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ЛЕКЦИЯ 1 

ОСНОВНИ УПРАВЛЕНСКИ ФУНКЦИИ 

 

I. Функции на управление и управленски функции. Обща 

клaсификация и приложението им в операциите.  

1. Общи положения.  

Настоящият курс лекции  представлява теоретична разработка в областта на 

организационните системи, като в нея се разглеждат същността на системите като 

цяло, процесите свързани с управлението на сложни ситеми и по-конкретно с 

изпълнението на основните щабни функции в процеса на управление на 

организациите в системата на националната сигурност или свързаните с нея 

организации.  

Тъй като, тематиката на настоящата разработка е свързана изцяло с 

управлението на организационни структури, по принцип и в частност силови  

организационни структури, преди да разгледаме функциите на управление и 

управленските функции се налага  първо да разграничим и да дадем съдържание на 

някои основни  понятия, които ще бъдат обект на нашето внимание в по-

нататъшната разработка.  

Какво са управленските функции – функции на управлението и/или 

управленски функции? За да си отговорим на този въпрос трябва първо да 

разгледаме какво представлява понятието „функция”, къде се среща това понятие и 

с какво е свързано то, след което ще разгледаме конкретно същността на 

управленските функции.  

Ако разгледаме понятието от два аспекта – функцията като действие или 

дейност на даден субект (обект) и функцията като задължение и роля, която 

изпълнява същия този субект (обект), бихме могли да разясним същността на 

понятието „функция” и да го адаптираме към настоящата разработка. От тук става 

видно, че понятието „функция” е свързано със системите, тяхното поведение и 

управлението на същите.  

 Нещо повече, за да бъда последователен при изясняването на основния 

въпрос на настоящата разработка, мисля че е наложително да разгледаме какво 

представляват системите и тяхното управление, за да дадем облик и прозрем 

връзката на понятието „функция” с други две понятия, като „система” и 

„управление”. 
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1.1. Дефиниции на понятието „система”. 

 Система се нарича множество от обекти (субекти) и връзките между 

тях, които се разглеждат като едно цяло. Една връзка може да свързва два или 

повече обекта (субекта). Тя може да бъде информационна, материална или 

енергийна. Съвкупността от връзките определя структурата на системата. 

 

 
Една от най-важните характеристики, погледнато от доктринален аспект, на 

разглежданата система, това е моща.  Под мощ се разбира ефектът (промяната), 

който може да постигне даден субект (съюз, коалиция, държава и др.) за единица 

време
2
 в определена среда. Мощта характеризира възможната максимална скорост 

на промяната. Мощта се реализира чрез инструменти на мощта. Така се наричат 

средствата, с които разполага даден субект за осъществяване на действия за 

постигане на желания ефект.  

За да си отговорим на въпроса: Къде сме ние – „Система за национална 

сигурност”?, следва да разгледаме системата и изграждащите я основни 

подсистеми схематично показани тук:  

                                                           
2
 За да се сравнява мощта на различни субекти, е важно да се използва еднаква мярка за време „единица 

време”. Тя може да бъде час (за действие), денонощие (за тактическо ниво), месец (за оперативно), година 

(за стратегическо) или други. 

субект 

връзки 

обекти 

други 

системи 

Граници на 

системата 

пространство 



Лекционен курс “Управление на антитерористичната дейност” 

 

 

4 

 

 
 

Съгласно „Доктрината на ВС на Република България” в зависимост от 

различните характеристики на мощта се определят и следните нейни видове: 

 в зависимост от субекта, който я притежава: национална, 

коалиционна, съюзна (НАТО, ЕС); 

 в зависимост от преобладаващия вид на действията: бойна 

(поразяващи действия) и небойна (градивни действия); 

 в зависимост от използвания инструмент: структурна, 

политическа, икономическа, гражданска и информационна; 

 в зависимост от използвания вид въоръжени сили: въздушна, 

морска, сухопътна. 

 Определена мощ е максималният ефект, който може да бъде постигнат 

от силовия инструмент за единица време в конкретна среда. Определена мощ се 

изразява в заплаха за използване или използване на сила от дадена организация 

(система). Освен това тя може да бъде прилагана за стабилизиране и 

възстановяване или за подпомагане при хуманитарни кризи, бедствия и аварии. 

Определена мощ се генерира от три взаимосвързани и препокриващи се 
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компонента: концептуален, морален и физически. Ако не е налице един от тях, това 

води до липса на организационна мощ. 

Ако използваме израза на Архимед: „Дайте ми опорна точка и достатъчно 

дълъг лост и аз ще повдигна Земята.” метафорично можем да опишем мощта по 

начина илюстриран на фигурата. Символиката тук се съдържа в дължината на 

лоста който се образува при надграждането на трите компонента на мощта, а 

големината на силата която се прилага върху същия зависи от  достигнатите 

способности да се прилагат същите в случай на възникване на криза. 

 
 

F1 – сила на придобити способности, след интеграцията и усвояването на 

всеки един елемент на отделните компоненти (големината на силата и мястото 

на прилагането ѝ зависят от нивото на достигнати способности); 

F2 – сила от притежавани способности от противостоящите сили 

(големината на силата и мястото на прилагането ѝ зависят от нивото на 

притежавани способности); 

Функционални 

връзки 

Функционални 

връзки 
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Функционалните връзки – това са връзките осигуряващи хармонизиране на 

действията на определена подсистема с другите подсистеми в общата система 

„държава” (колкото по-устойчиви са те, толкова по-трудно ще е 

противодействащата сила F2,  да извади общата система от равновесие, т.е. те 

осигуряват устойчивостта на системата в пространството на състоянията).  

Концептуалният компонент осигурява мисловния процес, необходим за 

създаване, изграждане и използване на определена мощ. Той съдържа поуки от 

практиката и виждания за използване на правителствени сили в настоящето и 

бъдещето. Този компонент се състои от следните елементи: принципи на 

използване на правителствени сили, доктрини и концептуално мислене.  

Моралният компонент осигурява волята, необходима за използване на 

структурна мощ. Той зависи от културата, морала, лидерските качества и 

ефективността на мениджмънта. Моралният компонент се изгражда и поддържа 

чрез целенасочена подготовка и възпитание в честност, дисциплина, 

самоуважение, вяра в правотата на общата кауза, качествата. Моралният 

компонент се състои от три основни елемента: мотивация, лидерство и 

мениджмънт.  

Физическият компонент на мощта на определенасистема е средството, което 

непосредствено извършва желаната промяна (ефект). Той представлява система от 

следните елементи: личен състав; средства за насилие (смъртоносни или 

несмъртоносни), техника и материални средства; съвместно използване; готовност; 

поддръжка и осигуряване и поддръжка.  

Защо разглеждаме видовете мощ? Отговорът на този въпрос се крие в 

тяхната същност и инструментите чрез които те намират реализация за постигането 

на желания краен ефект. Видът на кризата, а впоследствие и вида на провеждащите 

се кампании и извършващите се операции, необходими за преодоляването и 

положителния изход от кризата
1
, определят и вида на моща необходима всичко 

това да се превърне в реалност. Необходимо е да се отбележи факта, че 

задълбоченото познаване на всеки един инструмент, т.е. „за какво” и „как” той да 

се използва на практика, определя правилното протичане на процесите в дадена 

операция. Още повече заобикалящата ни реалност е доказала, че познавайки в 

                                                           
1
 Криза е нестабилност в политическата и обществената сфера, предизвикваща рязка промяна на 

установеното състояние на икономиката и обществения живот. (т.69 от Доктрина на Въоръжените сили на 

Република България, 2011.)  
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детайли структурата на дадена система, колкото и сложна да е тя, и притежавайки 

необходимите инструменти и уменията да боравим правилно с тях, ние 

придобиваме способността да настройваме и управляваме тази система съгласно 

нашите нужди. Взаимовръзките между елементите вътре в дадена система и между 

елементите на две и повече взаимосвързани подсистеми се обуславят от функциите 

извършвани от градивните елементи на системите.  

 
 

Здравите взаимовръзки от своя страна обуславят стабилността и 

безпроблемното функциониране на ситемите като цяло. Но здравите взаимовръзки 

не се изграждат от самосебе си, те са продукт от процеса на управление на 

дадената система. Мощта е крайния продукт, който произлиза от 

функционирането на определена система.  

Именно за това, следващите разглеждани базови понятия се явяват – 

ръководенето и управлението. 

1.2. Дефиниране на понятията „управление” и „ръководство”. 

Изследването и сравнителния анализ на съществуващите определения за 

понятието „управление” показа, че най-подходящ по отношение на темата на 

изследването е:  „...Управлението не е еднократен акт, а протича във времето под 

формата на процес на целесъобразно въздействие на един обект (субект), 

устройство или система върху друг обект или система, насочено към параметрични 

и структурни изменения в тях с цел преместване по зададена траектория в 
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пространството на състоянията, като по този начин се осигурява устойчивостта на 

управлявания обект в обкръжаващата среда и се съхранява или намалява 

ентропията
2
 (неопределеността) в триадата среда – система – управление

3
”.  

 

 
 

Съществуват три основни подхода на управлението – ситемен, 

функционално-структурен и процесуален.  

1.2.1. Разгледано от позицията на системния подход
4
 най-широко 

разпространеното определение е, че „..управлението е система, която обединява 

съвкупност от взаимносвързани елементи, чието функциониране е подчинено на 

                                                           
2
 Ентропия - Неопределеност, случайност, хаотичност - Тълковен речник. 

3
 Цит. по: Е н е в, Е. Основи на ръководството и управлението на маневрени формирования от Сухопътни 

войски,София, 2012, с.16. 
4
 Съвкупност от определени принципи и методи за изследване на обектите като система, обединяваща в 

едно цяло множество взимосвързани елементи. Основоположник на системния подход е Лудвиг фон 

Берталанфи (1901-1972), чрез „Общата теория на системите”. 
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ясна и точно определена цел”
5
. Според системния подход, управлението има 

четири основни елемента: 

 

 
 

- Обект – предмет, явление, факт, който подлежи на изследване и 

опознаване с оглед определяне и извършване на параметрични и структурни 

изменения в желаната насока (това което подлежи на управление). 

- Субект - това е елементът (същество) който провежда изследването, 

опознава (което осъзнава обективния свят) и определя изменението и 

поведението на обекта(и му въздейства). 

                                                           
5
 Цит. по: Е н е в, Е. Основи на ръководството и управлението на маневрени формирования от Сухопътни 

войски,София, 2012, с.30 . 

ПРАВА 

връзка 

ОБРАТНА 

връзка 
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- Цел - очакван резултат (ефект) след извършване на определено 

въздействие на субекта върху обекта. 

- Механизъм - набор от методи, средства, техники и процедури чрез 

които се осъществява въздействието на субекта върху обекта. От гледна точка на 

кибернетиката
6
 е необходимо да се отбележат взаимовръзките между 

управляващия субект и управлявания обект, а именно управленското въздействие 

върху обекта се осъществява, чрез правата връзка, а информацията за резултата от 

това въздействие се подава към субекта, чрез обратната връзка. 

Тъй като, трябва да адаптираме понятието „управление” към настоящата 

разработка, то: „...Управлението е комплекс от дейности, чрез които 

ръководителите и органи за управление от всички степени организират, 

координират и управляват действията на подчинените структури със система от 

процедури, съоръжения и технически средства. Още по-конкретно: Управлението 

във определена област се разглежда като съвкупност от дейности, които се 

изпълняват в процеса на въоръжената борба, включващи дефиниране, 

назначаване и регулиране на функции, структури и ресурси; откриване на 

събития и процеси, изясняване на значения, анализ на ситуации и оценяване на 

заплахи; формиране на връзки и структури; контролиране и оценяване на 

изменения и отклонения; синтез на варианти на решения; изработване на 

предложения за регулиране и оптимизиране на процесите; формулиране на целеви 

и коригиращи въздействия и функции; определяне на количествени и качествени 

показатели за качество на управлението и на обобщен критерий за неговата 

ефективност; изработване на решения за адаптация, пренастройка, самообучение и 

промени”. 

 1.2.2. Разгледано от позицията на функционално-структурния подход 

съществуват две становища даващи дефиниция за понятието „управление”, а 

именно:  

- „...Управлението е съвкупност от взаимносвързани функции, 

съответстващи на определена структура за въздействие от страна на субекта върху 

поведението на обекта на управление”. 

                                                           
6
 Кибернетиката е сравнителна наука, изучаваща системите за автоматична връзка и регулация на живите 

същества със съответните им в електрическите или механически системи (в биологията-наука, изучаваща 

функционирането на нервните връзки в живите същества. Представката „кибер-“ се използва в думи, които 

имат отношение към механичен или електронен механизъм или система, способна да дава обратна връзка. 
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- „...Управлението е съвкупност от функции, принципи, методи, 

средства и форми за въздействие върху поведението на обекта с оглед максимално 

оползотворяване на ресурсите и повишаване на тяхната ефективност”. 

 
 1.2.3. Разгледано от позицията на процесуалния подход: 

„...управлението се определя като процес на изработване на управленско решение, 

чрез което се цели рационално и ефективно обвързване на ограничени ресурси за 

навременно решаване на възникнали проблемни ситуации ” 
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Но когато говорим за „управление”, разглеждайки този процес от структурна 

гледна точка, интегрален и съпътстващ, управлението, процес е „ръководенето”. 

Ръководенето е процес, в който ръководителите прилагат юридическата власт, 

предоставена им от закона, правилници и ръководни документи, за изпълнение на 

поставените задачи и поемат съответната отговорност за взетите решения.  

 След като разгледахме най-общо същността на системите
7
 и дадохме 

няколко определения за това какво представлява процесите на ръководство и 

управление (за организационните системи), няколко пъти беше споменато и 

понятието „функция”.     

1.3. Дефиниции на понятието „функция”. 

В различните области на науката функция може да означава: 

 Функция в математиката – закон  за зависимост на една 

величина от друга.  

 Функция (биологията) – работата, извършвана от определен 

орган, организъм; роля, значение на нещо. 

 Функция (техниката) – възможност, опция, умение на програма 

или прибор. 

Според тълковния речник функция може да означава: 

1. Професионално или друго задължение, поле на дейност; 

предназначение, длъжност, роля. 

2. Специфична дейност, употреба, работа на някакъв орган (бъбречна 

функция). 

3. Явление, което е свързано с развитието на друго явление или 

произтича от него. 

4. В математиката – променлива величина, която се изменя в 

зависимост от изменението на друга величина. 

 Ако разгледаме понятието от два аспекта – функцията като действие 

или дейност на даден субект (обект) и функцията като задължение и роля, която 

изпълнява същия този субект (обект), бихме могли да разясним същността на 

понятието „функция” и да го адаптираме към нуждите на ръководството и 

управлението.  

  Тъй като, математиката е навсякъде около нас, тя съществува в нашата 

ежедневна дейност, процесите и явленията протичащи в нашия живот и в които 

                                                           
7
 Повече подробности по този проблем може да намерите в лекция трета 
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ние човеците взимаме дейно участие са подчинени до голяма степен на сложни 

математически закони и зависимости. Тя е наука която се използва и в 

извършването на системен анализ на организационните системи.   Да 

разгледаме този въпрос от математична гледна точка и ще видим, че аналогията на 

определението за „функция” в математиката с понятието „функция” в 

заобикалящата ни действителност е голяма.  

 Понятието функция е едно от основните математически понятия. 

Функция в математиката се изразява в съпоставянето на определена величина, 

която се нарича аргумент, на друга величина, наричана стойност, като на всеки 

аргумент се съпоставя точно една определена стойност, т.е. в него е заложена 

идеята за зависимост на една величина от друга. Така например  температурата на 

кипене на водата зависи от атмосферното налягане, атмосферното налягане зависи 

от надморската височина, силата на триене зависи от масата на тялото плъзгано по 

дадена повърхност и т.н. 

Аргументът на функцията, се нарича още и независима променлива, най-

често се означава с буквата x. Стойността на функцията обикновено се изразява с 

буквата y. За самата функция в повечето случаи се използва символът f. Така 

изразът y = f(x) показва, че функцията (наречена f) има аргумент (наречен x) и 

стойност (наречена y). 

Пример за функция е f(x) = 3x - функция, която съпоставя на всяко число, 

числото, три пъти по-голямо от него. Така ако аргумента е числото 2, на него се 

съпоставя числената стойност 6, което се изписва като f(2) = 6. 

Ако метафорично приемем, че функцията f представлява едно устройство, 

което преобразува някакъв входящ елемент (аргумента х) в краен продукт 

(стойността у), то функцията на това устройство ще бъде да преобразува 

материалния (нематериалния) елемент x във материален (нематериален) продукт у, 

както е илюстрирано на фигурата по-долу. Но ако по-внимателно разгледаме 

функцията дадена в примера, по-горе (f(x) = 3x) и адаптираме същата 

(метафорично) като функция на това устройство, ще забележим, че на входа 

материалния (нематериалния) елемент х=2, преобразуван през същото това 

устройство ни дава материалния (нематериалния) продукт у=6. Ролята на числото 

„3” през погледа на този пример ще се явяват специфичните свойства 

(способности) на устройството (ситемата) да повишава (понижава) ефективността 

си на работа. Тази числена стойност може да приема стойности от 0≥ +∞. 
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фиг.13 

Пример: Нека направим нещата по-разбираеми и по-познати, като вместо 

устройство използваме за пример организационен елемент (системата „човек”) 

работещ в орган за управление на определена организация, който изпълнява 

информационна функция, т.е. събиране, обработване, анализиране на входящи 

данни за определено събитие (обект) и превръщането им в краен продукт или 

информация за конкретното събитие (обект). Нагледно показано тук. 

