на Европа. Тези проблеми водят до последици от 

икономическо, социално, културно, демографско и 

хуманитарно естество. 

 

2. Анализ на движението на миграционните 

вълни към Европа и последиците от тях. 

В следствие от толерантната политика на държавите от 

европейската общност по бежанския въпрос, в повечето от 

страните броят на мигрантите, носители на чужда 

цивилизационна култура, е значително нараснал. Това води „до 

изострянето на етносоциалните конфликти“ на континента и 

противопоставянето на европейското с „ислямското 

самосъзнание“ [2]. 

Резултат от спазването на тези условия е създаването на 

„обширни социокултурни зони, съставени от ислямско- 

арабско население“, които характеризират увеличения приток 

на мигранти през 2015 година [2]. 

Анализирането на аспектите от проявлението на 

съвременната миграционна вълна изисква да бъде обърнато 

внимание на редица обществено-политически фактори, които 

водят до разрастване на нейния обхват през разглеждания 

период. Сред тях с особено значение се открояват поредицата 

социални брожения в страни от Близкия Изток и Северна 

Африка, станали по-популярни с наименованието „Арабска 

пролет”. Тези събития дават повод за появата на масови 

неподчинения, в следствие на които се нарушава установеният 

обществено-политически ред и избухва гражданската война в 

Сирия през март 2011 година[4, стр. 11]. 

Създалата се ситуация е умело използвана от фракциите на 

различни терористични групировки („Ислямска Държава”, „Ал 

Кайда”, фронтът „Ал Нусра”), които придобиват още по-

голямо влияние и, посредством изградена мрежа от 

последователи, разпространяват своята радикална ислямистка 

идеология. Това принуждава огромна част от жителите на 

страни като Сирия, Ирак и Афганистан да предприемат опити 

за емиграция към държави, където бъдещото им съществуване 

и развитие не е застрашено. По този начин те формират 

основната част от миграционния поток към Европа, в чийто 

състав основно попадат граждани от посочените три страни.[4, 

стр. 12]. 

Проследяването на изследванията за разглеждания период в 

тази посока показва, че първите имиграционни движения водят 

своето начало от 2011 г., като достигат до територията на 

остров Крит, бреговете на Южна Италия и Испания и 

френските морски владения. 

Разрастване се наблюдава през 2013 година, когато започва 

масовото навлизане на имигранти на европейския континент. 

Своята връхна точка миграционната вълна достига в края на 

2014 г. като проявлението й продължава до средата на 2016 г. 

Тогава през всички европейски външни граници се наблюдават 

както законни, така и голям брой незаконни опити за 

придвижване от периферията към вътрешността на Европа[2]. 

„Мигрантите пътуват натъпкани в запечатани тирове без 

въздух, в хладилни камиони, в багажниците на леки 

автомобили, изминават десетки и стотици километри пеш, в 

непознати земи, рискувайки във всеки един момент да бъдат 

убити“ [3]. 

Статистическите данни, предоставени от агенцията по 

охрана на външните граници на Европейския съюз (FRONTEX) 

разкриват увеличения брой опити за нелегално преминаване. 

Само през държавите, разположени в западната част на 

Балканския полуостров за 2014 г. се констатират над 43 хиляди 

подобни опита [2]. 

Анализите сочат, че през 2014 г. основната част от 

имигрантската вълна си проправя път през Либия, „а от там по 

море до Италия“ [3]. Други групи избират маршрут през 

Егейско море, достигайки гръцката островна част, след което, 

преминавайки последователно през граничните пунктове на 

България, Сърбия и Хърватия, се насочват към 

вътрешноевропейските държави. 

През 2014 година основната част от бежанската вълна се 

придвижва от Близкия Изток и Северна Африка към Европа по 

вода. Проследяването на хронологията показва, че през 2015 

година „съотношението се променя и основният бежански 

поток вече идва по суша от Турция.“ Над половин милион 

мигранти преминават през първата половина на 2015 година 

турско-гръцката и българо-турската държавни граници [3]. 
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Изследвания на Върховния комисариат на ООН за 

бежанците показват, че почти един милион души от различните 

части на света се насочват към Европа през 2015 година, като 

по-голямата част от тях преминават през граничните пунктове 

на Италия, Гърция и Турция [11]. 

Съществуват и по- малки групи, които формират маршрут 

през Испания като в този случай се цели основно да се 

достигнат френските брегове. 

Според различни информационни източници [5,6,7] 

числото на лицата, потърсили международна закрила в някоя 

от външните граници на Съюза надхвърля един милион и 500 

хиляди души (Таблица 1) като основният имигрантски 

компонент пристига от Сирия, Ирак и Афганистан. 

 

Таблица 1: Брой на имигрантите, пристигнали на 

европейска територия и водещи страни, през които 

преминават. 

Номер 

 по ред 

Външна граница на 

преминаване 

Брой пристигнали 

имигранти в Европа през 

2015 г. (хил. души) 

1. Гърция 825 000 

2. Турция 600 000 

3. Италия 151 000 

4. Испания 3 500 

Всичко: - 1 579 500 

 

С най- широко приложение може да се посочи маршрутът, 

преминаващ през балканските държави. Той се определя и като 

основен път, свързващ страните от Източна Европа с 

централните и западноевропейските части на континента. 

Основните контролни точки, включени в него са: „Турция- 

Гърция- Сърбия- Унгария- Германия и от там в Северна 

Европа- Швеция, Норвегия и Холандия“[3]. 

 

Фигура 1: Основен и допълнителни маршрути, явяващи се 

част от Балканския път[13] 

 
Съществуват и алтернативни варианти, по които бежанците 

могат да се придвижват по пътя си към вътрешността на 

Европа. Тези начини обхващат последователното преминаване 

през териториите на Албания, Македония, Черна гора, Босна и 

Херцеговина, Хърватия и Словения [7]. 

Често предпочитан, поради малкото на брой страни, които 

трябва да бъдат преминати, е и пътят през западната част на 

Балканите, който включва „Гърция- Македония- Сърбия- 

Унгария“[3]. 

Като резервни могат да се определят и маршрутите, 

преминаващи през границите на България и Румъния, от които 

се възползват основно мигрантите, идващи от Турция [7]. 

Бежанците, навлизащи на Стария континент от 

африканските държави се придвижват по маршрут, който 

обхваща територията на страните, разположени по протежение 

на средиземноморското крайбрежие (Испания и Португалия) и 

от там се насочват към страни като Франция, Белгия, Полша, 

Австрия, Германия, Швеция и Норвегия. 

Спазването на изискванията, наложени от нормативната 

уредба на международното право и стремежът към осигуряване 

на възможност за свободно придвижване на стоки, услуги и 

капитал през европейското икономическо пространство създава 

условия и за движението на големи групи от хора. 

Прехвърлянето на големи количества миграционен ресурс от 

страните в Близкия Изток и северноафриканския регион, както 

и използването на слабостите в икономическата система на 

Европа, резултат от които е засилването на вътрешната 

миграция на континента, „принуди някои държави членки да 

възстановят контрола по границите“[8] със своите съседи. 

В някои от входящите държави, мигрантската криза достига 

такива размери, че причинява и значителни негативни 

последици от хуманитарен характер, свързани с недостиг в 

осигуряването на необходимите количества храна, вода, 

медицински нужди и средства от първа необходимост. Най- 

засегнати в това отношение, след началото на 2015 г., са главно 

Гърция и Италия. 

В следствие на предприетите мерки, сред които основно се 

откроява сключването на споразумението с Република Турция, 

бежанския натиск по границите на Европа през 2016 година се 

характеризира със значително по-ниски стойности от този през 

пиковата 2015 година. 

Това се потвърждава и от официална публикация на 

Европейския съюз, обобщаваща миграционната обстановка 

през този период. Според нея през 2015 година близо 7 хиляди 

души преминават през границите на различни европейски 

държави за един ден. През септември същата година дори е 

отбелязан рекорд в това отношение, когато през хърватските 

контролно-пропускателни пунктове за един ден чакат да 

преминат почти 10 хиляди души [8]. 

Не така изглежда миграционната обстановка през 2016 

година. Според глобалния доклад на ООН средният брой на 

имигриращите към Европа лица на ден според официалните 

статистически данни възлиза на 47 души [10], показани на 

фигура 2. 

 

Фигура 2: Брой бежанци, преминали през европейските 

граници за един ден. 
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След представените статистически данни, логично възниква 

въпросът дали и как може да бъде ограничено въздействието на 

миграционната активност към континента и има ли Европа 

икономическия потенциал да се справи с трудната ситуация. 

За преодоляване на последиците от бежанските течения от 

началото на 2015 г. и през цялата 2016 г., са осигурени „над 10 

милиарда евро бюджетни средства.“[8]. 

Тяхното предназначение се свързва с осигуряването на 

необходимите количества от храна и вода за питейни и битови 

нужди, както и за създаването на условия за временно 

пребиваване и настаняване на бежанци в приемателните 

центрове на страните-членки. Значителна част от тези 

финансови средства се употребява и за изграждането на нови 

бежански лагери, посредством модернизирането на 

неизползваеми жилищни и обществени сгради. 

Освен на собствена територия, Евросъюза провежда 

операции по хуманитарна поддръжка и в страни от Tретия свят, 

пряко свързани с миграционната обстановка. Особено 

внимание се отделя на Сирия, Ливан, Ирак, Афганистан и 

Турция, които, според направените изследвания, са основният 

източник на миграционeн ресурс[8]. 

Финансираните операции показват стремежа към 

ограничаване на въздействието на факторите, предизвикващи 

емиграцията в областите на нейното възникване. Идеята е по 
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този начин да се създадат условия за облекчаване на 

имигрантския трафик на входа на европейските държави. 

Като част от мерките, свързани с повишаване на 

възможностите за охрана на прилежащите морски 

пространства, Европейската комисия инициира създаването на 

допълнителни институции, свързани с планирането, 

организирането и провеждането на евакуационни и спасително-

издирвателни дейности. Според резултати от докладите за 

дейността на новосформираните „Европейска гранична и 

брегова охрана“ и „Европейски център за борба с 

контрабандата на мигранти“, през 2015 г. и 2016 г. в различни 

операции на територията на Средиземно и Егейско море са 

спасени над 250 хиляди души. 