 
 

От така нагледно описания процес на събиране на данни от различни 

източници по различни комуникационни канали на входа на системата „човек”, 

той получава множество от данни (аргументи x), тъй като неговата функция в 

случая е информационна, то той обработва данните и ги превръща в изходен 

продукт (стойността y). Ако направим аналогия с примера даден по-горе с 

„устройството”, то числото „3” (или всяко друго положително число) 

адаптирано към системата „човек” ще се явява показател (представен чрез 

числена стойност) даващ изражение на личностните (субективните) 

характеристики на дадения човек (опит, компетентност, познания, бързина на 

обработка на данните получавани от заобикалящата го среда, психическа 

устойчивост, решимост, бързина на ответна реакция и т.н.), но също така се 

явява и показател на обективните характеристики на запобикалящата го среда 
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(техническите средства с които оперира, източниците от които получава 

необходимите данни, броят на източниците и техните индивидуални 

способности, каналите по които се получават данните и звената посредством 

които се предават същите, процедурите по които се извършват дейностите по 

обработка на данните и т.н.). Тази числена стойност може да се явява 

коефициент за ефективност на разглежданата система.    

По този начин математическото описание на понятието „функция” дава 

израз и същността на понятието „функция” на даден елемент или на дадена 

системата от заобикалящата ни действителност като цяло.  

Нека сега да мултиплицираме тази ситема „човек” и да ѝ придадем 

конкретика, чрез поставянето на същата в една обща организационна система. 

Да вземем за пример щабът на едно организационни единици. Всеки един 

организационнислужещ във щаба на това единици се явява система (аналогична 

на описаната в по-горния пример) изпълняваща различни функции, съвкупността 

от които образуват процеса на управление на съответния щаб, а от там и 

качественото реализиране на общата (комплексаната) функция на същия.  

След така направената съпоставка и дадените по-рано дефиниции на 

основните понятия можем да преминем към адаптацията и влагане на 

съдържание на същите разглеждайки понятието „система” като структурна 

система (организация), „управлението” като процеса на управление на тази 

организация, а понятието „функция” от гледната точка  на действие или 

дейност на даден субект (обект) или роля, която изпълнява същия този субект 

(обект) в процеса на управление.   

 

2. Функции на управление и управленски функции. Обща 

клaсификация и приложението им в операциите. 

2.1. Функции на управление и/или управленски функции. 

 Според теорията на управлението  функции на управление са, обособени 

и еднородни видове дейност, които са насочени към постигането на целите на 

организацията. Функциите на управлението в определена организация са всички 

онези дейности изпълнявани от ръководителите началниците) и подчинените от 

всички йерархични нива допринасящи и пряко изпълняващи пистигането на 

поставените пред организацията задачи и цели. Главната предпоставка за 

възникването на функциите на управление е функционалното разделение на 



Лекционен курс “Управление на антитерористичната дейност” 

 

 

16 

организационните дейности извършвани в различните нива от структурата на 

организационните единици.  Това е породено от разделението на труда и 

отговорностите на разнородните структури в органа за управление. 

Всяка една структурна организация се състои от ръководител (субекта на 

управление в системата) и орган (обект на управление) който, превръща волята на 

ръководителя в реална дейност или действия. 

 Дейностите, работата, ролите които се изпълняват от личния състав на 

длъжностите заемани в този орган (обекта на управление) и длъжостта 

„ръководител” на съответната структурна организация са именно функциите на 

управлението изпълнявани в нея. 

За да се анализира качествено наличната теоретична инфромация е 

необходимо да се намерят основните разлики в същността и съдържанието на 

понятията „управленска функция” или „функция на управлението”.  

Нека анализираме определението “Управленската функция е комплексна и 

принадлежи на ръководителя, респективно на принципала на организацията и 

неговия екип, или на колективните органи, които осъществяват общото управление 

в организацията. Тя има изразен йерархичен характер и е свързана с властта и 

субординацията. От позицията на ситемния подход управленската функция 

принадлежи на субекта на управление. Характера на тази управленската функция 

дава възможността на всяка система да поставя целите, да организира тяхното 

изпълнение, проверява и регулира поведението на отделните подсистеми по пътя 

към крайната цел“
8
.   

Вследствие изпълнението на тази функция, ръководителят регулира всички 

останали функции, следвайки базови принципи и посредством определени методи, 

средства и форми за въздействие, той извършва (пряко или косвено) управлението 

на подчиненото му единици.  

 
 
                                                           
8
 Цит. по: Е н е в, Е. Основи на ръководството и управлението на маневрени формирования от Сухопътни 

войски,София, 2012, с.48 . 
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Когато разглеждаме подчинените подсистеми, като отделни системи 

управленската функция принадлежи на ръководителя на организацията 

(съответната подсистема). В случая субектът на управлението може да бъде 

ръководителя, обектите да са мениджърите (с подчинения им личен състав в 

подопечните им структури). 

 
Фиг.16 

Чрез функциите на управление се осъществяват реалните управленски 

дейности, които характеризират възможностите да се направляват и изпълняват 

точно определени задачи за определено време в дадено пространство, при ясно и 

точно фиксирани условия (т.е. способностите или необходимия ресурс за 

извършване на дадено действие). Те обединяват множество различни функции, 

които имат отношение към точно определен обект и цели на съответната система.  

След така цитираните дефиниции, вече можем да направим разграничението 

между управленските функции и функциите на управлението, а именно, че: 

- управленските функции са тези които принадлежат на ръководителите и 

началниците (разглежданни като такива на системно ниво и на подсистемно 

ниво), които прилагат юридическата власт, предоставена им от закони, правилници 

и ръководни документи, за изпълнение на поставените им задачи и поемат 

съответната отговорност за взетите решения; 

- функциите на управлението, от своя страна, са всички онези дейности 

извършвани от ръководителите, началниците и техните подчинени (отново 

йерархичната зависимост на системата е налице, т.е. управляващо или 

управлявано е структурното звено) посредством, които отделното звено или 
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организацията като цяло изпълнява поставените задачи или предварително 

зададената цел. 

 
 

 

2.2. Обща клaсификация
9
.  

 Функциите изпълнявани в процеса на управлението на дадена 

организация са изключително много, но ако следваме общата класификация, то 

функциите на управлението се  разделят на: основни (базови), конкретни (частни 

или специфични) и комплексни.  

 Основните са тези, чрез които се постигат целите на организацията. 

Към тях могат да се отнесат: ръководенето; планирането; организирането; работата 

с персонала; мотивацията; лидерството; контрола и регулирането. 

Ръководенето е управленска фукция и се разглежда като общо направляване 

и насочване дейността на подчинените звена със задача да се осигури единство във 

функционирането на органите на управление на всички йерархични нива. 

Ръководенето се извършва в съответствие и се подчинява на основната цел на 

организацията. Това е функция, която се изпълнява от всички ръководители 

(началници) и се изпълнява в посока от горе надолу в общата организационна 

структура на организацията. 

                                                           
9
 При тази класификация, както споменахме и по-рано в тази точка, функциите на управление се изпълняват, 

както от субекта на управление, така и от управлявания обект, в зависимост от разглежданото йерархичното 

ниво на цялостната система. 
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Планирането може да се характеризира като процес, включващ в себе си 

разработването на основните направления в дейността и развитието на 

организацията, определяне на потребностите от ресурси и средства, необходими за 

реализация на целите, а също така избор на методи и начини за осъществяване на 

набелязаните мероприятия. Чрез тази функция се определя какво трябва да се 

направи, как точно да се извърши, кога и от кого да се извършат съответните 

дейности и наборът от ресурси необходими за реализирането на всички дейности и 

постигане на поставените пред организацията цели. Характерното тук е, че в 

изпълнението на тази функция участие взимат всички органи на управлението.   

Организирането като функция на управлението представлява вид 

управленска дейност, посредством която системата на управление се приспособява 

за изпълнението на задачи, формулирани на етапа на планирането. В процеса на 

организирането се разработва система от мерки, регламентиращи дейността на 

управленския апарат, насочена към постигане целите на функциониране. 

Организирането има два аспекта – системен и функционален. Системният аспект е 

насочен към извършване на структурни изменения на организацията с оглед 

достигането на такава структура даваща възможност организацията да изпълни 

поставените задачи. Функционалния аспект на организирането представлява 

разпределение на ролите, функциите, задълженията и отговорностите в 

управляваната система или промяна в поведението на организацията за да се 

достигнат способности необходими за постигане на крайните цели.  

Работата с персонала е функция на ръководителите от всички степени в 

дадена система (организация). Преди всичко обаче, необходимо е да се спомене 

фактът (произтичащ от практическия опит), че за да протича гладко 

изпълнението на тази функция, трябва при изграждането на организационната 

структура на организационните единици, да се извърши качествен подбор на 

всяко едно функционално звено (т.е. организационнислужещ/цивилен служител).  

Отговорността на ръководитела тук е индивидуалното професионално израстване и 

развитие на неговите подчинени, за да ги направи способни да реагират и да се 

адаптират към постоянно изменящите се условия на средата в хода на операциите. 

Тази функция е насочена към необходимостта от постоянното развитие на 

знанията, качествата, способностите на персонала, а също така и мотивацията на 

същия, което неимоверно води и до повишаване на качествените и количествените 

параметри в развитието на организацията. Обучението и професионалното 
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развитие на подчинените е отговорност на ръководителите, а изпълнението на тази 

функция е приоритетна в мирновременна обстановка поради това, че резултатите 

от тази дейност се изразяват в достигането на определени оперативни способности, 

които при провеждането на дадена операция се изразяват в оперативна 

ефективност и бойна мощ.  

Мотивирането е една от основните функции на управлението. Терминът 

мотивация е от гръцки произход и означава раздвижване. Всеки ръководител, 

колкото и умело да планира, организира, координира и контролира своите 

подчинени, не би могъл да постигне по-високи резултати, ако не владее до 

съвършенство умението да ги накара да работят ефективно, т.е. да ги мотивира. 

Мотивирането е основен елемент на управлението на персонала в организацията, 

така както е обучението (придобиването на допълнителна квалификация) и 

оценката (атестирането). Това е функция изпълнявана най-вече от 

ръководителите и началниците от всяко ниво и е свързана по-скоро с 

психологически похвати за въздействие върху психичното състояние на 

подчинените с оглед засилване на ефективността от тяхната работа. Разбира се при 

мотивацията не може да се отрече и влиянието на идеята за материално 

обогатяване на индивидите, но когато става дума за изпълнението на 

професионалните задължения, мотивацията трябва да се стреми единствено към 

успеха в изпълнението на общата цел.  

Лидерството е процес на оказване на въздействие върху дадена група в 

организацията с оглед постигане на определени цели. Лидерите фокусират на 

хората, вдъхновяват, влияят, мотивират, изграждат общности. Те осмислят 

стратегията, създават визията, определят насоката. Те трябва да сплотяват 

персонала около стратегията, да  комуникират, да мотивират и оценяват приноса на 

индивида. Лидерството е типично ръководителска функция и като такава тя се 

характеризира със следните елементи (подфункции): формулиране на целите и 

насоките на организационното поведение; генериране на идеи, концепции, модели, 

теории, възгледи и убеждения; генериране на инициативи, начинания и добри 

практики; разработка на стратегии, политики, правила и процедури, стандарти;  

вземане на решения и разрешаване на проблеми; управление на време и поставяне 

на приоритети; управление на колективната работа; водене на преговори и 

постигане на консенсус; комуникации, формиране на информационни мрежи, 

оказване на влияние и формиране на мотивация и нагласи; преосмисляне, 
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реорганизиране, подобряване, усъвършенстване и развитие;  постигане на висока 

ефикасност и ефективност. Лидерството е функцията на ръководителя, която му 

дава лекота и сила в ръководенето и управлението. 

Контролът чрез механизма на обратната информация осигурява на органите 

за управление необходимите данни, според които се преценяват резултатите от 

извършената дейност както в количествено, така и в качествено отношение. 

Контролът е неразделно свързан с планирането, обсъждането и вземането на 

решения в управлението, както и с тяхното изпълнение. Той е средство за 

информация относно съответствието между резултатите от дейността на органите 

на управление и набелязаните цели. Чрез контролната информация се следи за 

отклоненията от установените норми на поведение, съди се за правилността и 

законосъобразността на взетите решения и предприети действия и се преценява 

дали тези решения и действия са постигнали или ще постигнат желаните резултати.  

Регулирането като функция на управлението е насочено към откриването (в 

следствие на контролната функция) на отклоненията във функционирането на 

дадена организация, установяване на причините за тяхното възникване и 

възстановяване на параметрите в рамките на нормално функциониране на 

организацията.  Регулирането се явява производна функция на контролната 

функция, т.е. след извършването на контрол върху даден обект на базата на 

получената обратна информация за поведението (състоянието) на наблюдавания 

обект се определят и въвеждат коригиращи мерки. Продуктът от осъществяването 

на тази функция са регулативните решения на базата на които се осъществява и 

дейността по възстановяването на нормалните параметри на функциониране на 

организацията. Контролът и регулирането като функции се изпълняват 

непрекъснато (и по време на всички етапи на процесите ръководство и 

управление) и на всички йерархични нива в организационната структура на всяко 

единици. 

Конкретните функции имат конкретно значение по отношение на процеса на 

управление и изпълняват конкретизираща роля на всяка основна функция, т.е. те са 

подфункции на основните.  

Комплексните функции от своя страна засягат целия управленски процес и 

всички управленски дейности. Те подпомагат ръководитела и неговия екип за 

осъществяването на основните и конкретните функции. Към комплексните 
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функции могат да се отнесат: целеполагането; комплексната управленска функция; 

координацията; информационно-комуникационната функция.  

Целеполагането е комплексна функция на управлението, чрез която се 

определят съвкупността от цели, които определят посоката на развитие на 

организационната система. Правилното дефиниране на целите води до 

положителни крайни резултати в развитието на организацията. Тази функция също 

принадлежи най-вече на ръководителите (началниците), тъй като определянето на 

посоката на развитие на отделното звено и определена система като цяло се 

извършва отново от горе надолу в общата организационна структура на 

организацията. Характерно при изпълнението на тази функция е, че основната цел 

винаги се формулира от най-старшия ръководител (началник), а останалите цели 

(на всяко едно структурно звено) се определят по такъв начин, че да съответстват 

и да способстват изпълнението на основната цел. Определянето на целта е 

необходимото начало за изпълнението на всяка една функция (дейност).   

Комплексната управленска функция обхваща всички съставни елементи на 

управляваната система, като чрез нея се реализират общоуправленските дейности в 

организацията, т.е. тя има определящо значение за съгласуването и съчетаването на 

функциите изпълнявани от органите за управление, което е насочено към 

изпълнение на общо определената и конкретна цел за организацията като цяло. 

Тази функция се изпълнява от най-старшия ръководител (началник) на съответното 

йерархично ниво.    

Хармонизирането осигурява координация, съгласуване и синхронизиране на 

дейностите и положението на елементите на управляваната система подреждайки 

ги в определен пространствен и времеви ред, който да съответства с предварително 

зададената цел. Тя осъществява непрекъснато взаимодействие между съставните 

елементите в организационната структура на организацията, а така също и с 

елементи от външни системи (организации). Хармонизирането е комплексна 

управленска функция, но освен по вертикалната линия на взаимоотношенията 

може да се осъществява и чрез изградени хоризонтални функционални връзки, 

които да способстват за навременното регулиране (саморегулиране) на 

организационната система.   

 Информационно-комуникационната функция е свързана най-вече с 

процесите на вземане на решения. Тя се осъществява от специализирани органи, 

принадлежащи на различни видове информационни отдели и центрове, които чрез 
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добиване, събиране, обработване, анализиране, отчитане, разпространение, 

предоставят на всички участници в управленския процес (ръководитела, 

заместниците му, щаба и елементите на системата) информационния ресурс 

необходим за вземане на управленски решения. Тази функция се извършва не само 

вътре в определена организация, но и извън организацията, т.е. организационните 

единици в процеса на съществуването и развитието си е необходимо да 

взаимодейства и с външни организации (взаимодействащи обекти).      

Комуникацията е процесът, при който един човек изпраща съобщение на 

друг, с намерението да породи отговор (реакция). Ефективна комуникация 

съществува, когато получателят интерпретира съобщението точно, както подателят 

е имал в предвид. Комуникацията е основното средство, чрез които лидерът или 

мениджърът в организацията реализират своите основни функции и задачи. 

Ефективната комуникация е същностна не само за професионалното израстване на 

лидера или мениджъра, но и за функционирането на всяка организация като цяло, 

защото чрез нея се осъществяват трансмисиите на заповеди и политики. 

В организацията комуникацията се развива в две посоки – вертикална и 

хоризонтална. Вертикалната е необходима за бързото и ефективно изпълнение на 

управленските функции от една страна на базата на заповедите и разпорежданията 

произхождащи от ръководителите (началниците) и от друга страна на заповедо-

изпълнението (от подчинените) и резултатите от същото (обратната връзка). 

Хоризонталната комуникация от своя страна се проявява на различните 

йерархични нива, като нейната роля е да допълва вертикалната, т.е. тя способства 

предаването на информацията (или коригиращите мерки при излизане на 

съответното звено извън заложените предварително норми на поведение) и 

изпълнението поставените задачи, под формата на взаимопомощ, координация и 

саморегулиране (по повод излизане от нормално функциониране).      

Комуникацията като функция обслужва три главни цели: координиране 

действията, споделяне на информация и удовлетворяване на социалните 

потребности. Необходимо е да се акцентира върху факта, че комуникацията е с 

емоционални последици, т.е. същата отключва определени емоционални 

състояния. Именно това явление се оказва много по-комплексно и ефективно, 

защото включва емоционалното ангажиране, което води до по-пълното физическо 

и психическо оттдаване на подчинените за изпълнение на поставените им задачи. 

Установено е, че ефективната комуникация води до по-висока удовлетвореност от 
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труда, a вследствие на нея по-силна привързаност към организацията и по-високи 

организационни резултати. От всичко казано дотук, комуникацията се явява 

функция изпълнявана, както от ръководителите (началниците), така и от 

подчинените.  

В по-големи подробности ще навлезем по отношение на функциите 

планиране, организиране, комуникиране и контрол. 

 

I. ПЛАНИРАНЕ 

Системата за планиране на борбата с радикализацията и тероризма е 

съвкупност от взаимосвързани и работещи в синхрон силови и несилови органи за 

управление, прилагащи общи политики, доктрини, процедури, използващи 

оперативно съвместими оборудване, съоръжения и комуникации и изпълняващи 

задачи за изготвяне, преглед и изпълнение на планове за съгласувани действия на 

органите на МВР, правителствени сили и несиловите компоненти (правителствени 

и неправителствени агенции и организации). 

Планирането на операциите е последователен, аналитичен процес от 

логически стъпки за изясняване на мисията; развиване, анализиране и сравняване 

на варианти за действие; избиране на вариант и изготвяне на план. Той 

представлява доказани в практиката процедури, прилагани от ръководителите на 

структури в системата за национална сигурност, техните органи за управление и 

подчинените органи и организации, при организирането на дейностите и 

разработването на планове, които по най-добрия начин осигуряват изпълнените на 

мисии, свързани със сигурността на страната. 

 За ефективно изпълнение на плана следва да се определи редът за 

формиране на необходими сили и средства, тяхното активиране и развръщане, като 

им се възлагат отговарящи на способностите им задачи за разрешаване на кризата. 

1. Същност и съдържание на планирането. 

Планирането в сигурността и отбраната включва определяне на 

последователността и начините за изпълнение на поставените задачи, с оглед на 

очакваните резултати от използването на оръжията, установяване на реда за 

взаимодействие, организиране на осигуряване и поддръжкато и непрекъснатото 

управление на елементите на системата. 

Основната задача на планирането се заключава в определяне на стабилно, 

балансирано по ресурси, изпълнители и срокове изпълнение на директивата 
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(заповедта), при строги ресурсни ограничения. 

Съдържанието на планирането включва следните основни дейности: 

- Подготовка (уточняване) на данните за обстановката и на 

разчетите; 

- Прилагане на процеса на планиране, в зависимост от нивото на 

планиране (стратегическо,  оперативно или тактическо); 

- Разработването на въпросите по организирането на хармонизиране 

на действията; 

- Разработване на планове по управлението на силовите структури 

(на оперативно и стратегическо нива). 

Изброените дейности не се разграничават по време и не се спазва посочената 

последователност. Те се съчетават, с цел максимално оползотворяване на 

разполагаемото време за планиране. 

Планирането е организационно и функционално структуриран процес, 

извършван чрез формиране на групи за планиране, който цели превръщането на 

намерението в план за неговата реализация.  

Целта на планирането е своевременно и ефикасно да се подготвят 

елементите от системата за сигурност  на Република България за провеждане на 

или участие в операции/кампании в отговор на текущи, развиващи се, вероятни или 

потенциални кризи, свързани с радикализация и произтичащи от нея заплахи, 

включително и терористични.  

Резултатът от този процес е разработването на план или серия от планове.  

Субект на планирането са ръководителите (групите за планиране на от 

тяхно име), а обект на планирането – използването на силите на елементите на 

системата за национална сигурност. 

Планирането на операции осигурява общото разбиране за същността на 

целите на операцията/кампанията и позволява на непосредствен ръководител на 

структурите и щабовете да вземат правилни решения за бъдещи действия, които да 

са адекватни на условията на обстановката. 

Процесът на планиране на операции подпомага разработването на различни 

варианти (опции), които ефективно да отговорят на предизвикателствата и 

осигурят правилното използване на сферата на сигурността мощ за постигане на 

стратегическите цели. 
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Процесът на планиране на операции е съвкупност от доказани в 

практиката процедури, прилагани от ръководителите, техните щабове
10

 и 

подчинените структури при организирането на дейностите и 

разработването на планове, които по най-добрия начин осигуряват 

изпълнението на мисията. 

Правилната оценка на рисковете и конкретните действия за тяхното 

намаляване са в основата на планирането на операции. При разработването на 

различните варианти за силов отговор/действие, целящи постигането на желаното 

крайно състояние, ръководителите и техните планиращи органи определят 

необходимите сили и средства за постигането на целите, сравняват наличните с 

необходимите способности и определят техния недостиг/ излишък. 

Системата за планиране на операции е съвкупност от взаимосвързани и 

работещи в синхрон силови и несилови органи за управление, прилагащи общи 

политики, доктрини и процедури, използващи оперативно съвместими 

оборудване, съоръжения и комуникации и изпълняващи задачи за изготвяне, 

преглед и изпълнение на планове за съгласувани действия на правителствени 

сили и несиловите компоненти (правителствени и неправителствени 

организации). 

Системата за планиране на операции подпомага диалога и хармонизиране на 

действията между различните нива на ръководство, така че да бъде осигурено 

пълното използване на силовия инструмент на националната мощ, в съответствие с 

националните приоритети, и осигурява непрекъснат преглед и обновяване на 

изготвените планове, в съответствие с промените в стратегическите указания, 

ресурсите и оперативната среда. В процеса на планиране следва да бъдат 

определени способностите извън Министерството на вътрешните работи и  

Министерството на отбраната, необходими за постигането на целите на операцията 

и желаното крайно състояние, както и редът за взаимодействие с органите и 

институциите, отговорни за тяхното осигуряване и поддръжка. 

За ефективно изпълнение на плана следва да се определи редът за формиране 

на необходимите сили и средства, тяхното активиране и развръщане, като им се 

възлагат отговарящи на способностите им задачи за разрешаване на кризата. 

                                                           
10

 Тук под щабове се разбира функционално обособен съвместен орган за управление (кризисен щаб). Този 

термин ще се използва, по време на изучаване на учебната дисциплина,  за заместване на термина органи за 

управление 
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Характерно за управленската функция „Планиране“ е следното: 

- Тя е общозадължителна за всички органи за управление; 

- Документите, разработени в резултат на осъществяването й 

имат нормативна сила, тъй като съдържат нормите за разход на време, ресурси, 

поведение и др. (т. е. имат юридическа сила); 

- Тя е творческа дейност по разкриване, осъществяване и 

определяне на пътищата и сроковете за изпълнение на обективно необходимите 

за даден етап на развитие задачи. 

 

2. Принципи на планирането. 

В литературата за социалното управление, въпросите за принципите на 

планиране са разработени сравнително добре. Управленската дейност в различните 

области обаче се различава съществено, което означава, че принципите не могат да 

се прилагат сляпо от една област в друга, макар и  всички да са в сферата на 

социалното управление. Като се отчита общовалидността на някои основни 

принципи, валидни за социалното управление като цяло и като се изхожда от 

принципите за управление на силовите структури, могат да се посочат следните 

основни принципи за планиране: 

1. Стратегическа съгласуваност. Всеки стратегически план 

реализира намерението на държавното ръководство за разрешаване на конкретна 

кризисна ситуация. За целта в процеса на планиране е необходимо да бъдат 

съгласувани действията и определена отговорността на силовите формирования, 

както и тези на останалите несилови елементи, участници в разрешаването на 

кризата. Това съгласуване е необходимо за постигане на ясно разбиране на общите 

и конкретните цели, както и на нужните действия на участниците за елиминиране 

на причините за възникване на кризата. 

2. Всестранно разбиране на средата. Постигането на желаната 

съгласуваност при планиране и водене на операции предполага всестранно 

разбиране на ситуацията и условията на средата от самото начало на процеса на 

планиране. Това налага тяхното задълбочено изучаване. 

3. Взаимно уважение, доверие, прозрачност и разбиране. 

Планирането на операции с прилагане на всеобхватния подход се извършва при 

взаимно уважение, доверие, прозрачност и разбиране. Това се постига посредством 

информационен обмен и действително сътрудничество между силовите и 
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цивилните участници в решаването на кризата. 

4. Консултации в процеса на планиране и съвместимост на 

планирането: 

 в процеса на планиране на базата на консултации силовите 

органи съгласуват действията си с несиловите участници в разрешаването на 

кризата, като съвместяват функциите на силовия компонент с тези на другите 

участници; 

 планирането на операции и свързаната с него потребност от 

обмен на класифицирана информация трябва да се поддържат от съответните 

процедури, които да облекчат цялостния процес. Като минимум планирането на 

операции трябва да е насочено към липса на противоречие между планираните 

действия и ефекти на силовите формирования и тези на останалите несилови 

държавни и други участници в елиминирането на причините за възникване на 

кризата; 

 участващите в планирането трябва да търсят всяка възможност за 

най-ранен обмен на информация, съдействие и сътрудничество. Това трябва да 

допринесе за постигане на търсената съвместимост на процесите и за извличане на 

поуки от практиката. Всяка от сътрудничещите си страни трябва да е независима, а 

обменът на информацията и процедурите, свързани с нейната класификация, 

трябва да са съобразени с изискванията „необходимо да се знае” и „необходимо за 

споделяне”. 

5. Икономичност на усилията. Планиращите органи и структури 

определят къде и какви усилия да се приложат, така че да се постигне максимален 

ефект при икономично използване на ресурсите, осигуряващи изпълнението на 

мисията. 

6. Адаптивност и адаптивност: 

 гарантиране на максимален обхват на възможните действия и 

взаимодействия с другите участници в рамките на мисията, политическите цели и 

ограничения, правните норми и определените ресурси; 

 отчитане на широкия спектър от обстоятелства, влияещи върху 

постигането на желаното крайно състояние, като се сравняват вероятните цена и 

резултат; 

 периодичен преглед и преоценка на мисията, а при необходимост 

и коригиране на плановете. 
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7. Единство на усилията. Този принцип осигурява хармонизиране на 

действията между планиращите органи на всички нива и от всички структури на 

системата за национална сигурност, за да се координират усилията, при което се 

постигат целите на операцията. Тъй като в нея обикновено участва и несилов 

елемент, необходимо е да се търси единство на целите, ясно разделение на 

отговорностите, разбиране на възможностите и ограниченията на другите 

участници в процеса на планиране и изпълнение на операцията. 

8. Единно разбиране и простота на плановете и заповедите. 

Органите и структурите, участващи в процеса на планиране на операции, 

разработват възможно най-ясни и лесни за разбиране планиращи документи, които 

да не допускат тълкуване, неразбиране и объркване 

9. Планиране на опазването на околната среда. В най-ранна фаза на 

планиране се отчитат всички фактори, касаещи опазването на околната среда – 

законодателство, предотвратяване на замърсяване, управление на отпадъците, 

защита на културното наследство, религиозните институции, паметници от 

всякакво естество – културни, религиозни, исторически и т.н., флората и фауната, 

като особено внимание се обръща на защитените обекти. 

10. Осигуряване и поддръжка на стратегически комуникации. 

Комуникацията между силовите органи за управление и външните за тях 

институции и структури присъства в целия процес на планиране и провеждане на 

кампании и операции. Необходимо е да бъдат синхронизирани действията на 

силовите органи с посланията на средствата за масово осведомяване с цел 

постигане на подкрепа от местното население и международната общност. 

Посочените по-долу общи принципи за използване на организациите от 

системата за национална сигурност при кризи и конфликти също се отчитат при 

планирането на операции. Те са универсални и общоприети правила, но в 

конкретните условия на обстановката е възможно един от тях да е по-важен от 

останалите и по този начин да окаже съществено влияние по отношение на 

планирането. 

1. Ясно формулиране на целите – допринася за успеха на операциите 

и изисква целите, мисиите и задачите за всяка операция да се определят и 

формулират достатъчно разбираемо, точно и категорично. 

2. Единство на управлението за постигане на целите – заключава се 

в съсредоточаване на властта в ръцете на един ръководител. Принципът на 
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делегиране на пълни права на едно длъжностно лице гарантира юридически 

правата му да упражнява власт над всички формирования за постигане на общата 

цел. 

3. Всестранна и надеждна поддръжка и осигуреност – означава 

планиране и провеждане на мероприятия, насочени към създаване на благоприятни 

условия за водене на операция. Надеждната поддръжка и осигуреност гарантират 

изпълнение на мисията, като те се провеждат непрекъснато както при 

подготовката, така и в хода на операцията за постигане на желания краен резултат. 

4. Съсредоточаване на усилията (силите) – концентриране на 

ефективността и мощта на системата за постигане на решителни резултати. 

Умелото съсредоточаване на усилията, посредством прилагане на концепциите на 

SWOT анализ и концепцията за центъра на тежестта дава възможност на числено 

малобройни сили да постигнат решителни резултати. 

5. Рационално използване на ресурсите и силите – осигурява 

рационално съотношение между поставените цели, натовареността на участващите 

сили, осигуреността с материални средства, както и ефективността на техните 

действия. 

6. Адаптивност – постига се чрез планове, които дават 

необходимата свобода на действие при непредвидени ситуации. 

7. Предприемчивост – тя е залог за постигане на целите и 

изпълнение на мисията, посредством постоянно търсене и овладяване на 

инициативата. Този принцип осигурява свобода на действие. 

8. Защита на силите – дава свобода на действията чрез намаляване 

на уязвимостта на собствените елементи от въздействие на противостоящите сили. 

9. Оперативна съвместимост – осигурява изпълнението на мисията 

в национален формат с участието на разнородни елементи от системата за 

насионална сигурност. 

Освен общите принципи за използване на правителствени сили при кризи и 

конфликти при планиране на участието в операции за борба с радикализацията и 

тероризма се спазват и прилагат и други принципи. 

1. Безпристрастност – операциите трябва да се провеждат без 

предпочитания или предразсъдъци към някоя от участващите в конфликта страни. 

2. Постигане на съгласие – съгласието и на двете страни, участващи 

в конфликта, е необходимо условие за успех на операцията. Стремежът е 
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пасивното поддържане на съгласието да се превърне в активно поддържане на 

правовия ред и доверието между враждуващите страни. 

3. Ограничения за употреба на сила – сила се използва премерено и 

пропорционално на условията за постигане на целите на операцията. Най-често 

тези ограничения се дефинират при даване на мандата за мисията и зависят от 

действащото законодателство. 

4. Последователност – постигането на желаното политическо 

крайно състояние изисква последователно постигане на краткосрочните и 

дългосрочните силови цели. 

5. Легитимност – тя е предпоставка за получаване на широка 

обществена международна подкрепа. 

6. Доверие – от особено значение за постигане на успех е органите, 

провеждащи операции от този вид, да се ползват с доверие. 

7. Взаимно уважение – за постигане на дългосрочен успех голяма 

роля играят изграждането и поддържането на взаимно уважение между силовите 

структури и местното население в зоната на провеждане на операцията. 

8. Прозрачност – мисията и концепцията за провеждане на 

операцията трябва да бъдат разбираеми за всички участници. 

9. Свобода на придвижването – от съществено значение за 

постигане на целите е свободата на придвижване в зоната на операцията. Нейното 

ограничаване води до затруднения в останалите области на всички нива, което 

възпрепятства постигането на целите. 

 

3. Методи на планиране. 

Методът за планиране представлява редът и последователността на работа на 

органите за управление при разработването на различните варианти за силов 

отговор/действие, целящи постигането на желаното крайно състояние. 

В специализираната литература са известни три основни метода за 

планиране – последователен, паралелен и смесен. Основен признак за 

класификация на методите е редът за работа на органите за управление. 

Същността на последователния метод се заключава в това, че планирането 

се осъществява последователно и обособено на всяко ниво (управленско равнище). 

Планирането започва отгоре надолу, като следващите нива от ръководно-

управленската структура се включват в процеса, когато завърши работата в 
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старшата (висшестоящата) инстанция. 

Този метод има следните положителни страни: 

 Отделяне на достатъчно време за качествено изпълнение на 

планирането на всяка инстанция; 

 Старшите непосредствен ръководител на структури и щабове имат 

реална възможност да подпомогнат подчинените непосредствен ръководител на 

структури и щабове, след завършване на планирането на своето ниво; 

 Осигуряване и поддръжка на скритост на планирането. 