За разлика от резултатите, постигнати в хода на 

проведените спасителни операции, обобщените сведения в 

областта на вътрешното разселване през периода 2015-2016 г. 

не показват постигане на планираните цели. Тромавата 

процедура по преместването на настанените бежанци от една 

страна-членка в друга не създава необходимите 

административно-правни условия за осъществяването на 

предвидените дейности, свързани с разпределянето на 

имигрантите. 

Анализирането на данните дава основание да се направи 

заключението, че от мерките по разселване най-голяма нужда 

имат Италия и Гърция, в които за посочения период, напливът 

значително се увеличава. В тази връзка, съгласно 

предварително изготвен план за разселване, до началото на 

последното тримесечие на 2017 година, се разпределят около 

160 хиляди, преселили се на европейска територия чужденци, с 

подадени документи за предоставяне на убежище. Степента на 

изпълнение на планираните дейности, показва, че към средата 

на 2016 година, числото на преминалите от Гърция и Италия в 

останалите части на Европа имигранти, е не повече от 3 хиляди 

души. 

От организационна и практическа гледна точка, тези данни 

доказват неспособността на държавите- членки да постигнат 

консенсус помежду си по миграционните въпроси, което води 

до заключението, че е необходимо да се работи по- активно в 

тази посока. 

Изградената „Схема за презаселване“[12] акцентира върху 

поддържането на непрекъснатост в дипломацията между 

европейските организации по миграция и страните на 

произход, като по този начин се улесняват процедурите по 

връщане на незаконно пребиваващите и настаняването на тези, 

които имат право на убежище. За тази цел, се предвижда да 

бъдат изградени механизми, които да допринесат за развитието 

на страните от третия свят така, че да се минимизират 

факторите, причиняващи миграцията в тях. На основание 

постигнатите договорености, от европейска страна се изказва 

предложението „до 2021 г. да бъдат отделени 8 милиарда 

евро“[8], които да улеснят поддържането на сътрудничеството. 

Усещането за нарастваща нестабилност в световен мащаб 

през последното десетилетие се свързва с редица въоръжени 

конфликти, икономическа нестабилност, миграционни 

процеси, климатични промени и други фактори, оказващи  

влияние на изменението на средата за сигурност. 

Нарушаването на относителното равновесие в развитието на 

междудържавните отношения, както и неспособността на 

властите в някои държави да гарантират спазването на 

„обществения договор” се явяват катализатори за пораждане на 

насилие. Военно-икономическите органицзации, в които 

членува Република България на доктринално ниво предвиждат 

посрещане на заплахите и предизвикателствата за 

националната сигурност извън националните граници. 

Възможен инструмент за подкрепа на международния мир и 

сигурност се явяват експедиционните операции, осмислени 

чрез операциите за поддържане на мира [14]. В контекста на 

миграционния натиск може да се очаква неговото снижаване 

като пряк резултат от миротворчески операции, провеждани от 

военни сили. 

 

3. Заключение. 
Предвид постоянно нарастващата интензивност на 

международната обстановка и честите терористични 

нападения, причиняващи голям брой жертви и тежки 

поражения върху различни обекти в страните по света, 

справянето с бежанската криза предизвиква вниманието не 

само на европейските държави. 

В световен мащаб се инициират срещи и се подготвят 

планове за реакция във връзка с нарасналия миграционен 

натиск. За тяхното реализиране е необходимо да бъдат 

постигнати споразумения и да се вземат решения, които да 

удовлетворяват всички засегнати страни. 

В хода на напрегнатата обстановка, трябва да се отчитат 

особеностите в изменението на геостратегическата среда за 

сигурност, върху които оказват влияние влошаването на 

климатичните условия за живот, религиозните и въоръжените 

конфликти, влошената хуманитарна обстановка в страните на  

Близкия Изток и Северна Африка. 

С оглед на прилагането на правните аспекти, като основна 

юридическа слабост може да се посочи формулировката на 

функциониращите през разглеждания период законови норми. 

При проектирането на основите в действащата система за 

предоставяне на убежище, не е отчетена вероятността, че може 

да се достигне до момент, в който миграционната обстановка 

да нарасне до толкова, че да постави под напрежение нормите 

на европейското законодателство в областта на бежанската 

политика. Поради тази причина, се предвижда инициирането 

на срещи, в рамките на които да се обсъди действащата 

нормативна база и да се извършат необходимите промени, като 

се отчитат степента на нарастване на миграционния натиск и 

икономическите възможности на страните за преодоляване на 

последствията от него. 
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     Аbstrakt: The report presents an selection and analysis of the operational and technical capabilities of military equipment. The method 

AHP (analytical method of hierarchy) allows for support in deciding the choice of a type of equipment. Used quantitative indicators that 

allow alternatives are ranked in preference. 

     Keywords: OPERATIONAL CAPABILITIES, TECHNICAL  CAPABILITIES, MILITARY EQUIPMENT, METHOD AHP, 
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     1. Въведение. 

     Основна задача на логистичните органи на БА е 

осигуряването на формированията с материални и тенически 

средства в т.ч. и с пътни превозни средства с колесен и 

верижен движител. Правилния подбор на типовете и видове 

пътни превозни средства, в зависимост от задачите, които 

изпълняват формированията в мирновременната си подготовка 

и мисиите зад граница е гарант за покриване на изискванията, 

предявени към тях. Необходимо е правилно съчетание на 

експлоатационните качества на колесните и верижни машини с 

бойните им възможности, с цел изпълнение в пълен обем на 

поставените задачи. 

     Настоящия доклад предлага метод за сравнение на 

експлоатационните и бойните възможности на автомобилна и 

верижна техника и определя оптимален вариант за тип и вид 

машина в зависимост от изискванията на конкретната задача, 

при операции различни от война /ОРВ / за извършване на 

патрули и ескорти. 

     Наличието на известни тактико – технически показатели за 

машините и бойните им възможности (т.е. входни данни) дават 

възможност да се извърши т.н. „ Многокритериален анализ” 

при определеност. 

 

     2.Многокритериален анализ при определеност. 
 

     Вземане на решение при известни входни данни се 

извършва чрез задачите на линейното програмиране. 

Използваните математически модели съдържат ясно 

дефинирани функции на променливите (съвкупност от 

стойности на променливите е едно алтернативно решение).  

     Методът АНР (метод за анализ на йерархия) се използва за 

ситуации, при които индивидуалните идеи на командирите,  

влияят върху вземането на решение и се описват с някакви 

количествени показатели и това позволява да се степенуват 

възможните алтернативи по предпочитание. 

     В настоящия доклад е представен анализ и подбор на 

машини по две нива на критерии при конкретни изисквания в 

зависимост от приоритета на задачите. 

    Разглежа се следния пример: 

Необходимо е да се определят оптималните варианти  при 

избор на колесни и верижни бронирани  машини за изпълнение 

на задача с определен приоритет из между 6 броя машини – 

М1, М2, М3, М4, М5 и М6 наречени алтернативи. За 

визуализиране на етапите при избор на машина и крайните 

резултати се използва програмен продукт Expert Choice. 

     Задачата се решава на два етапа. Първия етап включва 

определяне на критерии от първо ниво, на които трябва да 

отговарят шестте алтернативи. За тази цел се формулират два 

основни критерия – „експлоатационни възможности” и „бойни 

възможности”. Дава се приоритет на един от критериите в 

зависимост от вида на изпълняваните задачи. Значимостта на 

критериите се оценява количествено чрез т.нар. „относителни 

тегла”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

                                                         

                                                           
                                                  Фиг. 1 

 

     Йерархичната структура на задачата на първи етап е 

представена на фиг.1. Тя съдържа едно ниво с два критерия и 

шест алтернативи на решението. Сравнението на шестте броя 

машини се базира на изчисление на обобщена оценка за всяка 

от тях. 

     Първото ниво съдържа два критерия и се съставя матрица с 

размерност 2×2 – фиг.2. Това е т.н. „матрица на сравнение” и 

описва количествено виждането на вземащия решение за 

относителната важност (значимост) на различните критерии. 

Критериите се сравняват по двойки като значимостта на този 

от i-ти ред на матрицата се оценява относно значимостта на 

всички останали. За целта се използва  дискретна скала от 1 до 

9, като в случая основание са технико – техническите 

характеристики на машините. В случая на критерия 

„технически възможности” е определен 5 пъти по-голяма 

значимост, обосновано от изпълнение на конкретна задача. 

 
 техн.възм. бойни.възм. 

техн. възм.  1,00 5,00 

бойни възм.  Ксъгл.-0,00 1,00 

 

         Фиг. 2 

 

   Относителните тегла на двата критерия се определят чрез 

нормализиране на матрицата на фиг.2 и се получават 

стойностите показани на фиг.3.  

 

БРОНИРАНА 
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ТЕХНИЧЕСКИ 

ВЪЗМОЖНОСТИ 
БОЙНИ 
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МТЛБ БМП-1 БМП-23 

 
БТР 60 ПБ 

Критерии 

от първо 

ниво 

АЛТЕРНАТИВИ БТР60 МД1 

 
М1117 

GUARDIAN 
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     Ако се модифицира задачата, се разглеждат критерии от две 

нива. Първото ниво критерии са познатитите по-горе, които са 

основни. Те включват подкритерии както следва: технически 

възможности – максимална скорост, плаваемост, превоз на 

личен състав, проходимост, максимален пробег с едно 

зареждане, разход на гориво; бойни възможности – степен на 

бронировка и въоръжение. 

     Решението на задачата преминава през няколко етапа. 

Първия етап включва познатите по – горе действия по 

определяне на относителните тегла на критериите от първо 

ниво. Следва добавяне на критериите от второ ниво и 

сравняването им един спрямо друг в зависимост от важността 

им при изпълнение на конкретна задача. То се извършва , чрез 

съставяне на матрици на сравнение  с размерност 2х2 за 

бойните възможности и 6х6 за техническите възможности 

(фиг.4 и фиг.5). Критериите се сравняват също по двойки като 

значимостта им се определя  със скалата от 1 до 9. 

 
 техн.възм. бойни.възм. 