Наред с това, методът има и съществени недостатъци, като: 

 Голямо времетраене на процеса на планиране; 

 Разработване на голям брой и обем на документите, които 

предоставени на подчинените едновременно, затрудняват тяхната работа и 

разбиране на намеренията. 

 Прекалена централизация, което значително намалява възможностите 

за избор от страна на подчинените на подходи и начини на планиране. Ограничава 

се до минимум самостоятелността на подчинените при решаване на поставените 

задачи. 

При кратки срокове за планиране, предпочитаният метод за планиране е 

паралелния. При него, планирането се осъществява почти едновременно в 

няколко подчинени звена за управление. Следва да се има предвид, че паралелно 

не значи едновременно. Ясно е, че не е възможно всички органи за управление да 

започнат по едно и също време да планират. Необходимо е известно време на 

старшата инстанция да стартира процеса и да изработи съответен документ, с 

който да „захрани“ подчинените структури, с което те да започнат планирането.  

Включването на подчинените звена по-рано в работата по планирането, 

произтича обективно от необходимостта за активна работа по подготовката на 

силовите структури за изпълнение на задачата. В този случай, подчинените ще 

могат да извършат голяма част от необходимия обем работа по планирането и 

независимо, че не са получили пълната си задача, ще могат да обмислят варианти 

за използване на подчинените им сили и средства, сили и средства, в зависимост от 

предстоящата за решаване задача. 

Смесеният метод представлява съчетание на паралелния и последователния 

методи. Този метод се използва, когато с цел запазване в тайна на съдържанието на 

задачата, подчинените щабове не се ориентират за нея с Предупредителна заповед 
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или друг документ, а направо им се поставя задача, след което те започват работа.  

Смесване на методи за планиране може да се получи и при недостатъчна 

организираност, при което отделни органи за планиране изпълняват бавно 

определени работи, а подчинените им са принудени да започнат работа със 

закъснение - след получаване на документите. 

 

4. Видове планове. 

Плановете могат да се класифицират по следните признаци: 

 Предназначение; 

 Мащаб; 

 Продължителност на действие; 

 Обхват; 

 Брой на участващите изпълнители. 

 

По предназначение плановете биват за изграждане и подготовка на силови 

структури за водене на операция/кампания.  

Според мащаба, плановете биват стратегически, оперативни и 

тактически.  

Стратегическите планове обхващат глобални въпроси, отнасящи се до 

подготовка за справяне с възможни заплахи за националната сигурност, а също 

така относително самостоятелни етапи от тях, с които се постигат една или 

няколко стратегически цели. 

Оперативните планове включват проблеми, решавани в мирно време, при 

криза или конфликт. Тези планове като правило са част от стратегическите, 

планове.  

Тактическите планове по аналогия се отнасят до проблеми решавани от 

местни органи от системата за национална сигурност формирования. Те са част от 

оперативните планове. 

Според продължителността на действие, плановете се подразделят на 

дългосрочни, средносрочни и краткосрочни. Първите два вида се наричат още 

перспективни планове. Не съществува точно разграничение по признак „време“. 

Прието е, че планове с продължителност на действие 10 и повече години се 

наричат дългосрочни. Това се обуславя от спецификата на планираните процеси. 

Тези планове изискват значителни инвестиции и съгласуване както между 
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политическите сили (защото надхвърлят един политически мандат), така и между 

много институции. 

Средносрочните планове най-често имат продължителност от 2 до 5 години. 

Краткосрочните планове обикновено са с продължителност до 1 година. Те 

се съставят на основата на перспективните планове, с уточняване и конкретизиране 

на мероприятията през предстоящата година. Към тази категория планове се 

отнасят и плановете за определен период, тримесечие, месец, или етап от 

подготовката на конкретно формирование. Те се базират на годишните планове. 

С оглед на обхвата, плановете биват единични и комплексни.  

Единичните планове се изготвят за решаване на един, по правило несложен 

проблем. Комплексните планове обхващат решаването на сложни (комплексни) 

въпроси. Такива са годишните планове, плановете за операции и т.н.  

Според броя на участващите изпълнители, плановете се подразделят на 

колективни и лични (индивидуални).   

Основните изисквания към плановете са: 

 Целенасоченост; 

 Реалност (изпълнимост); 

 Адаптивност; 

 Рационалност; 

 Пълнота; 

 Простота (несложност); 

 Съответствие със съвременните тенденции и др. 

 

5. Същност и съдържание на прогнозирането. 

Проблемът за същността, основите и особеностите на научното предвиждане 

представлява един от най-актуалните в съвременната теория на познанието.  

Прогнозирането и планирането са същността на научното предвиждане.  

Предвиждането се класифицира като научно и ненаучно (традиционно).  

Научното предвиждане се базира на знанията и закономерностите в 

развитието на природата, обществото и мисленето и на анализа на 

действителността. Научното предвиждане бива предсказване и предуказване 

[Приложение 2]. 

Терминът предсказване предполага описание на възможните или 

желателните перспективи, състояния и/или решения на бъдещи проблеми. 
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Основните, най-важните форми на проявление на предсказването са предчувствие, 

предугаждане и прогнозиране. 

Предуказването е свързано с решаване на проблеми от бъдещето. То се 

осъществява чрез целеполагане, планиране, програмиране и проектиране и се 

оформя под формата на планове, програми, проекти и др. способите за 

обосноваване на научното предуказване са описание (анализ), обяснение (диагноза) 

и предсказване (прогноза). 

Ненаучното предвиждане бива интуитивно, обикновено и религиозно (вяра 

в свръхестественото, суеверие и др.). 

За теорията на управлението определящо значение има научното 

предвиждане, намиращо израз в прогнозирането и планирането. 

Науката, която разглежда въпросите по прогнозирането, като съставна част 

от научното предвиждане се нарича прогностика. В специализираната литература 

прогностиката се определя като научна дисциплина, изучаваща общите принципи 

на прогнозиране на развитието на обекти от каквото и да е естество и 

закономерностите на разработване на прогнозите. 

Основните термини, използвани в прогнозирането са прогноза, 

прогнозиране, прогностично моделиране, предпланови предвиждания, похват 

на прогнозиране, процедура, метод, методика, методология на прогнозиране, 

способ  и система за прогнозиране. Изясняването и познаването на понятийния 

апарат подпомагат извършване на дейностите по прогнозирането и верификацията 

на направените прогнози. 

С понятието  прогноза се обозначава научно обосновано съждение, за 

възможните състояния на обекта в бъдещето и за алтернативните пътища и 

срокове за осъществяването им. 

Разработката (разработването) на прогнози като процес се нарича 

прогнозиране. То представлява специализирано научно изследване, чийто предмет 

са перспективите в развитието на явленията и процесите. Същността на 

прогнозирането в сигурността се заключава в определянето на перспективните 

вероятностни данни за възможните направления и тенденции в развитието на 

правителствени сили, сферата на сигурността техника и военното изкуство, както в 

страната, така и във вероятните или реалните противници, и на хода и изхода на 

операцията/кампанията и въоръжения конфликт като цяло.  В това си качество 

прогнозирането е основна форма на предсказването. Докато предчувствието 
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съдържа информация за бъдещето на равнище интуиция и подсъзнание, то 

прогнозирането се базира на специално научно изследване. 

Предвиждането съдържа две фази: 

 Научно познание на перспективите за развитие; 

 Активна творческа дейност на специалистите по практическата 

реализация на научните знания. 

На първата фаза съответства научното прогнозиране, а на втората – 

планирането. 

При прогнозирането се прави описание на възможните или желаните 

перспективи, състояния и решения за бъдещето. 

Всяка прогноза е компилация между минало, настояще и бъдеще на обекта 

на прогнозиране. Обекти на прогнозиране могат да бъдат процеси, явления, 

събития и др. в зависимост от природата на обекта, могат да се правят следните 

видове прогнози: 

 Социални; 

 Научно-технически; 

 Икономически; 

 Военно-политически и др. 

Миналото на обекта очертава тенденциите на развитието му, неговото 

моментно състояние. Настоящето – разполагаемите ресурси и наличните 

представи, а бъдещето – потребностите и възможностите за по-нататъшно 

развитие. 

Когато обект на прогнозирането е управленската дейност в сигурността и 

отбраната, при изучаването на миналото се определят следните тенденции: 

 Оптимизиране на моделите за планиране; 

 Увеличаване на броя на факторите, отчитани при планирането; 

 Нарастване на количеството на управляваните елементи от системата 

за национална сигурност; 

 Все по-бързо разширяване на обема на информацията за обстановката в 

зоната на кризата; 

 Намаляване на относителния дял на „нетворческия“ труд, поради по-

широкото използване на технически средства в управлението и др. 

Състоянието в момента (настоящето) на човешките, материалните, 
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финансовите и техническите ресурси и научните представи за управленската 

дейност позволяват да се реализират посочените тенденции и да се отчитат 

нарастващите потребности в бъдещето. Израз на това са внедрените и 

внедряващите се нови управленски технологии, основани на системния подход, на 

изследването на операциите и на автоматизираните системи за управление. Те 

позволяват обработка на голям обем от информация, бързо вземане на решение, 

обхващане на голям брой управляеми обекти и т.н. 

Прогнозата може да се разглежда като модел на бъдещето, който изпреварва 

„оригинала“ и става източник на информация за предстоящи събития. В социалната 

област (и в сферата на сигурността и отбраната като нейна част), тя има 

изключително значение, защото неизвестните са твърде много. Разкриване на тези 

неизвестни, макар и приблизително, е възможно само посредством 

прогностичното моделиране.  С помощта на прогнозите се намалява 

неопределеността на бъдещето. Те дават възможност по-реално, по-вярно и 

сравнително по-точно да се видят предстоящите за решаване проблеми, по уверено 

да се формулират целите и да се определят пътищата за тяхното постигане. 

Прогнозите трябва да предшестват плановете, да съдържат оценка на хода, 

последствията от изпълнението (или неизпълнението) на плановете, да обхващат 

всичко, което не се поддава на планиране. Отличителната разлика между 

прогнозата и плана е, че чрез прогнозата се прави вероятностно описание на 

възможното или желаното състояние на обекта на прогнозиране, докато в плана 

се посочват реда, сроковете, отговорниците и ресурсите за постигане на целите.  

Когато прогнозите се правят с цел научно обосноваване на базовото 

решение и разработване на негова основа на планове, те се наричат предпланови 

предвиждания, които са съдържание на общоуправленската функция „Планиране“ 

и намират място по време на едноименния стадий (фаза) от организационния цикъл 

на управление. 

Похватът на прогнозиране е конкретната форма на теоретичен или 

практически подход към разработката на прогнозите, една или няколко операции, 

насочени към получаване на конкретен резултат. 

Процедурата обхваща редица похвати, осигуряващи изпълнението на 

определена съвкупност от операции. 

Методът е сложен похват или подредена съвкупност от прости похвати, 

насочени към разработката на прогнозата. 
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Методика – подредена съвкупност от похвати, процедури, операции, 

правила на изследване, на основата на един или най-често на определено 

съчетание на няколко метода. 

Методология на прогнозиране – област от знания за методите, способите 

и системите за прогнозиране. 

Способ за прогнозиране – получаване и обработка на информация за 

бъдещото състояние на явлението (процеса) на основата на еднородния метод за 

разработване на прогнози. 

Система за прогнозиране – подредена съвкупност от методики и 

технически средства, предназначени за прогнозиране на сложни явления и 

процеси. 

С помощта на прогнозирането могат да се решават следните основни задачи: 

 Ориентиране на органите за управление какви общи цели могат да се 

поставят и осъществяват през прогнозираният период; 

 Изясняване кои от целите отговарят най-пълно на предназначението на 

съответното звено от системата за национална сигурност; 

 Разкриване на съотношението и връзката между настоящите и 

бъдещите задачи, близките и далечните цели на управлението, минималните и 

максималните изисквания към някаква дейност (процес) и др.; 

 Очертаване на възможните пътища, ориентировъчния разход на 

ресурси и времето за постигане на целите; 

 Разкриване на вероятните последствия от реализиране на целите, т. е. 

има и предупредителна функция. 

Независимо от спецификата на обектите за прогнозиране, в съдържанието на 

всяка конкретна прогноза се включват следните основни въпроси: 

 Определяне на обектите и целите на прогнозата, основните проблеми, 

които могат да се решат с нейна помощ, декомпозиция на целите на задачи, които 

да се изпълнят в интерес на целите; 

 Обосновка на предвидените пътища за решаване на проблемите за 

постигане на крайната цел и вероятните срокове за сбъдване на очакваните 

събития; 

 Обосновка на ориентировъчния разход на ресурси за решаване на 

проблемите; 

 Описание на условията, при които се извършва прогнозата; 
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 Описание на използваните методи за прогнозиране – кратка 

характеристика и оценка; 

 Оценка на възможните последствия при сбъдване на прогнозата, както 

и мерки за предотвратяване на отрицателно последици от това; 

 Оценка на вероятността за настъпване на възможните събития и 

значението им за бъдещето на прогнозирания обект. 

За изпълнение на своето предназначение, прогнозите следва да отговарят на 

следните изисквания: 

 Да отразяват обективните тенденции в развитието на правителствени 

сили, теорията и практиката, да дават многовариантен отговор на въпросите 

Какво?, Кога?, Къде?, Как?, С колко сили и средства може да се постигне? и Какви 

могат да бъдат евентуалните последици?; 

 Да се основават на системата от научни методи за прогнозиране, да се 

дава количествена и качествена характеристика на прогнозирания обект; 

 Да се посочват възможни способи за априорна оценка на вероятността 

за сбъдване на прогнозираното събитие, за проверка на предлаганите прогнози и за 

пригодност на използваните методи за прогнозиране; 

 Да бъдат разбираеми за ползвателите при планиране. От особено 

значение е да бъдат ясни, точни и кратки, както и нагледното им представяне и 

добрата количествена обосновка. 

Прогнозите нямат директивен характер. В тях може да има противоречиви и 

даже взаимноизключващи се тези и варианти. Във всички случаи, прогнозата 

трябва да дава верни отговори на перспективите. 

  

6. Класификация на прогнозите в системата за национална сигурност. 

В литературата по прогностика съществуват различни класификации на 

прогнозите в сигурността и отбраната [Приложение 3]. Класификациите са 

извършени по различни признаци, например: характер на прогнозирания обект; 

съдържание на прогнозата; равнище (ниво) на прогнозиране; обхват; 

функционално предназначение и продължителност. 

Основен критерий с съвременни условия следва да бъде програмно-целевия, 

защото отговаря на въпроса за какво се разработва прогнозата. С други думи, това 

е функционалното предназначение на прогнозата. По този критерий прогнозите 

биват поискови и нормативни. 
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Поисковата прогноза се заключава в определяне на възможните състояния 

на явлението (проблема, причината за кризата). Тук се има предвид условното 

продължаване в бъдещето на тенденциите в развитието на изучаваните в 

миналото и настоящето явления, като се вземат предвид действията и 

решенията, способни радикално да изменят тенденциите, да предизвикат 

самоосъществяване или саморазрушение на системата. Такава прогноза отговаря 

на въпроса какво е по-вероятно да стане, при условие, че се запазят 

съществуващите тенденции. 

Нормативната прогноза съдържа определянето на пътищата и сроковете 

за постигане на възможните състояния на явлението  (процеса), приемани като 

цели. Тук се има предвид прогнозиране на постигането на желаното състояние на 

основата на по-рано установените норми, цели и стимули. Такава прогноза 

отговаря на въпроса по какви пътища се постига желаното състояние. 

Изискването на практиката на управлението за създаване на нормативни 

разработки за повишаване на обективността, от там и на ефективността му 

позволява да се обособят прогнози за нуждите на конкретните форми на 

управление като определяне на целите, планирането, програмирането, 

проектирането и непосредствената организация на управленския процес. По тези 

критерии прогнозите биват целева, планова, програмна, проектна, 

организационна – на текущите решения. 

Целевата прогноза на желаното състояние отговаря на въпроса какво е 

желателно и защо. При тази прогноза се построява скала на възможностите: 

нежелателно; по-малко желателно; повече желателно; най-желателно (оптимално, 

при компромис на няколко критерия). Ориентацията й е да съдейства за 

оптимизиране на процеса на целеполагане. 

Плановата прогноза за хода на изпълнението (или неизпълнението) на 

плановете представлява по същество разработване на поискова и нормативна 

прогнозна информация за избиране на най-целесъобразните планови нормативи, 

задания, директиви, като се отстранят нежеланите алтернативи и се изяснят 

преките и косвените последствия на вземаните планови решения. Такава прогноза 

отговаря на въпроса как, в какво направление да се ориентира планирането за по-

ефективно постигане на целите.  

Програмната прогноза указва възможните пътища, мерките и условията за 

постигане на желаното състояние на прогнозираното явление. Тя отговаря на 
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въпроса какво конкретно е необходимо, за да се постигне желаното крайно 

състояние. Отговор на този въпрос е възможен както с поискова, така и с 

нормативна разработка. Първите разкриват проблемите, които трябва да се решат, 

за да се реализира програмата, а вторите – определят условията на реализацията. 