бронировка  1,00 2,00 

въоръжение  Ксъгл.-0,00 1,00 

                                            

                                       Фиг. 4 
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макс. скорост   6,0 3,0 3,0 2,0 3,0 

плаваемост    4,0 3,0 3,0 3,0 

екипаж     3,0 2,0 2,0 

макс. пробег      3,0 1,0 

проходимост       1,0 

разход гориво  Ксъгл.-0,06      

 
                                       Фиг. 5 
 

     Йерархичната структура на задачата с две нива на 

критериите и шест алтернативи на решението е представена на 

фиг.6.  

 

     След сравнението на критериите от първо и второ ниво, 

следва сравнение между алтернативите. Действията са същите , 

както описаните до тук. Алтернативите се сравняват една 

спрямо друга в зависимост от възможностите им при решаване 

на конкретна задача. Съставят се матрици на сравнение на 

алтернативите с размерност 6х6 за всеки един критерий от 

второ ниво. Пример за това  е посочен на фиг.7, като е показана 

матрицата за сравнение на алтернативите при критерии 

технически възможности – разход на гориво и фиг.8, където са 

сравнени алтернативите по бойни възможности – бронировка. 

По аналогичен начин се съставят матрици за всички останали 

критерии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   

 

 
                                                       Фиг. 6 
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                                                  Фиг. 7 
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                                     Фиг. 8 

 

     След изминаването на всички етапи включващи съставянето 

на матрици на сравнение на критериите от първо ниво, на 

критериите от второ ниво и на алтернативите, на базата 

техническите характеристики на шестте машини се получават 

обобщени резултати, показващи тегловните коефициенти на 

всички критерии и всички алтернативи, в зависимост от 

конкретната задача (фиг.9). 

 

 

 
 
                                 Фиг. 9 

      

     Получените резултати, показани на фиг.9 могат да се 

представят графично, чрез Expert Choice показвайки машините 

с най-добри показатели от низходящ към възходящ ред. 

 

                                  

 
 

 

                      

 
          

 

 

     Фигура 10 дава възможност да се определи евентуално 

разместване в подредбата на машините, при промяна на 

изискванията към техническите им възможности, а фигура 11 

дава възможност да се определи евентуалната промяна в 

подредбата на машините, при изменение на изискванията към 

бойните им възможности. 

. 

     Фигура 12  илюстрира обобщени резултати за бронирана 

бойна техника при провеждане на патрули и ескорти. 

 

                               

 
  

 

     3. Изводи. 
 

     Имайки впредвид поставената задача в началото на доклада, 

а именно определяне на оптимален тип и вид машина за 

конкретна задача, при която има изискване за пет пъти по 

добри технически възможности на машините отколкото бойни 

и съобразяване на техническите възможности с особеностите 

на задачата, могат да се направят следните изводи: 

     3.1 Получените резултати показват, че машини М1117 

Guardian и БТР 60 МД1 са с най-висока оценка от гледна точка на 

използваните критерии и следователно предпочитанията при 

подбор трябва да бъдат насочени към тях. 

     3.2 Програмния продукт дава възможност да се следи 

промяната на оценките за всяка машина, при промяна на 

изискванията към някой от критериите. 

     3.3 Повишаването на изискванията към техническите 

възможности на машините за конкретната задача, води до 

относително изравняване на оценките им в процентно 

отношение.    
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Abstract: Условията на действащ свободен пазар на стоки и услуги в Европейския съюз и все по-глобализиращата се 

икономика създават благоприятни условия на българската трапеза да се появяват храни с екзотичен и далечен произход. 

Заедно с “трансфера” на нетрадиционни и непознати (до неотдавна) хранителни продукти българската кулинария се повлия 

и от концепциите на чужди кухни. Предложения широк избор от видове, сортове и марки храни с различно качество, произход 

и цени дава възможност на потребителите да формират нивото на своите изисквания и очаквания към доставчиците.  

Отворения и достъпен пазар на храни в страната от далечни дестинации предполага по-голям риск от гледна точка на 

качество и безопасност, което от своя страна повишава отговорностите на властите в това отношение.  

Световната здравна организация извежда следните основни проблеми в областта на безопасността на храните в 

световен мащаб: разпространението на опасни микробиологични продукти (включително бактерии като салмонела или 

Escherichia коли); химически замърсители в храните; оценка на нови технологии храни (като например генетично 

модифицирани храни); внедряване на система за безопасност на храните за да се осигури световната хранителна верига. 

Министерството на отбраната на Република България със своите обекти за производство на готова за консумация 

храна за правоимащите лица споделя националните усилия в областта на превенцията, контрола и осигуряването на 

качество и безопасност на храните. 

Keywords: БЕЗОПАСНОСТ, КАЧЕСТВО, КОНТРОЛ, РИСК, ХРАНЕНЕ  

1. Въведение 

Днес качеството на храните е превърнато в централна тема 

за всеки човек, който живее динамично, информирано, полага 

грижи за своето здраве и желае да получава гаранции за 

консумираните от него хранителни продукти. В ролята на 

потребители или клиенти хората постоянно изискват от 

стоките и услугите да бъдат качествени, т.е. очаква се налице 

да има съответствие между предложеното и изискванията. 

Хората са убедени в правото си да получават качество 

навсякъде и по всяко време [4].  

Една от четирите несъмнени истини за управление на 

качеството на Кросби се заключава в убеждението му, че 

”Качеството е съответствие с изискванията” [8]. По отношение 

на залагането на допустимо отклонение от качеството в 

производствените спецификации на продуктите Кросби дава 

следния пример "Ако готвите ястието според грешната 

рецепта, то никога няма да бъде вкусно, без значение как сте 

уверили себе си и другите в обратното." [10]. 

Международният стандарт ISO 9000:2000 определя 

качеството като: “Степента до която съвкупност от присъщи 

характеристики изпълнява изискванията” [1]. 

2. Основна част 

Дефиницията за качество, дадена от Министерството на 

отбраната (МО) в „Правилник за осигуряване и управление на 

качеството на отбранителни продукти за министерството на 

отбраната и Българската армия“ гласи, че то представлява 

„съвкупността от характеристики на продукта, които се отнасят 

до неговата способност да удовлетвори установените или 

предполагаемите потребности“. Обръщайки фокуса на 

качеството към хранененто в МО следва да се направи 

уточнение, че критериите за удовлетвореност на потребителите 

на услугата „хранене” до значителна степен са формирани от 

инструментите на свободния пазар – маркетинг и реклама. В 

този смисъл нормативноопределените и научнообоснованите 

дефиниции и аксиоми за качество и безопасност на храните ще 

бъдат валидни и за МО.  

Потребителите имат специално, особено критично и 

емоционално отношение към качеството на храните (както те 

си го представят). То се формира както от директната оценка на 

обозрими характеристики на храните (например вкуса на 

продуктите), така и от наличната информация за необозрими 

техни характеристики (например безопасността им за 

човешкото здраве). Вкусът и безопасността на храните се 

отнасят към присъщите им (вътрешни) качествени 

характеристики. За оценка на качеството на храните значение 

имат също различни неприсъщи (външни) техни 

характеристики, каквито са: търговската марка, реномето на 

доставчика, биоземеделието, хуманното отношение към 

отглежданите животни и други [4]. 

Либералните и свободни търговски отношения 

предпоставят очакването, че храни от един и същи вид и един и 

същи производител ще могат да бъдат закупувани във всички 

европейски страни с едно и също качество.     

Позиция на Европейския съюз относно установени случаи 

на нелоялни търговски практики на компании за продажба на 

хранителни продукти на пазара на Общността с различно 

качество, е че операторите на хранителни предприятия не 

могат да бъдат принудени да приспособяват продуктите си към 

покупателната способност или националните вкусове [9].  

Съвременните компании за производство на храни 

предприемат стъпки по т.н. ”обучение на купувача” за 

съзнателен избор на продукт, основан на състава му.  Това се 

смята за минимална отговорност на производителя към 

подобряване качеството на живот и здравето на потребителя 

[3]. 

Стъпка след ерата на БДС, към снабдяване с хранителни 

продукти, за осигуряване на безплатна храна на правоимащите 

военнослужещи и цивилни служители от Министерството на 

отбраната, с определени изисквания и допустими стойности на 

фиксирани показатели, които определят качеството им, е 

утвърждаването на техническа спецификация „Доставка на 

хранителни продукти” - ТСП 87.2038.14. Изпълнението на 

техническата спецификация гарантира качеството на 
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доставените хранителни продукти във формированията крайни 

потребители. 

Постъпващите хранителни стоки в заведенията за 

обществено хранене и обектите за търговия с храни, към които 

се числят и войсковите хранителни блокове,  трябва да са 

качествени и безопасни, което означава, че те трябва да 

отговарят на изискванията, посочени в технологичните им 

документи (ТД). Лицето, което приема храните, трябва да 

познава качествените изисквания към хранителните стоки, 

постъпващи в обекта. 

Приемащия хранителните продукти  трябва да се увери, че 

храната е прясна, пристига в заведението с необходимата 

температура и се съдържа в чиста, неповредена, правилно 

етикетирана опаковка [6].  

Една от съвременните дефиниции за качество на храните го 

определя като многокомпонентна система от знания и 

технологии в интердисциплинарни области между 

биологичната, медицинската, аграрната, хранителната, 

сензорната, социалната и икономическите науки и финансови 

потоци, осигуряваща инженерен дизайн на хранителния 

продукт от „фермата до вилицата”, т.е. по цялата хранителна 

верига [7]. 

Изискванията към храните, мерките и условията за 

осигуряване хигиена на храните и тяхната безопасност, 

опаковането, етикетирането, представянето, включително 

рекламирането им, се уреждат със Закона за храните. 

Основна норма в Закона за храните е, че производство и 

търговия с храни в страната се извършва само в обекти, 

регистрирани по реда на закона. Регистрацията се извършва от 

областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) по 

местонахождението на обекта. Хранителните блокове във 

въоръжените сили не правят изключение от това. Тази норма 

гарантира постигане на поне минимални качествени стандарти 

сред операторите с храни. 

 Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е 

определения орган, който извършва официален контрол върху 

всички храни с изключение на бутилирани натурални 

минерални, изворни и трапезни води. На официален контрол 

подлежат всички етапи на производство, преработка и 

дистрибуция на храни. 

Законодателството в страната и българската научна 

общност определя като „храна“ всяко вещество или продукт, 

предназначен за човешка консумация, независимо дали е 

преработен, частично преработен или непреработен. Храни са 

и напитките, дъвката и всяко вещество, включително и водата 

след излизането й от водоснабдителните съоръжения при 

крайния консуматор, вложена в храната при нейното 

производство, приготвяне или обработка, както и бутилираната 

минерална и трапезна вода [2,6].  

С провеждане на „официалният контрол на храните“ се 

цели да се защити здравето на хората и да се информират 

потребителите по въпросите за храните, които преминават по 

очертаната вече верига на доставките „от фермата до 

вилицата”. Държавния контрол на храните се извършва от 

определен компетентен орган за проверка на съответствието 

със законодателството в тази областа.  

Компетентен орган по контрол на храните е централен 

държавен орган, компетентен да организира официален 

контрол или всеки друг орган, на който е предоставена такава 

компетентност. Компетентните органи могат да възложат 

изпълнението на специфични дейности, свързани с официалния 

контрол, на контролни органи при условията и по реда, 

определени в Регламент (ЕО) №882/2004 година [6].  

Ведомствени обекти за търговия на дребно и обществено 

хранене на издръжка от МО или отдадени под аренда на частни 

фирми, разкрити на територията на военните формирования от 

Българската армия (БА), се регистрират и контролират от 

Военномедицинска академия (ВМА). Методическото 

ръководство по отношение на контрола на обектите се 

извършва от БАБХ. Предоставянето на тези права и 

отговорности на МО се извършва с писмо с вх. №475/2011 г. на 

изпълнителния директор на БАБХ до началника на ВМА. 

Безопасността на храните е най-същественият и 

задължителен компонент на тяхното качество. Това се разбира 

от само себе си, тъй като храните не трябва да увреждат 

здравето на потребителя. Безопасни са храните, които не 

съдържат опасности от биологично (патогенни 

микроорганизми, токсини, вируси, паразити и др.), химично 

(остатъци от пестициди и ветеринарни препарати, алергени, 

тежки метали и др.) или физично (стъклени и метални парчета, 

насекоми, радиоактивни замърсители и др.) естество [4].  

Провеждането на единна и координирана държавна 

политика за производство и търговия с безопасни храни е от 

изключителна важност за опазване здравето на населението и 

защита интересите на потребителите. 

Волята на държавата да се намали рискът за здравето на 

населението (включително специфична група от него каквато 

са военнослужещите), свързан със замърсители и добавки в 

храните е формулирана в основна цел, която намира израз в 

разработения национален план „Храни и хранене”. Основните 

задачи, свързани с постигане на тази цел, са: въвеждане на 

унифицирани процедури и методи за извършване на държавния 

контрол по прилагане на законодателството в областта на 

безопасността на храните; повишаване професионалната 

квалификация на контролните органи и на всички участници в 

хранителната верига “от фермата до масата”; реформиране 

организацията на съществуващите лаборатории за анализ и 

изследване на храни; намаляване опасността от замърсяване на 

храните чрез въвеждане при производството и търговията с 

храни на системи за самоконтрол, основани на принципите на 

анализ на опасностите и критичните контролни 

точки; изграждане национална система за мониторинг и 

контрол на замърсители в храните (биологични, химични и 

радиоактивни); национален мониторинг и контрол на храни, 

облъчени с йонизиращи лъчения; мониторинг и контрол върху 

използването на добавките в храните и ароматичните 

продукти; провеждане на контрол на нови и генетично 

модифицирани храни и хранителни съставки; прилагане 

анализа на риска при провеждането на политиката по 

безопасността на храните по цялата хранителна верига “от 

фермата до масата”; създаване на национална система за бързо 

съобщаване за наличие на опасни храни на 

пазара; информиране на земеделските производители, 

производителите и търговците на храни, както и цялото 

общество по въпросите на безопасността на храните [5]. 

Към настоящия момент капацитета от органи за контрол на 

качеството на доставяните хранителни продукти, качеството на 

готовата храна и санитарно-хигиенните условия в армейските 

хранителни блокове се формира от инспектората на 

Министерството на отбраната, Военномедицинска академия, 

бригада „Логистика“ - чрез регионало снабдителните бази, 

органите на командира и прилежащите лаборатории към някои 

от тях. Изброените структури извършват своята дейност на 

базата на план за текущи и внезапни проверки. С указания № 

РД – 60 – 1/28.01.2011г. на началника на отбраната и 

постоянния секретар на Министерство на отбраната е 

организиран ветеринарно-санитарният контрол във военните 

формирования. Основание за тази дейност се взема от чл. 12 от 

Закона за ветеринарномедицинската дейност. 
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3. Заключение 

Както станва ясно по-горе, усилията за промяна на модела 

на хранене в страната са свързани с междуинституционално 

взаимодействие и в този смисъл при организацията на 

храненето в Министерство на отбраната е редно да се решават 

общовалидните задачи. Път към гарантиране  на качеството и 

безопасността на храните в МО е непрекъснато 

синхронизиране на вътрешнонормативната база с 

националното законодателство и научните постижения в 

областта. Въз основа на настоящото проучване може да се 

изведе следната конкретна дефиниция за  качествен хранителен 

продукт (храна) в МО: „Този (тази), който е с присъщите си за 

вида характеристики (съответства на технологията на 

приготване на ястието и неговата рецептура), като 

същевременно удовлетворява потребностите и 

предпочитанията на преобладаващата част от потребителите. 
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Abstract: Има различни формулировки за значението на храненето за човека, но всички са свързани с беpспорния факт, че без 

хранене, независимо дали е рационално, балансирано, небалансирано, диетично (лечебно), предпазно-профилактично или е свързано 

със специфични хранителни навици (вегитарианство, веганство или суровоядство), не е възможно поддържане на жизнените 

функции на организма. В научното пространство съществуват множество изследвания по въпросите за храненето на човека, 

развити са различни концепции за храненето, издадени са специализирани учебници и сборници, публикувани са научни статии и 

доклади, предложени са книги за широката публика, но тезите, които стоят в тяхната основа са научнообосновани. Научните 

доказателства са тези, които трябва да бъдат следвани от специалистите по хранене при съставянето и балансирането на 

менюта за хранене с отчитане на особеностите и факторите на въздействие върху различните групи хранещи се или отделните 

индивиди. 

Keywords: ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ, ДАЖБИ, ЕФЕКТИВНОСТ, МЕТОДИКА, НОРМИ, ХРАНА  

1. Въведение 

Един от най-важните социални проблеми, свързани с 

осигуряване стабилността и развитието на физическото и 

интелектуалното състояние на населението, се състои в 

решаване на проблемите с адекватното хранене, което определя 

нормалното функциониране на всеки човек. Недостатъците в 

структурата и качеството на храната, придружавана от 

неспособността на съответните защитни системи на организма 

да реагират адекватно на неблагоприятните въздействия на 

околната среда драстично увеличава риска от развитие на 

много заболявания. Ето защо, говорейки за адекватно хранене 

на човек, първо трябва да се анализират неговите 

характеристики, като се вземе предвид структурата и 

традициите на храненето; технологични, физиологични, 

медицински, биохимични и екологични фактори; климатични, 

регионални, икономически и социални условия, както и 

хранителни зависимости от заболявания и естеството на 

професионалната дейност [1].  

В съответствие с Наредба № Н-5 от 2 април 2015 г. за 

условията, реда и нормите за осигуряване на безплатна храна и 

ободряващи напитки на военнослужещите и цивилните 

служители от Министерството на отбраната, структурите на 

пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската 

армия и на курсантите във висшите военни училища в мирно 

време ежегодно се сформира работна група, която до 30 

ноември на текущата година предлага на министъра на 

отбраната проект на нормативен акт, с който да обявяви 

размера на паричните стойности, по които ще се хранят 

правоимащите лица през следващата календарна година. В 

своята дейност работната група следва да се съобрази с редица 

фактори, свързани с прехраната на военнослужещите и 

цивилните служители от въоръжените сили, които имат 

различна тежест. Сред тях могат да се откроят: развитието на 

науката за хранене; финансовата осигуреност на Министерство 

на отбраната; пазара на хранителни продукти в страната; 

цените на хранителните продукти; хранителния статус на 

военнослужещите; хранителните и енергийни потребности на 

военнослужещите и други. Всеки от изброените фактори влияе 

на нормотворчеството с различна сила и интензивност, и тъкмо 

поради това е нужно да бъде създаден научнообоснован 

инструментариум и ред за работа на работната група чрез 

специална методика.  

По въпросите за създаване на норми за хранене на 

военнослужещи от състава на сили за експедиционни операции 

чрез линейно оптимиране са представени някои базисни 

публикации [13,14] на международни научни форуми, които 

разкриват подхода и обосновават получените резултати. 

Оптимизационната задача е напълно приложима за създаване 

на нови норми за хранене на различни категории 

военнослужещи цивилни служители от въоръжените сили.  

2. Методика за определяне максимален 

размер на парични стойности на норми за 

хранене на военнослужещи и цивилни 

служители от въоръжените сили 

1. Изучаване на промените в нормативната база за хранене 

и извършване на нужните корекции в линейните ограничения и 

специалните изисквания в избрания линеен оптимизационен 

модел. 

Включва: Наредба № 1/22.01.2018г. на Министерство на 

здравеопазването за физиологичните норми за хранене на 

населението; национални препоръки за адекватно и 

здравословно хранене на военнослужещите (в случай, че има 

издадени такива); публикации на НАТО и публикувани научни 

изследвания в областта на нормиране на храненето.   

Приоритет се дава на изследванията, сварзани с български 

граждани. 

2. Ежегодно/периодично провеждане на проучване на 

хранителния статус на целевите група и евентуално корегиране 

на ограниченията за макро и микронутриенти. 

Разработват се специални анкетни карти за целите на 

проучването.  

Резултатите от проучването на хранителния статус ще 

предоставят възможност да се определи какви са хранителните 

нарушения и хранителните дисбаланси, и на тази основа (при 

нужда) да се корегират линейните ограничения за макро- и 

микронутриенти в линеен оптимизационен модел (определени 

въз основа на извършената работа в първа стъпка) . 