Проектните прогнози на конкретни образи на едно или друго явление в 

бъдещето отговарят на въпроса как (конкретно) е възможно това, как може да 

изглежда това. За целта е важно съчетаното използване на поискови и нормативни 

разработки. Проектните прогнози, (наричани още прогнозни проекти) са призвани 

да съдействат на подбора на оптимални варианти на перспективното проектиране, 

на чиято основа след това да се извършва реалното текущо проектиране. 

Организационните прогнози на текущите решения в управленската сфера 

за постигане на желаното състояние на явлението и на поставените цели отговаря 

на въпроса в какво направление да се ориентира решението, за да се постигне 

целта. Съпоставянето на резултатите от поисковите прогнозни разработки трябва 

да обхване целия комплекс от организационни мероприятия, с което се повишава 

общото ниво (равнище) на управлението. 

В зависимост от съдържанието, прогнозите могат да бъдат: количествени и 

качествени. В зависимост от равнището (нивото) на обхват  – общи и 

специфични.  В зависимост от обхвата – единични и комплексни.   

Признаците на класификация могат да бъдат различни, затова и типологията 

на прогнозите може значително да се разшири. За да са ефективни прогнозите 

следва да образуват система. Силовите прогнози, комбинирани в определена 

система следва да осигуряват достоверност, точност и продължителност на 

програмирането като цяло. 

За разработване на прогнози е важно определяне на източниците на 

информация за бъдещето. Тези източници обикновено обхващат: 

 Оценки за перспективите за развитие в бъдеще на явлението (процеса) 

на основата на опита, често с помощта на аналогията с достатъчно известни сходни 

процеси и явления; 

 Условно продължаване в бъдещето на тенденциите и закономерностите 

на развитие, които са добре известни от миналото и настоящето; 

 Моделът на бъдещото явление (процес), построен съобразно с 

очакваните или желаните изменения на редица условия, чиито перспективи за 

развитие са добре известни. 
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Като се изхожда от гореизложеното, в практиката са се утвърдили три, 

допълващи се един друг способи за разработване на прогнози: 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

• Анкетиране;  

• Екстраполиране и интерполиране; 

• Моделиране (система от уравнения, сценарии, имитации, графи, матрици, 

подбор на показатели, графични изображения и др.). 

Необходимо е да се подчертае, че това разделяне на способите е условно, тъй 

като те се преплитат и допълват един друг. Прогнозната оценка задължително 

включва в себе си елементи на екстраполация и моделиране. Процесът на 

екстраполация е невъзможен без елементи на моделиране. Моделирането 

предполага преди това да се извърши екстраполиране. 

 

7. Ред и последователност за извършване на прогнозирането в 

сигурността и отбраната. 

При разработването на прогнозите, независимост от тяхната специфика е 

установена обща логическа последователност, която съдържа следните етапи: 

Етап 1 – Предпрогнозна ориентация (съставяне на програма за 

изследване).  

Способи за разработване на прогнози 

Анкетиране – 

допитване до група 

експерти, с цел да 

се подреди оценка 

с прогнозен 

характер (особено 

значение има 

експертните 

оценки). 

Екстраполиране и 

интерполиране – 

разкриване на 

промеждутъчното 

значение между два 

известни момента на 

процеса в миналото 

и изпреварване в 

бъдещето. 

Моделиране – 

построяване на 

нормативни модели 

с отчитане на 

вероятни или 

желани изменения 

в прогнозата и 

явленията. 
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Етапът включва уточняване на заданието за прогнозата (характер, мащаб, 

обект, период, основание и др.), формулиране на целите, задачите, предмета, 

проблемите и работната хипотеза, определяне на структурата на изследването, 

избор на методите и организация на изследването. 

Етап 2 – Построяване на изходен (базов) модел на прогнозирания обект. 

Това се извършва с методите на системния анализ. За уточняване на модела е 

възможно използване на експертиза. 

Етап 3 – Събиране на данни за прогнозния фон.  

Етап 4 – Построяване на динамически редове на показателите. Това е 

основният стълб на бъдещите прогнозни модели, с методите на екстраполирането. 

Възможно е обобщаване във вид на прогнозни предварителни сценарии. 

Етап 5 – Построяване на серия хипотетични (предварителни) поискови 

модели на прогнозируемия обект с методите на поисковия анализ на профилните и 

фонови показатели с конкретизация на минималното, максималното и най-

вероятното значение. 

Етап 6 –Построяване на серия хипотетични нормативни модели на 

прогнозируемия обект с методите на нормативния анализ с конкретизация на 

значението на абсолютното (т.е. неограни чено в рамките прогнозния фон) и 

относителното (т.е. привързано към рамките на този фон) значение на оптимума по 

предварително определени критерии, съобразно със зададените норми и цели. 

Етап 7 –Оценка на достоверността, точността и обосноваността 

(верификацията) на прогнозата, уточняване на хипотетичните модели – 

обикновено с методите на експертните оценки. 

Етап 8 –Изработване на препоръки за решаване в сферата на управление, 

на основата на съпоставяне на поискови и нормативни модели. За уточняване на 

препоръките е възможно още извършване на експертиза. 

Етап 9 –Експертно обсъждане (експертиза) на прогнозата и препоръките, 

тяхното доработване с отчитане на резултатите от експертизата и предаване на 

заявителя.  

Етап 10 –Нова прогнозна ориентация. Този етап се извършва, тъй като 

прогнозирането трябва да бъде непрекъснато, както целеполагането, планирането, 

програмирането, проектирането и управлението, за чието подобряване е призвано 

да служи. През този етап се съпоставят материалите на вече изработената прогноза 

с новите данни на прогнозния фон и новия цикъл на изследване. 
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Субектът и обектът на управлението взаимодействат помежду си и с 

външната среда чрез информацията. Управлението е осъществимо при наличието 

на следната информация: целеви изисквания към обекта на управление; описанието 

на обекта на управление и възможните варианти за неговото развитие; критериите 

(показателите) или нормите, по които се избират вариантите за постигане на 

целите. 

Използването на прогнозната информация в планирането е възможно при 

спазване на следните условия: 

-  Съвкупността на показателите, по които се разработва прогноза, 

трябва да съответства на съвкупността на показателите на плана. В противен 

случай, използването на прогнозата при разработването на плана става 

невъзможна; 

- Прогнозната информация трябва да се предава в системата за 

планиране с изпреварване по време, необходимо на процеса планиране. 
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Приложение № 1 

 

Взаимовръзки при планиране на операции на стратегическо и 

 оперативно нива 
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Обмен на информация Стъпка 8

Указания по 
планирането

Утвърдена
 „Концепция за провеждане

на операция”

Утвърден
„План 

за операция” 

Проект на „План за 
преход”/

Ревизия на 
„Плана за

 провеждане на операция”
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Иницииране на 
планирането

Първоначална 

оперативна 

оценка;

Предупреди-

телни 

заповеди до 

подчинените 

(при 

паралелен 

метод на 

работа);

Първоначални 

указания и 

намерение на 

командващия/

командира за 

планирането 

Анализ на 
мисията

Одобрен 

анализ на 

мисията и 

оперативен 

модел;

Указания на 

командващия/

командира по 

планирането;

Указания за 

разработване, 

сравняване и 

избор на 

собствени 

варианти за 

действие; 

Указания за 

разработване 

на варианти за 

действие на 

противостоя-

щите сили и 

следващите 

стъпки в 

планирането 

на операцията

Разработване на 
варианти за 

действие

Кой ще 

проведе 

действията;

Какви 

действия се 

предвиждат; 

Кога ще 

започнат 

реалните 

действия;

Къде ще се 

проведат;

Защо са 

необходими; 

Как ще се 

реализират

Анализ на 
варианти за 

действие

Детайлно 

разработени и 

проверени за 

тяхната 

пригодност 

собствени и на 

противостоя-

щите сили ВД

Сравняване на 
варианти за 

действие

Оценени ВД и 

предложение 

пред 

командващия/ 

командира за 

избор на 

собствен ВД

Утвърждаване на 
варианти за 

действие

Одобрен 

вариант за 

действие и 

доразвито 

намерение на 

командващия/

командира 

Стъпка 1 Стъпка 2 Стъпка 6Стъпка 5Стъпка 4Стъпка 3

Проект на
„Концепция за провеждане на операция”

Проект на
„План 

за операция” 

Инициираща заповесд/директива;
Указания по планирането;

На основата на КОНОП/Указанията 

по планиране на старшите щабове и 

доразвитото намерение на 

командващия/командира одобреният 

вариант за действие се развива в 

КОНОП, която се представя на 

командващия/командира за 

запознаване. След потвърждаване 

КОНОП се представя за 

утвърждаване. Последователността 

за утвърждаване на ОПЛАН е 

същата, както при КОНОП

Прегледът на Плана за операция” 

може да бъде започнат както 

вследствие от периодичния 

преглед на мисията, така и 

вследствие на отделно събитие с 

особена важност за постигането 

на целите на операцията. 

Командващият/командирът 

започва паралелно 

преразглеждане на  Плана за 

операция”, ако е инициирано 

такова на Стратегическия план”

Представя проект на 

оценка

Заповед за
 изпълнение

Заповед за
 оценка

Планиране, координиране на 

процеса на прехода и предаване 

на отговорностите, организиране 

на изтеглянето

Стъпка 7

Изпълнение; Оценка;
Преглед на Плана

Етап 4б
„Разработване на Стратегически план за действие на 

въоръжените сили”

Етап 4а
„Разработване на стратегическа Концепция за 

провеждане на операция”

Етап 2
„Оценка на 

кризата”

Етап 6
„Преход”

Етап 1
„Индикации и 

предупреждения”

Етап 4
„Планиране”Етап 3

„Разработване на 
варианти за 

отговор”

Етап 5
„Изпълнение”

Разработване на КОНОП и 
План за операция

Искане за 
оперативни препоръки

Представя
оперативни препоръки

Утвърдена стратегическа
оценка

Доклад за 
изпълнението

Утвърден 
„План за 
Преход”

Доклад за 
изпълнението
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Приложение № 2 

 

Видове предвиждане 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предвиждане 

научно 

предсказване 

предчувствие 

ненаучно 

предуказване 

предугаждане 

прогнозиране 

целеполагане цел 

план 

програма 

проект 

планиране 

програмиране 

проектиране 

интуитивно предчувствие 

обикновено 
Житейски 

опит 

религиозно суеверие 

предсказване предуказване 
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Приложение № 3 

 

 

Класификация на прогнозите 

 

 

 

за нуждите на конкретните 

по функционално предназначение       форми на управление 

 

  

 

 

 

 

    в зависимост от съдържанието 

 

               

                  в зависимост от равнището    

 

 

 

 

 

 

 

     в зависимост от обхвата  

 

 

 

 

 

 

 

Видове прогнози 

поискова 

целева 

нормативна 

планова 

програмна проектна 

организационна 

количествен

и 

качествени 

общи  специфични 

единични комплексни 
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II. ОРГАНИЗРАНЕТО, КАТО ФУНКЦИЯ 

                                

Организирането е основна управленска функция от една страна и от друга – 

фаза на организационния цикъл във силовите структури. Това само по себе си 

означава, че то има изключително голямо значение за функционирането на 

системата за управление на структурите в сигурността и отбраната. 

Терминът „организация“ произхожда от френската дума organon, която пък е 

заета от гръцката дума органон буквално означаваща „оръдие“ или „инструмент“. 

Организацията като процес е проявление на обществената дейност, 

възникнала на основата на общественото разделение на труда. 

 

1. Същност и съдържание на организирането. 

1.1. Обща характеристика на организирането. 

В съвременната литература, терминът „организация“съдържа три основни 

значения: 

1. организацията като процес; 

2. организацията като състояние; 

и 3. Организацията като вид система [Приложение 1]. 

Организацията като процес е проявление на обществената дейност, 

възникнала на основата на общественото разделение на труда. Функционалното 

назначение на организацията е създаването на нови и качествено усъвършенстване 

на по-рано създадени и функциониращи системи. Поради тази причина, да се 

организира означава или да се създаде системата отново или да се подобри 

състоянието й в процеса на функциониране, в съответствие с изменящите се 

вътрешни и външни условия. Като всички други форми на обществена дейност и 

организацията е винаги конкретна. Конкретността на организацията се обуславя от 

нейния обект. За силовите (оперативните) системи основно значение имат 

организацията на действията (операцията), организацията на труда и организацията 

на управлението [Приложение 2]. 

Организацията като процес се осъществява от хората, поради тази причина се 

е обособила и отделна група професионални работници, наричани специалисти по 

организация на управлението. 

В процесът на управлението, организацията се реализира като една от 

основните му функции. Назначението на тази функция се явява реализация на 
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принципа на самоорганизацията на системата, осигуряване и поддръжкато на 

организираност на всички управляеми и управляваши процеси, в рамките на обекта 

на управление. Организацията се слива с всички управленски функции и пронизва 

целия процес на управлението. По силата на посоченото твърдение и самото 

управление се проявява в качеството на организационен процес. Организацията се 

проявява също така и като обект на управление. Ето защо, е вярно твърдението, че 

управлението се организира, а организацията се управлява. 

В специализираната литература, организацията като процес е застъпена 

главно като организация на операцията (действията, оперативните действия), 

проявяваща се под формата на изпълнителска дейност. Изпълнителската дейност 

на тактическо ниво по своята същност е процес на практическа реализация на взето 

решение и базиращите се на него управляващи въздействия на старшия орган за 

управление (щаб).  

Организацията на изпълнителската дейност във силовите системи се 

провежда обикновено в шест етапа (стадия), [Приложения 3 и 4]: 

 1. свеждане на решението (концепция, задачи, основни въпроси по 

хармонизиране на действията, осигуряване и поддръжкато и управлението) до 

подчинените (изпълнителите),  разясняване на целите и значението на планираните 

мероприятия под формата на отдаване на заповеди и даване на указания; 

 2. декомпозиране на задачите на подзадачи и на функциите на 

подфункции; 

 3. създаване на технологичната схема и на длъжностните 

характеристики; 

 4. подбор, разстановка и обучение на кадрите, осигуряване и 

поддръжка с всички необходими ресурси (средства за въоръжено насилие, 

материални средства, оборудване и др.); 

 5. изпълнение на мероприятия за материалното стимулиране; 

 6. проверка на изпълнението. 

Основен етап, типичен за осъществяване на управленската функция 

организация е първия и в известна степен втория и третия. През последните три 

етапа се реализират управленските функции работа с кадрите, контрол и отчет 

(провеждане на мероприятия за стимулиране, проверка на изпълнението и оказване 

на помощ). Частично, що се отнася до осигуряване и поддръжка на необходимите 

материални ресурси, през четвъртия етап се реализира управленската функция 
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организация. Направеното уточнение е важно от гледна точка на изясняване на 

управленските функции и избягване на противоречия между тях и тяхното 

разбиране.   

В резултат на процеса на организиране се създават организационни системи, 

които са сложни системи, изградени в хода на съзнателната човешка дейност. В 

съответствие с признаците, характеризиращи организацията като определен вид 

социална система, се различават следните нейни разновидности: 

 -  силова (полицейска, силова, жандармерийска и т.н.); 

 - стопанска; 

 - бюджетна; 

 - координираща; 

 - обществена; 

 - обществено-политическа; 

 - формална; 

 - полуформална; 

 - неформална; 

 - реална и др. 

Силовата организация, като форма на социална система е една от най-

развитите сред аналогичните социални системи. Това е така, защото въоръжената 

борба е била и още повече ще бъде усложняваща се дейност. 

Създаването на системи за управление, в т. ч. и на силовите, е същност на 

организацията на управлението. По-конкретно това се изразява чрез следните 

дейности: 

- Организационно проектиране, реорганизация и ликвидация на 

съществуващи системи; 

- Рационализация на управлението. 

За целта се използват т. нар. „Организационни методи“ (регламентиране, 

нормиране, инструктиране), както и редица социално-психологически и 

икономически методи. В процесът на организация на системата е необходимо 

спазването на няколко задължителни условия, по-важните от които са: 

 - определяне на границите на системата; 

 - определяне на границите на променливите (характеристиките) на 

образуващите я елементи и установяване на ограниченията на всяка променлива; 

 - предписване на начина на действие на всеки елемент и схемата на 
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тяхното взаимодействие; 

Характерно за организацията е непрекъснатата работа по усъвършенстване 

на самото й управление. То се изразява в следните основни направления: 

 - точно и ясно поставяне на задачите на управленските звена; 

 - подобряване на формирането на обектите и системата за 

управление, осигуряващи компетентност на управлението; 

 - установяване на съгласуваност на критериите за оценка на 

дейността на звената от различните равнища и повишаване на действеността на 

стимулирането и подбуждането към действия; 

 - избиране  на рационални форми на организацията на 

управлението, усъвършенстване на структурата на системата, разпределение в нея 

на правата, задълженията и отговорностите; 

 - разработване на ефективни методи, програми, алгоритми, 

осигуряване и поддръжка на високо качество на решението на задачата н а 

управлението и рационализация на работата на управленските функции; 

 - внедряване на високопроизводителни операции и процеси за 

обработка на информацията и документооборота, основани на широко използване 

на организационна техника, установяване на научнообоснован режим на работа и 

култура на управлението. 

При анализът на организацията като система, от особена важност е 

разглеждането на системата за управление от гледна точка на регламентиране 

(фиксиране) на строежа на системата и реда за функциониране на основните й 

елементи. Организацията като система бива: 

- Формална; 

-   Неформална; 

- Полуформална; 

- Реална. 

Формалната организация е официално установеният (фиксиран) строеж на 

системата и редът за функциониране на елементите й. Тя се фиксира и проявява в 

съответните регламентиращи документи (длъжностни разписания, устави, 

ръководства, инструкции и др.). По-голяма част от тези документи са законови 

актове, узаконяващи установеното при създаване, реорганизация или 

рационализация на системата, разпределение на функциите, правата и 

отговорностите между отделните й звена. Действеността на това разпределение е 
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обусловена от ефективността на организационните методи за управление, резултат 

от използването на които са съответните документи. Ефективността на 

формализацията на организационните отношения в системата за управление се 

осигурява със спазване на следните изисквания: 

 - отчитане на обективните закони, закономерности и зависимости, 

определящи условията за функциониране на оперативните системи при 

разработката на организационните документи; 

 - описване в организационните документи само на такъв стоеж на 

системата и такова разпределение на функциите между нейните звена, което 

осигурява рационалното й функциониране; 

 - непротиворечивост на организационните документи на 

подсистемите и съответните документи на самата система; 

 - еднозначност на възприемането и използването на понятия, 

документи и др. 

Неформалната организация е противоположна на формалната, т. е. 

елементите формално не са регламентирани (поне не с писани закони и др. 

нормативни актове) и няма външни форми на проявление на структурата и 

хармонизиране на действията им. Тя възниква от наличието на неподдаващи се на 

формализация междуличностни отношения в системата. 

Полуформалната организация включва звена, които не са елементи на 

стационарната структура на системата за управление. Това са обществени 

организации, структурни сили, които са форма на участие в управлението и т.н. 

Реалната организация се образува от формални и неформални структури и 

отношения в съществуващата система на управление. Причина за възникването им 

са фактическите различия между формалната и неформалната организация. 

Наред с разгледаните две значения на организацията на управлението като 

процес, важно място има и третото й значение – организацията на труда в органите 

за управление. Същността на проявлението на организацията на труда в органите 

за управление се изразява в подготовката и осъществяването на мероприятия, 

насочени към качествено усъвършенстване на процесите на труда, за получаване на 

най-голям ефект при изпълнението на управленските функции. 
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 1.2. Организирането като фаза от управленския цикъл. 

Организирането като фаза включва цялостната подготовка за изпълнението 

на решението и синтезира създаването на система, годна да го осъществи 

своевременно и качествено. През нея изработената предписваща информация се 

изпраща от управляващия орган до управлявания обект. 

На тази фаза се разкрива първоначално съответствието или несъответствието 

между планираното и реално възможното изпълнение на поставените задачи. Тя 

има значителна роля в управлението на структурите, защото чрез нея полагат 

основите за реализиране на всяко решение на практика. Фазата организация е 

естествен мост между фазата планиране и фазата оперативно управление. 

В самата фаза организация в теорията също се споменава за цикличност. В 

организацията тази цикличност съдържа следните основни етапи: 

 1. определяне и поставяне на основни (важни, ключови) задачи; 

 2. умело разпределение на изпълнителите, с отчитане на техните 

възможности; 

 3. осигуряване и поддръжка на материалното и техническото 

осигуряване и поддръжка и снабдяване с необходимото за изпълнението на 

задачата (работата); 

 4. определяне на въпросите за контрола и отчета; 

    5. формулиране на съответните изводи от изпълнението на задачата. 

Посочените етапи са задължителни елементи на фазата „Организация на 

управлението на структурите“. 

      1.3. Организирането като общо управленска функция. 

Управленската функция организиране включва следните подфункции: 

-  поставяне на задачи; 

- съгласуване на действията между изпълнителите на отделните задачи; 

- осигуряване и поддръжка на изпълнението на възложените задачи; 

- определяне как да се осъществява управлението. 

 Това съответства на едноименните етапи в цикъла на самата 

организация като фаза. С посочените подфункции се създават условия за 

изграждане на съответната система, способна да реализира взетото решение. 

В тази функция са въплътени организационният процес и неразривно 

свързаната с него ръководно-организаторска дейност на управляващите органи. 

За тези органи процесът и дейността имат два вида насоченост: 
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 - вътрешна – за изграждане на самият орган, с цел управление в 

конкретната обстановка; 

 - външна – от необходимостта да се извърши управлението, съобразно 

зададените цели, за които се формира цялостната система. 

Водеща е външната насоченост на организационният процес и 

организационната дейност, защото в нея се трасира крайния резултат от 

изпълнението на решението. Но това ни най-малко не омаловажава значението на 

вътрешната насоченост, защото само при добре изградена способност за 

самоорганизация могат да се създадат условия за изпълнение на външната 

насоченост. 

Функцията организиране се осъществява основно през съответната фаза на 

управленския цикъл, но намира място и в другите фази, защото е еднакво 

необходима както на самата организация, така и на осъществяване на 

организирането  на управленските функции планиране, оперативно (текущо) 

управление, контрол и отчет и работа с кадрите.  

В крайна сметка, може да се обобщи, че организирането, като 

общозадължителна функция е съвкупност от дейности за създаване на субекта 

и обекта на управлението, на необходимите връзки и отношения помежду им и 

реда и начина за тяхното осъществяване в хода на изпълняваните задачи. 

 

  2. Елементи на организирането. 

Основните елементи на организирането са: поставянето на задачи, 

хармонизиране, осигуряване и поддръжка  и управлението. 

 2.1. Поставяне на задачи. 

Поставянето на задачите на подчинените структури се извършва в 

зависимост от конкретната оперативна (тактическа) обстановка, разполагаемото 

(наличното) време за вземане на решение и възприетият метод за работа в органа за 

управление. 

 В зависимост от възприетият метод за работа и разполагаемото време, на 

подчинените сили и сили могат да бъдат поставени задачи в различните етапи от 

процеса на планиране на операцията. 

Оперативните (текущите) задачи (и едновременно допълнителни указания по 

хармонизирането между структурите и силите) се свеждат до подчинените лично 

от ръководителя или чрез представители от щаба. 
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Основният критерий при избора на един или друг начин за свеждане на 

задачите е времето. Личното общуване позволява сравнително бързо и в най-

достъпна форма поставяне на задачата. Освен това, позволява разясняване на място 

на възникналите проблемни въпроси. От друга страна, този начин на поставяне на 

задачи на подчинените има и някои недостатъци, като откъсване на ръководителя 

(назначения от представител) от изпълнение на преките задължения по 

ръководството на силовите структури и организацията на оперативните действия. 

Ето защо, личното общуване е най-целесъобразно да се използва при подготовката 

на оперативните действия. През време на провеждането на операцията (действията) 

повикването на подчинените ръководители, особено на тези от главните сили не е 

желателно. В тези условия по-полезно е ръководителя (назначения от него 

представител от щаба) да отиде във структурите и преди всичко там, където се 

изпълнява най-важната задача или при тези, които се намират в най-трудно 

положение. 

От особено значение при личното поставяне на оперативните задачи е 

умението на ръководителя (назначения от него представител от щаба) да използва 

точен, ясен и стегнат начин на изразяване при излагане на основните положения на 

концепция, оперативните задачи на подчинените и най-важните моменти по 

отношение на хармонизирането.  

Всички предадени и получени устно заповеди, разпореждания и донесения 

задължително следва да се оформят във вид на писмени оперативни документи или 

да се вписват в съответните дневници. Това позволява на щаба да контролира 

изпълнението на задачите от подчинените, увеличава тяхната отговорност и в 

голяма степен гарантира недопускането на недоразумения. 

Предаването на заповеди и разпореждания по комуникационно-

информационните средства позволява по-бързо поставяне на задачите на 

подчинените във вид на сигнал или кратко разпореждане веднага след като 

ръководителя вземе решение и дори в процеса на вземане на решение, в зависимост 

от това, как ще се разработят едни или други мероприятия. 

Задачите на структурите (силите) за операцията (действията) най-напред се 

свеждат до онези структури, които изпълняват най-важните (основните) задачи, 

които трябва да започнат да действат по-рано от другите или за подготовка на 

които остава по-малко време. С получаването на оперативните задачи, 

ръководителите на тези структури незабавно докладват на ръководителя или на 
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щаба. При свеждане на оперативните задачи чрез представители от щаба или за 

свръзка, документите се връчват лично на ръководителя или на началника на 

структурата. 

Висшестоящият щаб е длъжен своевременно да извести подчинените щабове 

за времето и способа за свеждане на оперативните задачи.  

 Планирането на синхронизацията на управлението се съсредоточава 

за: 

 определяне на всички функции на управлението, необходими за 

изпълнение на задачата; 

 узаконяване на отговорностите за организиране на синхронизацията; 

 осигуряване и поддръжка на ефективен контрол и функционираща 

комуникационна система. 

   В хода на операцията щабът следи за измененията в обстановката, 

своевременно свежда до изпълнителите новите задачи и в съответствие с тях 

доуточнява въпроси по синхронизиране и координиране на действията на силовите 

структури от различни елементи на системата за национална сигурност. Щабът 

обръща главно внимание на непрекъснато взаимодействие между структурите, 

действащи в направленията за осъществяването й. При нарушаване на 

хармонизирането щабът трябва незабавно да вземе мерки за възстановяването му и 

едновременно да доложи за това на ръководителя. 

 2.2. Организиране на комплексно осигуряване и поддръжка. 

 Организирането на комплексно осигуряване и поддръжка е свързано с 

организирането на хармонизиране на действията. Чрез него се създават условия за 

поддържане и развитие на създадената система в желаната посока. 

 Организацията на осигуряване и поддръжката включва определяне на 

задачите на всеки вид осигуряване и поддръжка; силите и средствата за тяхното 

изпълнение; свеждане на задачите до изпълнителите и определяне на реда за 

взаимодействие с привличаните сили. 

Основните въпроси, решавани от органите за управление при организирането 

на видовете задачи по осигуряване и поддръжка и изпълнение на поставените 

задачи, могат да бъдат: 

  - какви видове осигуряване и поддръжка са нужни и какъв е 

относителният им дял? 

  - какви ресурси, кой, откъде, докога следва да ги набави (осигури), как 
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да ги разпредели и в какви срокове на кого да ги достави? 

  - какъв да бъде редът за изразходване на ресурсите, с оглед на 

ритмичното изпълнение на задачите? 

  - какви да бъдат неприкосновените и неснижаемите запаси и как да се 

разпределят в системата? 

  - какви мероприятия, кой, кога, по какъв начин, с какви сили да проведе? 

 2.3. Организиране на управлението. 

Този компонент на организирането се изразява в решаването на две групи 

въпроси – формиране на съответната система за управление и редът за работа в 

рамките на тази система.  

Основните въпроси по организирането на управлението решава всеки 

непосредствен ръководител на структура. По-конкретно ръководителят определя 

следните въпроси: 

  - местата и времето за развръщане на органите за управление; 

  - редът за поддържане на комуникация с подчинените и 

взаимодействащите структури; 

  - начините и сроковете за събирането на информацията и данни; 

При нужда, ръководителят определя състава на органите за управление и 

разпределението на личния състав, средствата за комуникация и техниката. 

По отношение на организацията на системата за изпълнението на решението 

– следва да се има предвид създаването на цялостната система, съставена от 

съответните материални компоненти, като например построението на оперативния 

ред (оперативното построение), хората, техниката и нематериалните компоненти – 

взаимоотношения, подчиненост, свойства на системата и др. 

Въпросите за организирането в дейността на структурите има изключително 

важно значение за формирането, функционирането и усъвършенстването на 

системата за управление на структурите.  

През фазата “организиране” на управленския цикъл се извършва интензивен 

обмен на информация, необходима за правилното и ефективно функциониране на 

системата за управление на оперативните и тактическите структури. Получаването 

на тази информация в съответните органи за управление в касаещия ги обем, в 

точно определеното (необходимото) време е от съществено значение за 

реализиране на оперативните потенциали на собствените сили и за изпълнение на 

мисията на организацията.  
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Приложение № 1 

 

Организацията като вид система 

 

 

 

Реална – 

действителна 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Организацията като 

процес 

Организация на 

операцията  

Организация на труда 

в органите за 

управление 

Организация на 

управлението 

Организацията 

като състояние 

Организацията като 

система 

Организираност 

(повишаването й 

води до укрепване 

на дисциплината, 

във всичките й 

разновидности) 

Формална – 

регламентирана в 

различни документи 

(ЩДР, инструкции, 

ръководства и др.) 

Неформална – 

възниква на основата 

на междуличностни 

взаимоотношения 

Полуформална – 

включва звена, които 

не са елементи на 

формалните 

отношения 
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Приложение № 2 

 

            Организация на управлението 

 

  

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Поставяне на задачи: то е право и задължение на упълномощените да 

вземат решение. Задачите се поставят по два начина – устно и 

писмено. Изисквания: своевременност, еднозначност, пълнота, 

лаконичност и категоричност. 

Хармонизиране: най-важните за всички органи за управление са 

организацията и поддържането на постоянно комуникиране. 

Посредством него се формират и проявяват интегралните свойства на 

системите. 

Организация на осигуряването: Организирането на видовете 

осигурявания е продължение на хармонизирането. Чрез него се 

осигуряват условия за поддържане и развитие на създадената система 

в желаната посока и за реализиране на нейния потенциал. 

Организация на управлението включва:  

- създаване на съответната система за управление; 

- създаване на условия за изпълнение на взетото решение. 
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Приложение № 3 

 

Етапи (стадии) на организацията на изпълнителската дейност  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ 

1. свеждане на решението до подчинените (изпълнителите), 

разясняване на целите и значението на планираните мероприятия под 

формата на отдаване на заповеди и даване на указания; 

2. декомпозиране на задачите на подзадачи и на функциите на 

подфункции; 

3. създаване на технологичната схема и на длъжностните 

характеристики; 

     5. изпълнение на мероприятия за материалното стимулиране; 

4. подбор, разстановка и обучение на кадрите, осигуряване с 

всички необходими ресурси; 

6. проверка на изпълнението. 
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Приложение № 4 

 

Същност на изпълнителската дейност и необходимите условия за 

нейното реализиране  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕОБХОДИМИ УСЛОВИЯ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Същност на изпълнението – процес на 

практическа реализация, практическа 

реализация на решението управляващи 

въздействия.Управленският процес на 

подчинените е процес на изпълнение 

спрямо старшите звена. 

Изпълнителска 

дейност 

2. Подходящ социално-

психологически 

(работен) климат. 

1. Регламентиране, 

нормиране и 

инструктиране. 

3. Правилно организа-

ционно-техническо 

оборудване. 

4.  Достатъчно 

информиране 

5. Системна активация 

(активизация) 

6. Достатъчна професионална 

квалификация 



Лекционен курс “Управление на антитерористичната дейност” 

 

 

62 

III. КОМУНИКИРАНЕТО, КАТО ФУНКЦИЯ 

1. Комуникации. Същност. Видове комуникации 

Комуникация е процес, чрез който двама или повече души си споделят 

информация и споделят нейния смисъл. Терминът „комуникация“ се използва за 

означаване на научната област и на съвкупността от дейности, свързани с нея. 

Комуникацията е динамичен процес. Тя е основно средство за координация за 

действията и за осъществяване на съвместната дейност, чието основно проявление 

е общуването. То представлява обмен на информация, чиято цел е регулация на 

хармонизиране на действията в контекста на появилите се взаимоотношения. 

Общуването е вътрешно вплетено в дейността, то е страна на съвместните действия 

на хората и е форма за съгласуване поведенческите актове на участниците. Чрез 

общуването посредством символи един индивид сигнализира на друг да извърши 

своята част на съвместната дейност. Породено за да обслужва съвместната дейност 

общуването е средство, чрез което се реализират както обществените така и 

междулиностните взаимоотношения. Като категория обслужваща дейността, в 

общуването може да се обособят три взаимно свързани аспекта: 

 Перцептивен - представляващ взаимното възприемане на общуващите 

и установяване на вазаимно разбиране; 

 Интерактивен - отнасящ се до организацията на хармонизиране на 

действията между общуващите индивиди, т.е. до обмен на въздействия; 

 Комуникативен - процес на обмяна на информация между общуващите 

страни. 

Съществуват няколко схващания за комуникацията: 

Първото е, че комуникацията представлява трансфер (пренос) на съобщения 

от някакъв краен получател (А → В). 

Второто схващане е, че комуникацията е обмен (А ↔ В).  

А третото схващане е, че тя е обмен на знакови структури с цел извличане на 

информация. 

Общата характеристика на комуникацията е, че тя е процес; винаги е 

семиотична (т.е. използва знаци) и е взаимодействие или интеракция, най-малко 

между двама души. 

Комуникация означава също, че личното или частното става общо. 