3. Еежегодно/периодично провеждане на проучване на 

хранителния прием на целевите групи и евентуално корегиране 

на ограниченията за количество на хранителните продукти в 
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линеен оптимизационен модел, както и премахване или 

добавяне на нови продукти. 

Разработват се специални анкетни карти за целите на 

проучването.  

 Българския пазар на храни, който се развива динамично 

през последните 10 години е част от глобалния пазар като това 

дава възможност на потребителите да се възползват от 

възможността да получават по-качествени храни на 

конкурентни цени. Отворения пазар на храни дава възможност 

някои от потребителите да създадат навици за използване и на 

други храни освен традиционно използваните на българската 

трапеза. За потребителя понятията “качество на храните” и 

“качествона предоставяне на услугата хранене” се променя в 

посока - повишаване на изискванията. Конкуренцията в този 

сектор на потреблението се изразява в стремежа доставчика да 

запази възможността потребителя да получи всеки път 

качеството, което очаква, като въздейства на веригата на 

доставките по подходящ начин. Въпроса за ”качеството на 

храните и храненето” е индивидуален за всеки. В този смисъл 

постоянното проуване на това какво удовлетворява 

потребителя, а за нашия случай какви видове храни предпочита 

и структурата на дневното менюто което предпочита, ще даде 

насоки за определяне на структурата на норми за приготвяне на 

храна за правоимащи военнослужещи и цивилни служители. 

В зависимост от сезона е вероятно да се наблюдава промяна 

в хранителния прием на изследваните групи. Възможно е 

изменение и в предпочитанията към видовете храни. В този 

смисъл проучване по сезони/периоди би могло да доведе до по-

прецизна оценка.  

4.  Определяне на корегиращ коефицент на цените. 

В тази стъпка от методиката е необходимо да се извърши 

проучване на: 

 цените на пазара на хранителни стоки на едро (през 

последната година); 

 прогнозите на министерството на финансиите и 

статистическите агенции за бъдещите тенденции в цени на 

основните храни.   

На база на прогнозната икономическа информация в 

зависимост от очакваната тенденция на спад или увеличение на 

отделни хранителни продукти или групи храни следва да бъде 

определен корегиращ коефицент на цените. Това ще даде 

възможност за бъдещия период плановата ефективност да се 

доближава възможно най много до началото на определянето и. 

В същото време би могло да се създадат по добри предпоставки 

динамиката на пазара и произтичащото изменение на цените да 

влияят възможно най малко на социалната и фактическата 

икономическа ефективност. 

Корегиращия коефицент на цените може да се определи по 

следната формула: 

Ккц = Кдкц ±      

     (1.) 

където: 

Ккц – корегиращ коефицент на цените; 

Кдкц – действащ корегиращ коефицент на цените, като Кдкц = 

1; 

О с/у – очакван спад/увеличение на хранителни продукти по 

видове или по групи, [%]. 

Например: При прогноза за увеличение на цената на 

говеждото месо през следващия период с 3% то Ккц = 1 +  

= 1,03. 

В случай, че по трета стъпка бъде възприет вариант за 

сезонно проучване то корегиращите коефицинти също следва 

да се определят по сезони/периоди.  

5. Определяне на цени на хранителните продукти, които ще 

участват в математическия модел за определяне/актуализиране 

на нови норми за хранене. 

Необходимо е да се извърши преизчисляване на текущите 

цени по сключени договори за доставка на хранителни 

продукти за МО и второстепенните разпоредители с бюджетен 

кредит чрез използване на вече изчислените корегиращи 

коефиценти на цените (Ккц). Това може да се определи по 

следната формула: 

Цк = Цт Ккц     

    (2.) 

където: 

Цк – корегирани цени на хранителните продукти, [лв.]; 

Цт – текущи цени на хранителните продукти, [лв.] ; 

Ккц – корегиращ коефицент на цените. 

Например: При текуща доставна цена на говеждото месо, 

съгласно сключен договор за доставка, към дтата на работа 

на комисията от 15, 80 лв. и изчисленият в четвърта стъпка 

от методиката Ккц = 1,03 то Цк = 16,27 лева. 

6. Решение на линеен оптимизационен модел. 

Извършената работа при стъпка от едно до пет дава 

възможност да се генерират необходимите данни за решение 

на задачата.  

7. Корекции в стойностите на решения линеен 

оптимизационен модел. 

При тази стъпка, при необходимост, се извършва 

закръгление на количеството на хранителните продукти с цел 

да се създаде възможност за съставяне на седмично меню при 

съобразяване необходимия минимум от хранителни продукти 

посочени в рецептурата на ястията. 

8. Определяне на ефективността на предложените нови 

норми за хранене. 

9. Изготвяне на предложение на проект за акт на министъра 

на отбраната за максимален размер на паричните стойности на 

нормите за хранене на военнослужещи и цивилни служители от 

въоръжените сили. 

10. Издаване на типов план-меню с включени в него на 

предпочитани ястия, които са посочени от анкетираните в 

проведеното проучване на хранителния прием. 

3. Заключение 

Предложената методика би могла да даде възможност да се 

постигне възможно най-добрия баланс между потребностите на 

хранещите се и принципите за ефективност и ефикасност в 

логистиката. На следващо място методиката би могла да 

„изглади” евентуални противоречия, произтичащи от лични 

възприятия по темата, които не се основават на научни 

доказателства и в не по-малка степен би ограничила опити за 

прокарване на конюктурни решения свързани с финансов 

недостиг в МО, които да създават предпоставки за увеличаване 

здравословните рискове пред различните категории хранещи 

се. Предложената методика предлага систематизирани 

действия, които носят обективна информация, която е нужна за 

достигане на желаното крайно състояние – балансирани 

научнообосновани норми за хранене при възможно най-ниска 

цена. Предложената методика ще даде възможност важна част 

от системата на продоволствената логистика, каквато е 

нормативната база за хранене в МО, да бъде поставена на 

научни основи. Нещо повече разработването на нормативни 
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актове на министъра на отбраната базирани на резултати от 

работата по предложената методика ще гарантират максимални 

нива на социална, планова и фактическа ефективност, а така 

също и на икономическа ефективност в чистия и вид по 

отношение храненето на военнослужещи от въоръжените сили 

на Република България. 

През последните няколко години в научното пространство 

се появиха редица изследвания 

[2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22] по въпросите 

на продоволстената логистика и аутсорсинг услугите във 

въоръжените сили, които в своята съвкупност и съдържание до 

значителна степен обосновават и подкрепят предложената 

методика в тази разработка. 

4. Литература 

 1. Глазкова И., Ивашкин Ю. Оптимизация рационов 

питания с использованием компьютерных технологий, 

Пищевая промышленность 6/2010, УДК: 613.21:004.9, с.61-63, 

2010  

2. Глушков П. Изследване и насоки за усъвършенстване 

храненето на батальонна бойна група (ББГр) в експедиционни 

операции, Сборник доклади от Годишната университетска 

научна конференция на НВУ „Васил Левски” 2014, том 4, с. 64-

73, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, ВТ, 2014, 

ISSN 1314-1937 

3. Глушков П. Политика за храни и хранене при 

национална подготовка на сили за експедиционни операции, 

Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми 

на сигурността” на НВУ „Васил Левски” 2014, електронно 

издание, с. 77-85, Издателски комплекс на НВУ „Васил 

Левски”, ВТ, 2014, ISSN 2367-7473 

4. Глушков П. Сравнение на нормативната база за хранене 

на населението с нормите за хранене за сили при подготовка за 

експедиционни операции, Сборник доклади от Научна 

конференция „Актуални проблеми на сигурността” на НВУ 

„Васил Левски” 2014, електронно издание, с. 86-91, Издателски 

комплекс на НВУ „Васил Левски”, ВТ, 2014, ISSN 2367-7473 

5. Глушков П., Филипов С., Стефанов Н. Хранителни 

потребности на сили за експедиционни операции при 

национална подготовка, Сборник доклади от Международна 

научна конференция  "CONFSEC” 2017, volume 1 „Theoretical 

Foundations of Security National and International Security”, с. 

101-104, Издател „Scientific technical union of mechanical 

engineering “Industry-4.0””, С, 2017, ISSN 2603-2945 (Print), 

ISSN 2603-2953 (Online) 

6. Глушков П. Хранителен статус на участници в 

експедиционни операции, Сборник доклади от Шестата 

международна научна конференция  "Техника. Технологии. 

Образование. Сигурност” 2018, volume 1 „Military Science and 

Security”, с. 39-41, Издател „Scientific technical union of 

mechanical engineering “Industry-4.0””, С, 2018, ISSN 2535-

0315(Print), ISSN 2535-0323 (Online) 

7. Глушков П. Консумация на алкохол и тютюнопушене на 

участници в експедиционни операции, Сборник доклади от 

Двадесет и шестата международна научна конференция  "trans 

& MOTAUTO’ 18” 2018, volume 3 „Military-Transport and 

Automobile Technics. Transport Security, Safety & Ecology”, с. 

370-373, Издател „Scientific technical union of mechanical 

engineering “Industry-4.0””, С, 2018, ISSN 1313-5031 (Print), 

ISSN 2535-0307 (Online) 

8. Глушков П. Заболеваемост, свързана с храненето на 

участници в експедиционни операции, Сборник доклади от 

Двадесет и шестата международна научна конференция  "trans 

& MOTAUTO’ 18” 2018, volume 3 „Military-Transport and 

Automobile Technics. Transport Security, Safety & Ecology”, с. 

374-376, Издател „Scientific technical union of mechanical 

engineering “Industry-4.0””, С, 2018, ISSN 1313-5031 (Print), 

ISSN 2535-0307(Online) 

9. Калоянов И., Глушков П. Снабдяване и хранене – важни 

феномени в нашия живот, Сборник доклади „Логистиката - 

настояще и бъдеще” от Осмата юбилейна международна 

конференция „Логистика в променящия се свят” на катедра 

„Логистика” към УНСС  2011,  с. 366–372, Издателство 

„ИБИС”, С, 2011 

10. Наредба № 23/19.07.2005г. на Министерство на 

здравеопазването за определяне на физиологичните норми за 

хранене на населението в Република България 

11. Ничев Н., Глушков П. Икономическа ефективност на 

храненето на военнослужещи и цивилни служители в НВУ 

„Васил Левски”, подготвяни за участие в експедиционни 

операции, Доклади от десета международна научна 

конференция на тема „Логистика в променящия се свят”, 

посветена на 25-годишния юбилей на специалност „Бизнес 

логистика” в УНСС, с. 329-339, 2016. 

12. Ничев Н. Енергоразход на военнослужещите (Energy 

Requirement of the Military Personnel), Knowledge – interrnational 

jurnal, vol.22.4, page 1064, Serbia, march 2018 

13. Glushkov P. Use of Linear Optimization Model in Defining 

the New Standards for the Preparation of Food for Servicemen in 

Preparation for Participation in Peacekeeping Operations. The 23rd 

International conference Knowledge-Based Organization, Volume 

XXIII No 2 pp. 65-70, 2017 

14. Glushkov P. A study of nutrition and the nutritional status 

of servicemen, assessed on the basis of anthropometric indicators. 

The 23rd International conference Knowledge-Based Organization, 

Volume XXIII No 2, pages 298-302, 2017 

15. Glushkov P. Food supply and nutrition in the Bulgarian 

army. Revista academiei for ţelor terestre nr. 4 (88), pp. 213–

219,2017 

16. Stefanov N. Analysis of the Use of Outsourcing Services for 

Maintenance and Repair of the Equipment and Armament Available 

in the Structures of the Bulgarian Armed Forces. International 

conference Knowledge-Based Organization, Volume XXIII No 1, 

pages 467-472, 2017 

17. Glushkov P., Opportunities for Multiplying the Expenses in 

Economic Effects and Benefits for the Budget of the National 

Military University “Vasil Levski”, The 24rd International 

conference Knowledge-Based Organization, Volume 

XXIV No 2, pp. 49-54, Sibiu, Romania, 2018 

18. Glushkov P., Study of the Dietary Intake of Cadets from the 

National Military University “Vasil Levski” - Part I, The 24rd 

International conference Knowledge-Based Organization, Volume 

XXIV No 2, pp. 288-293, Sibiu Romania, 2018 

19. Glushkov P., Flexibility Related to the Nutrition of 

Participants in Expeditionary Operations, XXVI International 

Scientific Conference trans&MOTAUTO'18, ISSN 1313-5031 

(Print), pp. 374-376, Burgas, Bulgaria, 2018 

20. Glushkov P., Consumption of Alcohol and Tobaccount of 

Participants in Expeditionary Operations, XXVI International 

Scientific Conference trans&MOTAUTO'18, ISSN 1313-5031 

(Print), pp. 370-373, Burgas, Bulgaria, 2018 

21. Stefanov N. Analysis of Some of the Applicable 

Outsourcing Services in the Structures of the Bulgarian Armed 

Forces. International conference Knowledge-Based Organization, 

Volume XXIII No 1, pages 473-478, 2017 

22. Nichev N. Risk Management in the Decision Making 

Process Concerning the Use of Outsourcing Services in the 

Bulgarian Armed Forces. The 23rd International conference 

Knowledge-Based Organization, Volume XXIII No 2, pages 405-

410, 2017 

 

This article is related to project No BG05M2OP001-2.009-0001 

“ Support for the development of human resources and capacity for 

science and research of National Military University for its 

transformation into a contemporary knowledge centre”.  The project 

is implemented with the financial support of the Operational 

Programme „Science and education for intelligent growth“ 2014 - 

2020, co-financed by the European Union through the European 

Structural and Investment Funds. 

 

 

HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY. 2019

259



ORGANIZATION OF THE SPECIAL TRAINING FOR CHEMICAL, BIOLOGICAL 

AND RADIOLOGICAL DEFENCE 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНАТА ПОДГОТОВКА ЗА ЯДРЕНА, ХИМИЧЕСКА И БИОЛОГИЧЕСКА 

ЗАЩИТА 
 

Borislav Dimitrov 

National Military University „Vasil Levski“ – Veliko Tarnovo, Bulgaria 

E-mail: borisslav_nvu@abv.bg 

 

Abstract: The practice studies on special training are grounding in chemical, biological and radiological defence from soldiers and units. 

KEY WORDS: SPECIAL TRAINING; PREPARATION; CHEMICAL, BIOLOGICAL AND RADIOLOGICAL DEFENCE 

 

1. Въведение 
С приемането в международна организация за военно 

сътрудничество, каквато е Организацията на 

Северноатлантическия договор, Република България се 

задължава да извърши необходимите промени за да приведе 

законите и армията си в съответствие с изискванията на 

договора. Основополагащ елемент е постигането на оперативна 

съвместимост със съюзните армии. Оперативната 

съвместимост може да се определи като способността на 

системите, силите и средствата за осигуряване на данни, 

информация, материални средства и услуги за други системи, 

сили и средства и получаване от тях на данни, информация, 

материални средства и услуги и за използването на последните 

за ефективно съвместно действие, прилагайки общи стандарти. 

Това е един от въпросите, които са най-чувствителни в процеса 

на трансформация на Българската армия. 

Създаването и функционирането на НАТО довежда до 

въвеждането на стандартизации в съюзническите процедури, 

технологии и военна терминология. Приблизително 1300 

споразумения за стандартизация кодифицират много от често 

срещаните практики, възприети от Алианса. Стандартът е 

документ, създаден чрез консенсус или одобрен от признат 

орган за стандартизация, който определя за общо и повтарящо 

се прилагане правила, насоки или характеристики за дейности 

или техните резултати, за да се постигне оптимален ред в 

дадена съвкупност от обстоятелства. [1] 

Теорията за планиране, организиране и провеждане на 

ядрената, химическата и биологическата защита при 

провеждане на операции е разработена подробно и е подложена 

на постоянно актуализиране от армиите на НАТО. В същото 

време специалната подготовка за ядрена, химическа и 

биологическа защита (ЯХБЗ) на участващите в съвместни 

операции на НАТО формирования от Българската армия не 

отговаря на стандартизационните споразумения в пълен обем. 

В националната публикация НП-3.8 „Доктрина за ядрена, 

химическа и биологическа защита”, въпросите свързани с 

подготовката, обучението, тренировките и ученията за ЯХБЗ се 

разглеждат с необходимата сериозност, но нивото на 

документа е много високо и дава доктринални насоки по 

проблематиката. Обособени са нивата на специална подготовка 

и към каква категория военнослужещи са насочени. Проблемът 

е в това, че все още липсват следващите в йерархията 

документи, които да дадат конкретно съдържание на 

изискванията по специалната подготовка за ЯХБЗ на 

привличаните в операциите формирования от Българската 

армия. 

2. Изисквания по специална подготовка за 

ядрена, химическа и биологическа защита 

От извършеният анализ на същносттта на ЯХБЗ 

съгласно регламентиращите документи на НАТО става ясно, че 

е необходимо да се обърне сериозно внимание на цялостния 

процес по организирането и осъществяването ѝ. 

Основополагащият елемент е обучението по ЯХБЗ. То не 

трябва да се провежда изолирано, а да се интегрира в 

цялостното оперативно обучение на всички нива. Командири, 

щабове и компоненти на силите следва да отработват 

практически мерките, процедурите и стандартните оперативни 

процедури (SOPs) по ЯБХЗ, при провеждане на всички форми 

на обучение. Нещо повече, изследването на процеса 

категорично показва, че командирите и щабовете е 

задължително да взимат предвид последствията от ЯХБ атаки 

или ROTA (ROTA – Release Other Than Attack), когато 

провеждат оперативно обучение на подчинените 

формирования. 

Като страна член на НАТО, Република България е 

длъжна да съобрази обучението на въоръжените си сили с 

изискванията на стандартизационните споразумения на 

Алианса. Документът който определя минималните стандарти 

на умения по ЯХБЗ, които нациите трябва да постигнат, за 

подготвка на техните сили за операции на НАТО е SТANAG 

2150. 

При многонационално обучение по ЯХБЗ вероятните 

ЯХБ инциденти и събития следва да бъдат включвани на 

всички нива на командване, за интегриране на ЯХБЗ в едно 

многонационално обучение. В него трябва да се включат 

многонационалните формирования и интегрираната структура 

на военното командване на НАТО. Съответстващото обучение 

и учения ще бъдат от голямо значение за интегриране на 

страните от Алианса в способностите за действие по ЯХБ 

защита на съвместните оперативни сили при провеждането на 

операции. 

В подготовката за ЯХБЗ е задължително да се включва 

използване на средства за ЯХБ симулация и обучение, които да 

позволяват редовно обучение и тренировка, за да се поддържа 

задоволителна степен на готовност срещу атаки с ЯХБ оръжие 

и ROTA. Средствата за обучение е необходимо да съответстват 

или да наподобяват, доколкото е възможно на практика, 

реалните оперативни средства. 

Съгласно доктрините и стандартизационните 

споразумения в областта на ЯХБЗ, въоръжените сили на НАТО 

възприемат определени стандарти за специална подготовка за 

ЯХБ защита на отделния войник, специалистите по ЯХБ 

защита, командирите и формированията. Нищо не следва да 

възпира страните-членки на Алианса да надхвърлят 

стандартите, когато това може да бъде направено. 

2.1. Принципи на специалното обучение по ЯХБЗ 

Основните принципи за оцеляване и продължаване на 

операциите са: [3] 

а. специално базово обучение на всеки военнослужещ в 

областите, засягащи личното му оцеляване и изпълнението на 

мисията му. Това включва и гражданския персонал с 

военновременно назначение във военни организации; 

б. допълнително обучение на определен персонал за 

изпълнението на ЯХБ задачи, които надхвърлят рамките на 

простото оцеляване и се налага да бъдат изпълнени бързо и 

ефикасно, за да може формированието да бъде способно да 

намали до възможния минимум ефектите на ЯХБ боеприпаси и 

събития; 
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в. обучение на офицерите и волнонаемните специалисти 

и друг персонал, чиито главни задължения са свързани с ЯХБ 

защитата; 

г. знания на командира относно пораженията от ЯХБ 

боеприпаси и събития върху оперативната ефективност на 

неговото формирование; способност да оценява последствията 

и да взема правилни решения за оцеляването и поддържането 

на личния състав, както и възстановяването на оперативната 

ефективност; 

д. организиране на цялостната способност за ЯХБ 

защита на формированието, с цел да се осигури продължаване 

или бързо възстановяване на оперативната ефективност с 

максимум икономия на усилия, от гледна точка персонал и 

материали; 

е. от медицинският персонал се изискват умения, за да 

се справи в условията на ЯХБ обстановка. Затова е необходимо 

специфично медицинско обучение за ЯХБЗ; 

ж. специалната подготовка по ЯХБЗ е в основата на 

процедурите за оценяване, описани в STANAG 2353; 

з. подходящата обща физическа подготовка на всяко 

лице е необходимо предварително условие, за да се издържи на 

предизвикателствата в ЯХБ среда и при различни 

метеорологични условия; 

и. реалното използване на истински химически агенти е 

съставна част от обучението за ЯХБЗ и следва да бъде 

предприемано и водено в съответствие с националните 

разпоредби. 