Комуникативни или общителни се наричат хора, които лесно могат да споделят 

собствените си емоции с околните, т.е. лесно, приемат и предават информация. 
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Комуникацията притежава следните характеристики: 

комуникацията е постоянна 

комуникацията е субективна 

комуникацията се заучава 

комуникацията изисква реципрочност 

комуникацията е договаряне 

комуникацията има няколко равнища 

комуникацията е невъзможна без технически средства 

комуникацията е самоотразявaне 

 Видове комуникация: 

 Пряка и опосредствана комуникация. При пряката се използват само 

телесни средства, а при опосредстваната се използват странични технически 

средства; 

 Контакна и дистантна – според разстоянието между участниците; 

 Монологична, динамична и комбинирана – според тактиката на 

общуване; 

 Двупосочна и еднопосочна – според възможността за обратна връзка; 

 Зрителна, слухова, тактилна, вкусова, обонятелна – според канала; 

 Всекидневно битова, дидактична, религиозна, научна, професионална – 

според типа дискурс; 

 Масова и междуличностна – според участниците. 

 Линейна комуникация: 

В основата на всяка знакова система определящи са компонентите на 

комуникацията: участници, кодове, канали, самите съобщения, обратната връзка и 

т.н.  Основните видове комуникация могат да се разгледат по вертикал и 

хоризонтал. 

Низходящата информация протича от по високите равнища кьм по ниските. 

Формите на низходящата информация са: инструкции за работа, официални 

бележки, нарьчници за работа, процедури, инструкции. Липсата на информация 

сьздава отчужденост и демотивация у служителите. 

Възходяща комуникация протича от нисшите кьм висшите нива на 

управление. Информацията която се изпращта показва резултатите от 

изпьлнението, причините за вьзникване на конфликти и др. В този и аспект 

комуникацията се явява поддържаща функция на контрола. 
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2. Процес на комуникиране - същност. 

Чрез комуникацията ние изразяваме своето мнение, позиция, убеждение. 

Научаваме за мнението и позициите на другите. По такъв начин ние 

идентифицираме себе си и своите партньори. Хората опознават себе си като се 

сравняват с другите хора. Комуникацията ни дава възможност да формираме 

(изградим) отношението си към действителността като се запознаем с нея и 

разберем отношението на другите хора към тази действителност. Когато 

комуникираме, ние защитаваме определени интереси и поемаме отговорността от 

тази защита. Да защитим своя интерес означава да обосновавам правото си да 

мисля и да действам по определен начен. 

2.1. Видове модели на комуникация: 

Теоретичното описание на моделите на комуникацията се появява през 30те 

години на XX век. Най-общата класификация се заключава в декомпозирането им 

на механични, нехуманизирани, асоциативни, линейни, интерактивни, масова 

комуникация.  

Едни от първите линейни модели е на Карл Бюлер, който представя 

комуникацията като протича между адресант и адресат във връзка с определен 

предмет. През 50те години на XX век се появяват първите многокомпонентни 

модели, но също от линеен тип на американците Шенън и Уивър.   

2.1.1. Линеен модел на Клод Шенън – характерно за модела на Клод Шенън, 

е че комуникацията е "всяка процедура, при която едно съзнание може да 

въздейства върху друго". Схемата е: 

източник – съобщение - адресат,  

чрез два процеса: кодиране и декодиране.  

предаване – кодиране – канал (шум) – декодиране - приемане 

Този модел е многофакторен, състои се от източник, който предава 

съобщението на адресата, свързан с канал, по който тече съобщението съставено 

чрез код. Еднолинеен модел. Трансфер на съобщението: 

А → Б 

(Механично пренасяне на съобщение) 

 

2.1.2. Модел на Ласуел – линеен модел, при който се набляга на 

психологичния аспект на комуникацията: 

вход – получател – цел – източник – изпращач – изход 
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← декодиране → кодиране → 

Този модел е двулинеен. Всички участващи в комуникацията влияят в 

общуването. Модела е механичен. Обмен на комуникация feedback (обратна 

връзка): 

А ↔ В 

Приликите между двата модела на комуникация: 

Двата модела са линейни. Моделите са механични и нехуманизирани. Двата 

модела пренасят съобщение и наблягат на комуникацията между адресант и 

адресат.  

Разлики между двата модела на комуникация: 

Разликата между модела на Шенън и Ласуел, че първият е еднолинеен, а 

вторият двулинеен. За модела на Ласуел са важни адресанта и адресата, защото 

течащата информация е с обратна връзка. При модела на Шенън, адресанта е този 

който изпраща информация само, а адресата е пасивен, той само я приема.  

Първият недостатък на всички линейни модели е това, че те предполагат 

просто транслация на някакво съобщение, което без проблеми се възприема със 

смисъла, който е имал предвид изпращачът. Вторият недостатък е, че те представят 

една идеална ситуация в абстрактни условия.  

Интерактивни модели на комуникация: 

Семиотиката (наука за знаци) дефинира област на теоретичното и емпирично 

изследване на знаците, символните системи и процеси, знаковото и комуникативно 

поведение както и техните биологични и социални функции. Тук текста не е 

предаване на съобщение, а процес на взаимодействие. Важен фактор е обратната 

връзка (feedback). Oт този фактор се има предвид – самия адресант поддържа 

обратна връзка със собственото си съобщение; предвижда се и възможната 

редакция на адресата под формата на обратна връзка. Модели на интерактивна 

комуникация има при У. Шрам, Г. Берло.  

Масова комуникация: 

Към изясняване на понятието – терминът "mass communication" е възникнал в 

англо - американските изследвания. Общуването е процес на размяна на идеи или 

информация между хората. Масовото общуване е процес на предаване и приемане 

на писмени и устни съобщения, които предизвикват отговор. Общуването се счита 

за успешно, когато то постига желаната реакция или отговор от приемащия 

съобщението. Масовата комуникацията представлява тоталния обмен на формална 
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и неформална, вербална и невербална информация, като при това се различават: 

формална и неформална комуникация, вербална комуникация и невербална 

комуникация. Тук е на лице сложна организация, т.н. телевизионна мрежа. 

Принципно има ясно разделение на труда в продукцията на текста. Ролите на 

автора, аниматора и принципала се осъществяват от различни колективи. 

Адресанта е почти анонимен за адресатите. Адресата е масов, необозрим, анонимен 

и непознаваем. Продукцията на този вид комуникация се характеризира с 

наличието на дистрибуторска мрежа. 

3. Термини в комуникациите: 

Адресант 

Адресантът е човек, който в най-общ смисъл е източника на информация, 

човекът или институцията от където излиза някакво съобщение. Комуникативната 

му роля е сложна, тя включва три позиции: 

Автор = продуцент; 

Аниматор = репродуцент; 

Принципал ~ инициатор ; 

Тези три позиции могат да се комбинират по различни начини.  

Адресът е комуникантът, който получава информацията. Той е един от 

важните компоненти в структората на комуникативния акт. Без него няма 

комуникация, няма обмен на информация. Той може да бъде един, но и 

множествен. Множествен адресат се нарича аудитория, т.е съвкупност от 

слушатели. Ролята на адресата се дели на различни позиции: 

Пряк адресат; 

Косвен адресат; 

Неподозиран; 

За разлика от адресанта, където трите роли може да се съвместяват, при 

адресата не е възможно.  

Код 

Кодовете са правила чрез които участниците общуват. Този термин се 

използва в два основни смисъла: 

Някакъв вид знакова система, в този смисъл са всички естествени езици, 

системи от пътни знаци, светлините на светофара, всички видове азбуки; 
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Съвкупността от правила, които характеризират правенето на текстове, но 

също така свои кодове имат и медиите. Присъствието на кода в комуникационната 

система се характеризира с две неща: 

 набора от кодове, с които си служим; 

 достатъчно е да има определено покритие между кодовете, които 

владеят адресанта и адресата. 

Канал 

Канала е трасето, по което сигналите се придвижват във времето и 

пространството от адресанта до адресата. Съществуват пет канала, чрез които 

хората получават информация от външния свят: 

 зрител / визуален; 

 слухов / аудио; 

 чрез допир / тактилен; 

 вкусов / густативен; 

 обонятелен / олфакторен. 

Човек най- много използва зрителния и слуховия канал. С оглед на своето 

действие в частни случаи на комуникация каналите биват еднопосочни и 

двупосочни.  

Предмет (тема) 

Всеки един текст е свързан с някаква тема, т.е разказва нещо. Тази тема е 

свързана с определен предмет от действителността. Темата се определя като 

специфичен зрителен ъгъл, под който нещо от света се представя в даден текст, 

определя се от адресанта. Темата се определя адресанта. Той решава за какво ще се 

отнася даденият текст. Адресанта се стреми да представи темата в текста. Работата 

му по темата се нарича разгръщане на темата в текста. Адресата от своя страна 

декодира сигнала и извлича съдържанието, като се стреми да схване темата. 

4. Комуникирането като същностна страна на процеса общуване 

Деловото комуникиране (К) представлява процеса на установяване на 

контакт при който хората обменят по между си мисли, настроения, идеи, чувства, 

нагласи по повод на тяхната съвместна дейност и с цел получаване на определен 

ефект който е свързан със стратегията и целите на организацията. К е процеса на 

обмен на информация между хора с различни ценности, знания и опит 

осъществяван чрез думи и невербални средства. Комуникацията е 

резултатът,състоянието получено при осъществяване на комуникиране. 
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Общуването (О) като обмен на информация притежава следните характерни 

черти: 

1) О не може да се разглежда само като изпращане(приемане) на 

информация.То е свързано с отношението между двата индивида всеки от които е 

активен субект. 

2) При обмена на информация чрез О хората взаимно си влияят,в резултат на 

което се въздейства върху поведението на участниците в К. 

3) Лицата които приемат (предават) информация трябва да си служат с 

еднаква система за кодиране и декодиране,да говорят един език и да разчитат 

еднакво знаците и фиксираните върху тях значения. 

4) При човешката комуникация могат да възникнат специфични 

комуникативни бариери от социален и психолог. характер. 

5. Принципи на комуникацията. 

1) Тя може да е съзнателна или несъзнателна. 

2) Всички съобщения имат два аспекта-съдържание(изразява се с думи) и 

отношение(показва чувствата към другата страна). 

3) Тя е необратима. 

4) Често това което предава едната страна е различно от това което другата 

възприема. 

5) Тя е неизбежна. 

Цели на процеса К: 

1) Влияние върху поведението на членовете на организацията 

чрез:мотивиране, направляване, инструктиране и оценяване. 

2) Изразяване и изясняване чувствата на участващите. 

3) Осигуряване и поддръжка на управленските функции с необходимата 

информация в резултат на което е възможно тяхното изпълнение 

4) Контролиране - основни фази: 

- изясняване на целите, стратегията. 

- избиране на аудиторията.  

- справяне с препятствията. 

- избиране на подходящ вид и стил на общуване. 

- изразяване на намисленото да се каже. 

- обратна връзка. 
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6. Етапи на комуникиране. 

Първи етап 

Осмисляне и интерпретиране на информацията, която комуникатора трябва 

да предаде. Неговите лични възгледи и възприятия оказват решаващо значение за 

осъществяването на комуникацията. Чрез кодиране идеите на комуникатора се 

превръщат в система от символи. Така оформеното послание се изпраща чрез 

комуникационния канал във вербална или невербална форма. 

Втори етап 

Предаване на информацията до получателя/адресата. Изправността на 

информационния канал има съществено значение за реализацията на 

комуникацията. На този етап са налице условия за възникване на шум, който да 

възпрепятсва предаването. Причините за шума могат да бъдат 

разнообразни:теxнически, персонални, смислови 

Трети етап 

Получаване на съобщението (информацията). За да възприеме съобщението, 

получателя трябва да го трансформира в удобния за него вид(декодиране). На този 

етап е възможно разминаване във вижданията на подател и получател, поради 

разликата във възприятиата или поради използваните изразни средства, които не са 

правилно разбрали. 

Четвърти етап 

Предприемане на действия от получатела на база получената информация. В 

случая се смята, че комуникацията е осъществена и потвърждението е под формата 

на обратна връзка.Тя много често се идентифицира с отгворността на получателя за 

получената информация и вземането на съответните решения. 

7. Междуличностно комуникиране. Стилове. 

7.1 Междуличностно комуникиране 

Междуличностната комуникация е цялостен, сложен и многообразен, 

типичен за хората процес за установяване помежду им духовен контакт, в който те 

проявяват своя вътрешен свят (идеи, чувства, мисли и др.) Получава и предава 

информация. При нея адресанта винаги е единичен автор, аниматор и принципал. 

Адресата също е единичен, а също така познат и има конкретни характеристики. 

Продукцията при междуличностната комуникация е евтина, а дистрибуцията се 

извършва лично от автора. Тук съществува алтернатива, т.е. размяна на ролите 

адресат и адресант. В междуличностното комуникиране се редуват фазите на 
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говорене и слушане.Тук речта е посредник между този който говори и този който 

слуша. Чрез нея се предава информация, изказват се оценки, правят се тълкования 

на факти и ценности, уточняват се позиции и критерии, изразяват се чувства. 

Ефективността на междуличностното комуникиране зависи от конкретната 

обстановка от опита, от възрастта, мотивацията, ценностната система на 

комуникиращите. Като всичко това може да се обедини под наименованието тип на 

комуникатора. Всяка от страните се придържа към определен стил на 

комуникирането - особено тази която иска да води. Най-бързия начин да се 

установи доверие и разбирателство в отношенията е да се определи типа на 

комуникатора. Съществуват три основни вида: 

1) Аналитичен - използва фрази от рода на смятам, разбирам; висок стил на 

говорене; сложни изречения; аналитична терминология. Установяване на доверие с 

този тип изисква да се изложат фактите и да се премине към същността на въпроса. 

2) Емоционален - използва фрази от рода „Струва ми се че е правилно”; 

„Усещам, че идеята е добра”. Те имат идея с изразяването. Комуникирането с този 

тип изисква търпеливост, излагане на подробности, предоставяне на време за да 

изрази идеята си, трябва да се осигури обратна връзка. 

3) Визуален - добре организиран, склонен към перфекционизъм. Използва 

фрази като „Имам представа”, „Разбирам какво искаш да кажеш”. Трябва да му се 

осигури пълна картина като се използват описателни фрази,нагледни помагала и 

пособия. 

7.2 Стилове за междуличностното комуникиране  

- определят се от два показателя:-отвореност към другата страна; 

-използване на информация по линията на обратната връзка.Според тях се 

прилага метода „прозорец на Джоу –Хари“. Отвореността изразява склонността на 

комуникиращия да се изявява. Колкото по отворена е едната страна толкова тя е 

предразположена да комуникира. Обратната връзка изразява желанието на 

страната да получи повече информация.Успешното съчетаване на двете е гаранция 

за успешно  

Комбинацията между двата показателя формира четири зони:  

I. - Арена – колкото по голяма е, е по ефектно К.  

II. - Бяло петно - информацията която не ни се представя нарочно или която 

не желаем (не можем) да възприемем.  
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III. – Фасада - нашата страна издига преграда и не желае да представи 

определена информация. 

IV. - Зона на неизвестната информация - представя несъзнателни или 

подтискани чувства , скрити умения,качества и способности. Разгледаните 

различия в двата показателя разграничават четири стила:  

тип А - характеризира се с минимално използване на отвореност и обратна 

връзка, въздържане от общуване. Такива хора са груби, надменни, 

некомуникативни; тип Б - слаба отвореност, силно желание за обратна връзка. 

Придържащите се към този стил изискват информация от останалите, но в отговор 

им дават малко такава. 

тип В - готовност за предоставяне на информация на другите и 

пренебрежително отношение към идващата от тях.Тези хора са уверени в мнението 

си и се отнасят с недоверие към другите. В подчинените на такъв човек възниква 

враждебност, противопоставяне; 

тип Г - балансирано използване на двата процеса. Характерно е 

чувствителност и отвореност към потребностите на другите,готовност за активно 

взаимодействие и общуване с тях. 

8. Същност на външното организационно комуникиране (ВОК) 

Нека осъществим връзката между функцията организиране и функцията 

комуникиране. Без втората първата е невъзможна, защото организация е структура, 

възникваща в резултат на преднамерена договореност за обединяването на 

усилията на хора, които работят за постигането на определена цел. Или, с помощта 

на организацията, като функция и система, могат да се постигнат някакви цели. В 

този смисъл всяка една организация притежава поне няколко ключови символа: 

Хората на организацията – какво знаят и могат да правят добре, кои са 

основателите на организацията и каква е тяхната компетентност. 

Мисията и целите на организацията – знаят ли се от обществото, от 

служителите на организацията, значими и важни ли са, успяват ли да ангажират 

служителите (да създадат съпричастие и мотовация у тях). 

Структурата на организацията („скелетът” на организацията) – от която 

зависи организацията на работа, координацията, яснотата кой, какво, къде, кога, с 

кого ще прави, включително и цялостните взаимоотношения по повод 

изпълнението на целите и мисията на организацията. 
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Възприятията, нагласите, ценностите на хората в организацията, 

включително и на собствениците – в смисъл как възприемат средата, в която 

организацията им работи, адаптивни ли са към следата, какви са нагласите към 

работата, която извършват, към потребителите, към конкурентите. 

Като процес организацията е проявление на обществената дейност, 

възникваща на оснава на общественото разделение на труда. Като състояние 

организацията е вътрешно присъсща на всяка система. Степента на организираност 

на системата трябва да съответства на степента на организираност на околната 

среда. Добре организираните системи са ефективно управляеми. Една система е 

организирана когато: 

 са определени границите на системата и са установени колко и какви 

подсистеми и образуващи елементи тя включва. 