2.2. Съставни части на обучението 

Съставните части на обучението са както следва: [3] 

а. индивидуално обучение на войника – когато бъде 

оповестено за ЯХБ опасност, всеки военнослужещ трябва да 

бъде способен да предприеме най-важните мерки за 

неговото/нейното непосредствено оцеляване; 

б. допълнително обучение на персонала – за да могат да 

изпълняват оперативни задачи, надхвърлящи простото 

оцеляване, определени длъжности от персонала се нуждаят от 

допълнително обучение, надхвърлящи индивидуалните 

стандарти на специална подготовка, но недостигащи степента, 

изисквана за специалисти; 

в. обучение на специалисти за ЯХБ защита – 

необходими са офицери, сержанти, войници и друг персонал, 

чиито основни задължения да са свързани с ЯХБЗ. Този 

персонал следва да получи формална подготовка в 

националните институции за обучение на персонала за ЯХБЗ; 

г. подготовка на командира – за да могат да поддържат 

или възстановят оперативната готовност на подчинените си 

формирования, командирите се нуждаят от получаване на 

допълнителна подготовка по организирането и 

осъществяването на ЯХБЗ; 

д. основни действия за оцеляване на формированието – 

в ЯХБ среда формированията трябва да оцелеят и да могат да 

продължат временно да изпълняват възложените им задачи; 

е. организация – детайлизираната организация на 

способностите на формированията за ЯХБ защита е функция от 

големината и мисията на тези подразделения. Командирите на 

всички равнища ще трябва да прилагат прагматичен подход, за 

да могат техните формирования да бъдат организирани по най-

ефективния начин, за да изпълнят целта с минимално 

прекъсване на основната операционна мисия; 

ж. обучение на граждански лица – стандартите по 

специална подготовка, които следва да бъдат постигнати от 

гражданските лица, наемани на военновременни постове 

трябва да бъдат в съответствие с националните разпоредби; 

з. обучение на медицинския персонал – медицинският 

персонал трябва да бъде подготвен по такъв начин, че да бъде 

способен да предпазва себе си, ранените, запасите от 

медикаменти и съответните медицински съоръжения срещу 

ЯХБ опасности. В допълнение той следва да бъде способен да 

предприеме всички необходими и съответстващи на 

последните съгласувани стандарти мерки, за да поддържа и/или 

възстанови здравето на засегнатия от ЯХБ заразяване персонал; 

и. оценяване – за да се постигне съответствие с 

изискванията на Алианса, изпълнението на задачите, трябва да 

бъде оценявано от НАТО или националните власти в 

съответствие със STANAG 2353. 

3. Организация на специалната подготовка 

Специалната подготовка се планира, организира и 

провежда на основата на Програмата за бойната подготовка на 

подразделенията за ЯХБЗ и Е, Концепцията за Силите за 

отговор на НАТО (МС-477), Концепцията за операцията на 

Многонационалния батальон за ЯХБЗ към Силите за отговор 

на НАТО (NRF), плановете за бойната подготовка и изготвена 

програма. [2] 

Програмата се разработва за период от определен брой 

учебни месеца, който се разделя на 3 (три) етапа – единична 

подготовка (подготовка на войника – специалист) с 

продължителност до 2 (две) учебни седмици, подготовка на 

отделението с продължителност до 6 (шест) учебни седмици и 

подготовка на взвода с продължителност до 3 (три) учебни 

седмици. 

Определя се продължителността на учебния ден, броя 

учебни занятия и се предвижда време за самоподготовка в 

следобедните часове. Посочва се продължителността на 

учебните часове. 

Техническо обслужване на техниката, въоръжението и 

УМБ за периода на подготовката се провежда след 

извършването на проверка за оценка и издаване на сертификат 

на подразделението за готовността му за изпълнение на 

съответни задачи. 

През периода на обучение се набляга на 

индивидуалната подготовка на обучаемите. При подготовката 

се спазва методическата последователност при усвояването на 

темите. 

В специалната подготовка е включена тематика по 

ПИКИС в частта, касаеща подготовката на взвода за постигане 

на оперативна съвместимост. 

Огневата подготовка се провежда с оглед спецификата 

от задачи, които ще се изпълняват от подразделението при 

участие в операцията. 

Организира се езикова подготовка с цел подготовка на 

личния състав за работа в многонационална среда с 

използването на преобладаващите термини и процедури за 

комуникация. 

Подготовката на подразделението за действие в 

екстремално горещи и студени условия се планира и провежда 

в системата на тактико-специалната подготовка. 

Подготовката на шофьорите се провежда, както следва: 

– техническа подготовка – във времето, когато 

специалистите провеждат комуникационна и информационна 

подготовка; 

– кормуване – в системата на занятията по ТСП. 

Изучаването и усвояването на новопостъпили образци 

въоръжение, бойна и друга техника и материални средства се 

извършва в системата на специалната подготовка. 

Изучаването на съюзни публикации и 

стандартизационни споразумения, засягащи дейността на 

подразделението, се извършва в часовете по специална 

подготовка, съгласно изготвената програма. 

При възникване на нужда от провеждане на 

допълнителни форми на психологическата и лидерска 

подготовка (ПЛП) извън включеният в програмата обем от 

часове, същите могат да бъдат провеждани в рамките на 

часовете за самоподготовка или на част от резерва от часове. 

В обучението на личния състав и командирите по 

специфични теми е необходимо да се предвижда привличането 

на лектори от ЩСВ, ВА “Г.С.Раковски”, ЦВПП и други 

структури на МО по заявка на командира. 

На всички занятия да се обръща особено внимание на 

спазването на мерките за безопасност. 

Планирането на бойната подготовка се осъществява от 

щаба на формированието, съгласно “Ръководство за планиране, 
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отчитане и анализиране подготовката на командирите, 

щабовете, войските и силите в Българската армия”. 

Допълнително са разработват: 

– план за подготовка на формированията за периода на 

обучение с приложения; 

– седмични разписания на занятията. 

През периода на обучение е препоръчително да се 

планира резерв от учебни часове. Той се предвижда за 

преминаване на недобре усвоени теми и занятия от програмата 

или нови такива за усъвършенстване на подготовката, както и 

за провеждане на мероприятия извън програмата за подготовка. 

Командирите, на основата на сборното разписание 

ежедневно да организират учебния процес, като дават указания 

главно по тематиката, занятията, материалното осигуряване, 

ръководството и помощта. 

Основа на подготовката на личния състав са 

практическите занятия, провеждани в учебните кабинети, на 

тактическото поле, на полигони, на занятията с бойната 

техника в сложни условия, при много добра предварителна 

подготовка и пълно материално осигуряване. [2] 

В резултат на обучението, личния състав придобива 

знания, умения и практически навици за изпълнение на задачи 

по ЯХБЗ в състава на многонационални формирования, по 

ликвидиране на последствията от ядрени, химически и 

биологически опасни аварии и за участие в ОПМ. 

В края на подготовката обучаемите следва: 

– да покриват минималните стандарти по специална 

подготовка за специалистите по ЯХБЗ съгласно STANAG 2150; 

– да са развили качества издръжливост, физическа и 

психическа устойчивост и способност за действие в 

екстремални ситуации; 

– да познават основите на международното 

хуманитарно право и да имат общи познания по SOP и ROE; 

– да имат основни знания и умения по инженерна 

подготовка; 

– да познават основните правила за комуникация и 

обмен на информация; 

– да са в състояние да оказват първа медицинска и 

долекарска помощ и евакуация на ранени при изпълнение на 

задачи; 

– да са постигнали висока степен на мобилизираност и 

мотивация за изпълнение на предстоящите задачи. 

Командирите от всички степени е необходимо да 

извършват анализ на специалната подготовка на 

подразделенията. Анализите следва да се изготвят съгласно 

„Ръководство за планиране, отчитане и анализиране 

подготовката на командирите, щабовете, войските и силите в 

Българската армия”. 

При завършване на всеки етап на обучение, в хода на 

плановите занятия по видовете подготовки, комисия назначена 

със заповед провежда контролни занятия за оценка нивото на 

подготовка. Предвидените в общият разчет на подготовката 

часове за контролни занятия да се използват за провеждане на 

такива по тактико-специална подготовка и по специална 

подготовка. 

При завършване на периода на обучение в хода на 

последните планови занятия по всички видове подготовки, 

комисия назначена със заповед провежда изпити с личния 

състав за определяне на индивидуалната оценка съгласно 

„Методика за проверка, оценка и сертифициране на щабовете и 

формированията от въоръжените сили на Република България”. 

За резултатите от проведените изпити да се изготвят 

протоколи, които да се завеждат в регистратурата на 

поделението. Екземпляр от тях да се представя на председателя 

на комисията при провеждане на процедурата по 

сертифициране на формированието. 

В края на периода на обучение се провежда проверка за 

оценка и издаване на сертификат на подразделението за 

готовността му за изпълнение на съответни задачи от комисия, 

съгласно методиката за сертифициране на сухопътни щабове и 

подразделения на НАТО „Allied Command Operations Forces 

Standards, Vol. VІІ, Combat Readiness Evaluation of Land HQs 

and units (CREVAL)”. 

4. Изводи 

1. Ефективната ядрена, химическа и биологическа 

защита на формированията в условията на експедиционна 

операция се постига чрез детайлно планиране, организиране и 

всестранно осигуряване на комплекс от превантивни и 

последващи мероприятия с привличане на всички налични 

сили и ресурси. 

2. Стандартите за нивото на специалната подготовката 

трябва да бъдат определени от централните органи, които 

носят националната отговорност за защита на личния състав и 

те задължително следва да отговарят и на международно 

приетите. 
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1. Въведение 

Специалната подготовка на формированията за ядрена, 

химическа и биологическа защита и екология се осъществява 

чрез методите и формите на оперативно-тактическата 

подготовка. Основните ѝ задачи са следните: 

– усъвършенстване на знанията и уменията на 

офицерите от нивата взвод-рота-батальон по организиране и 

управление на подчинените им подразделения в боя; 

– обучение на сержантите, войниците и 

подразделенията за водене на решителни бойни действия при 

всякакви условия на обстановката. 

Съгласно „Доктрина на Сухопътните войски – част I” 

подготовката на подразделенията за ядрена, химическа и 

биологическа защита и екология се подразделя на подготовка 

на родовете и специални войски за ЯХБЗ и Е и подготовка на 

формированията за ЯХБЗ и Е. 

Специалната подготовка има за цел подготвянето на 

подразделенията за ЯХБЗ и Е за своевременни и ефективни 

действия при възникването на ядрени, химически и 

биологически опасни аварии (ЯХБОА), използване на оръжия 

за масово унищожение (ОМУ), трансгранично заразяване, 

бедствия, аварии и екологични катастрофи на територията на 

Република България. 

Съгласно доктрините и стандартизационните 

споразумения в областта на ЯХБЗ, въоръжените сили на НАТО 

възприемат определени стандарти за специална подготовка. 

Специалната подготовка за ЯХБЗ се заключава в изучаването 

на запалахите, свързани със създаването на ЯХБ обстановка и 

способите за защита на личния състав, техниката и 

материалните средства от въздействието на радиоактивни, 

токсични и биологични вещества и агенти. За повишаване и 

усъвършенстване на практическите навици и умения на 

специалистите за водене на ядрено, химическо и биологическо 

разузнаване и за провеждане на специална и санитарна 

обработка в обстановка, близка до реалната е необходима да се 

извършват полеви занятия и учения. Полевото обучение на 

личния състав от формированията за ЯХБЗ и Е следва да се 

извършва на полеви учебни центрове. [4] 

Целта на публикацията е да се анализират някои от 

проблемите, свързани с прилагането на теоретичните 

постановки в реалното полево обучение и да се предложат 

пътища за решаването им. 

2. Проблеми, свързани с полевото обучение 

на формированията 

Проблемите, свързани с полевото обучение на 

формированията за ЯХБЗ и Е могат да се класифицират по 

различни признаци. За постигане целта на изследването е 

удачно да се направи класификация, според която да се 

обособят срещаните трудности в групи, отразяващи същността 

на проблемните въпроси. Ето защо предложението е 

проблемите да се систематизират като организационно-

планови, материално-технически, експлоатационни и 

възпитателни. 

2.1. Организационно-планови проблеми 

Организационно-плановите проблеми са следните: 

– при разработването на заповедите и организационните 

указания за провеждането на полево обучение редовна 

практика е липсата на указания и мероприятия по ликвидиране 

последствията от дейността на подразделенията в районите на 

провеждане на занятията; 

– незадоволителна е предварителната теоретична 

подготовка на участващия в специалната полева подготовка 

личен състав, както на командирите, така и на войниците, което 

се дължи на голямата заетост в хода на ежедневния учебен 

процес – наряди, караули, дежурни и работни подразделения – 

водещи до разход на взводни и ротни командири, сержанти, 

назначени за заместник-командири на взводове и командири на 

отделения и най-вече на войници-специалисти; 

– непривличане на целия личен състав на взводовете, 

излизащи на полеви занятия – много често войници, назначени 

да изпълняват неспецифични дейности – като работа с 

компютърната техника и т. н., не се включват в разчетите, а те 

със своя интелект и организаторски способности са 

естествените лидери на микроколективите и могат да поведат 

останалите войници към успешно изпълнение на задачите; 

– разход на личен състав и по време на самата 

специална подготовка – отделят се военнослужещи за носене 

на наряд, работни подразделения и други, което пречи на 

сглобяването на разчетите; 

– липса на взаимодействие по време на учебния процес 

между самите обучаващи се, например взвода за ядрено, 

химическо и биологическо разузнаване след изпълнение на 

задачите си в бойната част на полигона задължително трябва да 

извършва пълна специална обработка на бойната и специална 

техника и санитарна обработка на личния състав на 

развърнатите площадки за специална и санитарна обработка от 

взвода за специална и санитарна обработка; 

– липса на всеобхватен контрол за спазване на учебната 

дисциплина, недопускане на безпричинен разход на личен 

състав, уплътняване на учебното време, контрол и помощ при 

изпълнение на задачите. 

2.2. Материално-технически проблеми 

Материално-техническите проблеми при специалната 

полева подготовка са свързани със следните нерешени 

въпроси: 

– недостатъчната осигуреност с материални средства за 

водене на качествен учебен процес – наложените от 

продължаващите реформи все повече свиващи се лимити за 

разход на гориво-смазочни материали, моточасове, 

имитационни средства, индикаторни тръбички, дегазиращи, 

дезактивиращи и дезинфекциращи вещества и разтвори, почти 

пълната липса на батерии от всякакъв вид за дозиметричните 

прибори и т. н. са сериозна пречка в реализирането на 

поставените учебни цели; 

– морално остаряла специална техника – годините за 

експлоатацията им е над допустимата им по 

експлоатационните документи, което води до често 
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дефектиране или неотговаряне на първоначалните технически 

параметри, а това влиза в противоречие с изискванията на 

задачите от „Методика за полигонна подготовка на 

специалисти от войските за ЯХБЗ на Българската армия”. [1] 

2.3. Експлоатационни проблеми: 

Експлоатационните проблеми се изразяват в следното: 

– понижен контрол върху правилната експлоатация на 

специалната техника – допускат се случаи на авариране на 

машините вследствие недостатъчната компетентност на 

обслужващия я личен състав, което води до извършването на 

непланови ремонти в хода на учебния процес; 

– трябва да се ликвидира порочната практика да се 

заявява техника само за изписване на гориво-смазочни 

материали без самата техника да напуска полевите паркове. 

2.4. Възпитателни проблеми 

Възпитателните проблеми се характеризират с: 

– липса на мотивация на излизащия на полево обучение 

личен състав; 

– пълна незаинтересованост по отношение 

организиране на екологичен мониторинг в районите на 

полевите лагери и възпитаване на екологическо мислене и 

култура у личния състав и обучението му по основите за 

мерките за екологична безопасност и опазване на околната 

среда. 

3. Предложения за решаване на някои от 

проблемите 

За решаване на проблемите, свързани с полевото 

обучение по ЯХБЗ и Е имам следните предложения: 

1. Във връзка с изграждането на модулни формирования 

в подразделенията на Българската армия за борба със стихийни 

бедствия и аварии в предприятия на химическата 

промишленост и АЕЦ в „Методика за полигонна подготовка на 

специалисти от войските за ядрена, химическа и биологическа 

защита на Българската армия” в раздел „Специална 

подготовка” да се включат задачи по изучаването на нови 

технически средства за защита на кожата и дихателните органи 

и технически средства за разузнаване. [3] 

2. С цел повишаване мотивацията на участващия в 

полевата подготовка личен състав е необходимо да се 

регламентират: компенсациите на участващия команден състав 

– заплащане на извънредния труд, ползване на почивни дни, 

признаване на нарядите; да се въведат поощрения за кадровия 

личен състав, изпълнил отлично задълженията си и недопуснал 

произшествия по време на полевото занятие. 

3. За подобряване на учебно-възпитателната работа с 

личния състав по въпросите на екологичната защита и 

опазването на околната среда е необходимо: 

– на етапа планиране на полевата подготовка е 

необходимо да се уведомят местните власти за 

продължителността и времето на провеждане на специалната 

подготовка и да се вземат под внимание техните препоръки по 

опазване на общинските обекти, частната собственост на 

местното население и околната среда; 

– командирите на подразделения, съвместно с РИОСВ, 

общинските служби по екология и органите на Гражданска 

защита да организират консултации с личния състав, излизащ 

на полева подготовка по въпроси, свързани с онези фактори на 

околната среда, върху които дейността на военнослужещите би 

повлияла. [2] В хода на тези консултации може да се определят 

чувствителните в екологично отношение райони и да се 

обособят зоните, в които да се изключи или ограничи 

специфичната военна дейност – особено извършването на 

специална обработка, заразяването на обекти и маршрути и 

други; 

– на етапа подготовка на подразделенията за ЯХБЗ и Е е 

целесъобразно да се подготвят и разпределят между 

участниците в полевата подготовка брошури и листовки с 

основните правила и указания по опазване на околната среда в 

районите на полевите лагери – те могат да съдържат списък със 

забранени дейности и конкретни инструкции за действие по 

възникнали екологични проблеми и инциденти; 

– на етапа преглед на готовността за допуск до 

специална полева подготовка задължително да се провери 

личния състав по познаване на планираните мероприятия по 

опазване на околната среда; 

– при провеждането на полевата подготовка да се 

организира ефективно действащ екологичен мониторинг; 

– щабът на военното формирование трябва да разработи 

конкретни мероприятия по възстановяване на околната среда 

след края на полевата подготовка при настъпили увреждания, 

както и да включи в анализа оценка на изпълнението на 

мероприятията по опазване на околната среда. 

4. За повишаване успеваемостта и подготовката по 

време на полевите учения е необходимо да се сформира група 

за охрана и обслужване на обучаващите се за недопускане 

разход на личен състав и целенасочена подготовка при 

сглобяване действията на разчетите, взводовете и ротите. 

4. Извод 

Изброените проблеми, свързани с полевото обучение по 

ядрена, химическа и биологическа защита и екология водят до 

формирането на следния основен извод: 

1. Необходимо е своевременно адаптиране на 

„Методика за полигонна подготовка на специалисти от 

войските за ядрена, химическа и биологическа защита на 

Българската армия” в съответствие с новите тенденции и 

изисквания за членството ни в НАТО и Европейския съюз, като 

се изучи, обобщи и внедри опита на армиите на страните, 

членки на Алианса. 
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