 са определени характериктиките на образуващите елементи. 

 е изяснен начинът на взаимодействие между елементите. 

Организационността е начин, осигурявящ на системата възможност да се 

съхрани като цялостно образуване. Повишаването й изисква: 

 Изучаване на потребностите от информация за състоянието на 

околната среда. 

 Определяне на степента на зависимост на системата от състоянието на 

околната среда. 

 Определяне на относителната значимост на различните външни 

условия. 

 Оценка на състоянието на околната среда. 

 Прогнозиране на измененията на околната среда.  

Изучаването на околната среда има изключително важно значение за 

приспособляемостта на организацията.  

Съществуват различни класификации на елементите на околната за 

организацията среда. Една от тях е според равнището на проявяване: елементи на 

макрообкръжението и на микрообкръжението. Към първите се отнасят държавата, 

нейните институции в ролята на регулатор на икономически и соц. процеси. Към 

елементите на микрообкръжението спадат: потребители, доставчици, конкуренти, 

управленска инфраструктура, заинтересовани от дейността на организацията 

лица.Тази класификация има по скоро диагностично-констативна функция с 

представяне на елементите и опознаване на техните характеристики и място в 
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обкръжението. По практическо въздействие има втората класификация според 

начина на въздействие върху организацията или организацията:  

1) Елементи с пряко въздействие; 

2) Елементи с косвено въздействие; 

Към първите се отнасят елементи и на макро - и на микросредата. 

Важен представител на първата група са нейните делови партньори, 

доставчици и потребители. Всички те следват различен модел на поведение в 

зависимост от изискванията на обществото. Комуникациите с всички тези 

парньори са хоризонтални и еднопосочни. Съвременната управленска наука 

предлага различни модели за характеризиране на поведението. Така например 

Портър залага на конкурентните предимства – „модел на петте заплахи”. Деловите 

партньори се разглеждат в зависимост от техните и тези на организацията 

предимства. Втория модел е на „очакваните изгоди”- всеки участник търси изгода 

от трайни и стабилни връзки в границите на микрообкръжението. Японския метод 

е „доставка точно на време, точно на място”- пример за ефективно 

комуникиране.То се извършва от система от звена с управленски дейности, извън 

организацията и в организацията. Към преките елементи спадат и групите за 

оказване на обществен натиск-обединение от хора на формална и неформална 

основа които въздействат на ръководствата на организациите. Друг елемент на 

микрообкрьжението са собственици, ръководители.  

Съществува и вътрешно - организационна култура за взаимоотношенията 

между организациите - възприети разумни доводи, норми, които третират етичните 

отношения между партньорите, но и етикецията в определени среди, прослойки и 

групи. Етиката е свързана със съдържанието на поведението, а етикецията с 

външната му страна и е възприет набор от строги правила при точно определени 

условия. Двете понятия имат допирни точки, но не се пресичат. Възможно е 

поведението да е съобразено с етични принципи, но да не съвпада с етикецията. 

Неспазването на правилата води до неуважение, нежелание за сътрудничество. Към 

елементите с косвено въздействие спадат социални, политически, научно-

технически процеси и националната култура. Тук се отнасят религия, морал, език, 

изкуство и др.  

Третата класификация е според административните граници на страната - 

има различно значение при изграждането на комуникативните връзки на всяка 
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отделна организация.Те са съществена част от ВОК. В същността на процеса е 

срещата м/у контрагенти и сключване на споразумение между тях.  

Общото между определенията на различните автори е постигането на 

споразумение и задоволяване на всички интереси. Когато възникне спор в хода на 

преговорите, без достигане на споразумение, се намесват други органи - съдебен 

спор.  

9. Вътрешно - организационна комуникация  

Съществуват много дефиниции на организационната комуникация. Един от 

начините да просветим нашето разбиране за организационната комуникация е да 

сравним различни подходи. За целта искаме да дефинираме организационната 

комуникация, така че да имате референтна рамка за разбиране на проблема. 

Дефиницията не е окончателна, но създава отправна точка за разбирането на тази 

специализация на комуникационното изследване. 

Нека дефинираме организационната комуникация, като „изпращане и 

получаване на съобщения между взаимосвързани индивиди в определена среда или 

среда, за да се постигнат индивидуални и общи цели. Организационната 

комуникация е силно контекстуална и зависима от културата. Хората в 

организациите предават съобщения чрез лични, писмени и медийни канали. 

Организационната комуникация ни помага да: 

 1) изпълняваме задачи, свързани със специфични роли и отговорности на 

индивидите в изпълнение на задълженията им в организациите;  

2) хората на съответни позиции да се адаптират към промените чрез 

индивидуална и организационна креативност и адаптация;  

3) изпълнение на задачи чрез поддържане на политика, процедури или 

наредби, които подпомагат ежедневните и непрекъснатите операции;  

4) развиват отношения, при които „човешките послания са насочени към 

хората в организацията - техните нагласи, морал, удовлетворение и 

удовлетворение”;  

5) координира, планира и контролира операциите на организацията чрез 

управление.  

Организационната комуникация е начинът, по който организациите 

представят, предоставят и съставят своя организационен климат и култура - 

нагласите, ценностите и целите, които характеризират организацията и нейните 

членове. 
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Организационната комуникация се фокусира основно върху изграждане на 

взаимоотношения и взаимодействие с вътрешни организационни членове и 

заинтересовани външни публики.  

Имаме два начина да разгледаме организационната комуникация. 

Конвенционалният подход се фокусира върху комуникацията в рамките на 

организациите. Вторият подход е комуникацията като организация - което 

означава, че организациите са резултат от комуникацията на тези, които са в тях. 

Комуникацията не е само за предаване на съобщения между податели и 

приемници. Комуникацията буквално представлява или съставлява нашия 

социален свят. Голяма част от нашето общуване включва изпращане и получаване 

на относително непроблемни послания и действие по тази информация. В други 

случаи нещата са малко по-сложни, например когато трябва да разрешите 

конфликта с колега, сътрудник или член на семейството. В тези ситуации се случва 

много повече, а само обмен на информация. Вие всъщност се занимавате със 

сложен процес на смисъл и правила за преговори, създадени от участващите хора. 

За да бъдат организациите успешни, те трябва да имат компетентни 

комуникатори. Проучването на организационната комуникация показва, че 

организациите разчитат на ефективна комуникация и ефективни комуникационни 

умения от своите членове. Редица проучвания идентифицират ефективната устна и 

писмена комуникация като най-търсените умения от тези, които управляват 

организации. Американското министерство на труда съобщава „за компетентност 

за комуникация като най-важното умение, необходимо за работната сила на 21-ви 

век, за да постигне организационен успех.“ Институтът на обществения форум 

твърди, че „служителите трябва да са квалифицирани в публично представяне, 

слушане и междуличностна комуникация, за да процъфтяват в една организация.“ 

Организациите търсят хора, които могат да следват и дават инструкции, да 

слушат точно, да предоставят полезна обратна връзка, да се разбираме с 

иерархично равнопоставените и контрагентите си, да поддържат мрежа, да 

осигуряват служебна информация, да работят добре в екипи и творчески и 

критично да решават проблеми и да представят идеи по разбираем начин. 

Развитието на информираността и ефективността на организационната 

комуникация е нещо повече от просто да имаш ноу-хау или знания. Ефективната 

организационна комуникация включва знание как да се създава и обменя 

информация, да работи с различни групи или индивиди, да комуникира в сложни и 



Лекционен курс “Управление на антитерористичната дейност” 

 

 

76 

променящи се обстоятелства, както и да има способност или мотивация да 

общуваш по подходящ начин. 

Как започва полето на организационната комуникация? Обикновено с 

установяване на проблем, опасност от възникването му или наличие на криза в или 

извън органиязацията, които могат да дадат определени ефекти върху нея. 

Комуникационна компетентност на ръководителя е способността му да изпълнява 

ролите и задачите в съответствие с правилата и стандартите на съответната 

дейност. Тя включва комбинация от знания, умения, способности и мотивация 

необходими за изпълнение на съответната роля а също и измерими резултати и 

поведения. От нея в голяма степен зависи как постъпва и как излиза информация от 

организацията какви са реалностите в дейността и и средата, в която тя 

функционира. Управлението на организациите по своята същност е 

информационен процес. Информацията е основен ресурс на властта във всяка 

форма.  

Следователно функцията комуникиране е важна за успешно 

реализиране на дейностите в определена средата, особено при наличие на 

опасност от криза или конфликт.  

Възможността за ефективна комуникация с висшестоящите, иерархично 

равнопоставените и персонала е от съществено значение, без значение от 

институцията.  

Обособени са десет ръководни комуникационни роли, окрупнени в 3 групи:  

1) Персонални (изпълнява се от ръководителя като индивид);  

2) Информационни (осъществява функция комуникиране);  

3) Ръководни.  

Информацията се обработва чрез изпълнение на мониторна, разпоредителна 

и представителна роли. При мониторната ръководителя непрекъснато търси и 

получава информация за осмисляне и разбиране на вътрешната и външната среда. 

Тази информация се получава от вътрешни и външни източници. За да се 

изпълнява тази роля успешно трябва:  

1) създаване на собствена информационна система;  

2) обучаване на членовете в груповата общност в интерес на информацията. 

В разпоредителната роля ръководителят насочва информацията от 

външната към вътрешната среда. Препоръките за тази роля са: 
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1) проверка достоверността на информацията, независимо от вида и формата 

й;  

2) внимателно избиране на комуникационни методи и канали; 

3) създаване на условия за обратна връзка. 

В представителната роля ръководителят представя канал за връзка към 

външните организации и взаимодействащи структури по хоризинтала и вертикала. 

Ръководителят трябва да притежава необходимата власт и право да говори от 

името на организацията. Препоръки: 

1) предаване на достоверна информация към външната среда;  

2) разширяване и използване на персонална информация; 

3) изграждане на експертен източник на който може да се довери, като 

партньор. 

Изпълнението на информационните роли на ръководителя е свързано с 

процесите вземане на решение, формиране на стратегия за които е важна 

информационната осигуреност. 

Комуникационното поведение на ръководителя допринася за навременно 

осъществяване на управленските функции и реализиране на информационната 

роля. Изгражда се от следните причини: 

1) овладени норми и правила за човешка дейност;  

2) от стратегическите цели;  

3) от традиции, култура на организацията;  

4) от спецификата на дейност средата;  

5) от качествата на ръководителя.  

Компонентите на комуникационното поведение се обединяват в три групи: 

1) знания в областта на междуличностните комуникации;  

2) умения, привички за осъществяване и поддържане на информация;  

3) действия при стандартни и нестандартни ситуации, преодоляване на 

препятствия съпътстващи комуникационния процес.  

Усъвършенстването на комуникационното поведение на ръководителя 

изисква непрекъснато набиране на знания и умения в областта на професията и на 

персонала. Управлението на дейност комуникациите при между културните 

различия на индивидите изисква висока компетентност и познаване на различните 

култури за да се избегнат отрицателни влияния. Обучението преминава през 

няколко етапа: 



Лекционен курс “Управление на антитерористичната дейност” 

 

 

78 

1) опознаване на рода; 

2) опознаване на други култури;  

3) развиване уменията за между културна комуникация.  

Използват се различни източници за обучението на ръководителя. Те могат 

да имат следната насоченост: традиционни и нетрадиционни. При провеждане на 

дейност от рода на организиране на процеси или преговори за преодоляване на 

разли фирмите и чия е важно да се изпращат хора с правомощия и статус, дори 

когато реалните преговори се водят на различни нива. 
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ПРИМЕРИ: 

Пример 1 

“Терористи трескаво сменят начините на комуникиране заради 

Сноудън” 

Кимбърли Дозиър29 юни 2013 

Асошиейтед прес 

 

Американските разузнавателни служби се мъчат да спасят следенето на Ал 

Каида и други терористи, които работят трескаво, за да променят начина, по който 

комуникират, след като консултант на Агенцията за национална сигурност (АНС) 

огласи детайли за две нейни програми за шпиониране. Това е електронна игра на 

котка и мишка, която може да има смъртоносни последици, ако някой заговор бъде 

пропуснат или някой терорист успее да се изплъзне от полезрението. 

Двама служители от американското разузнаване казват, че членовете на 

практически всяка терористична организация, включително ядрото на Ал Каида, се 

опитват да сменят начините си на комуникация, вземайки предвид това, което 

четат по медиите, за да се скрият от американското следене – за първи път 

служители на разузнаването разкриват кои организации реагират на течовете на 

информация. Служителите пожелаха анонимност, защото не бяха упълномощени 

да говорят публично по въпроси, свързани с разузнаването. 

Те не навлязоха в подробности откъде знаят това, дали терористите сменят 

имейл акаунти или мобилни оператори или са възприели нови техники за 

криптиране, но осведомен по въпроса конгресмен заяви, че клонът на Ал Каида в 

Йемен, Ал Каида на Арабския полуостров, е бил сред първите, променили 

начините за връзка със своите хора. Той също пожела анонимност. 

Малко след като Сноудън огласи документите за тайните програми за 

следене на АНС, чатове и уебсайтове, използвани от екстремисти и потенциални 

нови попълнения, посъветвали потребителите как да избегнат агенцията да ги 

засече. Съветите варирали от това да не използват истинските си телефонни номера 

до препоръчване на конкретни онлайн програми, които да попречат на 

разузнавачите да засекат физическото местоположение на компютрите им. 

Председателят на Комисията по разузнаване към Камарата на 

представителите Майк Роджърс, каза, че има „промени, които вече се наблюдават 

при хората, които искат да сторят зло на нас и на съюзниците ни“. 



Лекционен курс “Управление на антитерористичната дейност” 

 

 

80 

Сенатор Ангъс Кинг заяви в началото на седмицата, че Сноудън „на практика 

е предупредил враговете на страната ни (като) Ал Каида за това какви техники 

използваме, за да следим дейностите им и да осуетяваме заговорите им, и 

компрометира тези усилия, и е доста възможно в резултат да умрат хора“. 

Същевременно АНС и други аналитици в борбата с тероризма са 

съсредоточавали вниманието си върху терористите, наблюдавайки електронните 

им комуникации и регистрирайки всички промени, включително посещаваните 

сайтове от заподозрените с цел да се опитат да определят каква система те биха 

използвали, за да избегнат да бъдат засечени в бъдеще, каза бивш високопоставен 

служител от разузнаването, пожелал анонимност като условие да говори за 

разузнавателните операции. 

„Обезсърчително е. Трябва да започнеш от начало, за да засечеш отново 

целта“, каза М. И. „Спайк“ Боумън. Той е бивш служител от разузнаването и 

заместник-главен юридически съветник на ФБР, а сега работи в Центъра по право в 

областта на националната сигурност към университета на Вирджиния. Но АНС в 

крайна сметка ще навакса, предрече той, защото начините, по които терористите 

могат да комуникират, са ограничени. „Вярвам силно в способността им да си 

върнат достъпа“. 

Преминаването на терористични организации към криптирана комуникация 

може да забави АНС, но криптирането също така маркира съответната 

комуникация като нещо, което американската агенция си заслужава да следи, се 

посочва в нова партида секретни и топ секретни документи на АНС, публикувани 

миналата седмица от британския вестник „Гардиън“. Според тях агенцията смята 

всяка криптирана комуникация между чужденец, когото следят, и намиращ се в 

САЩ човек за разрешена да се запише и да се държи колкото е нужно, докато се 

разбие кодът й и се проучи. 

Огласените миналата седмица документи показват и мерките, които АНС 

взима, за да събира информация в чужбина, хвърляйки светлина върху възможните 

последици от разкритията върху по-традиционните методи на шпиониране. Много 

чужди дипломати използват имейл системи като „Хотмейл“ (Hotmail) за личната си 

кореспонденция. Двама чужди дипломати, с които се свързахме тази седмица и 

които използват американски имейл системи, следени от АНС зад граница, казаха, 

че не планирали промени, защото и двамата вече предполагали, че САЩ могат да 
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четат този тип кореспонденция. Те пожелаха анонимност, защото не бяха 

упълномощени да обсъждат методите си за комуникация публично. 

Променящото се поведение на терористите е част от последиците от 

огласяването на десетки топ секретни документи в медиите от бившия аналитик и 

консултант на АНС, 30-годишния Сноудън. 

Дирекцията на националното разузнаване на САЩ и АНС отказаха да 

коментират последствията, но директорът на агенцията генерал Кийт Алекзандър 

каза пред конгресмени, че течовете на информация са причинили „необратими и 

значителни вреди на САЩ“. 

„Мисля, че ще навреди на нас и на съюзниците ни“, каза Алекзандър. 

Изтеклата информация разкри, че АНС сканира използването в целия свят на 

девет базирани в САЩ доставчици на интернет услуги, включително Гугъл, Яху, 

Скайп и ЮТюб. 

„След разкритията джихадисти публикуваха новинарски статии на арабски за 

тях и посъветваха другите джихадисти да бъдат много предпазливи, да не дават 

истинския си телефонен номер и друга подобна информация, когато се регистрират 

в уебсайтове“, каза Адам Райсман от частната аналитична компания Ес Ай Ти И 

Интелиджънс груп. Те също така давали конкретни съвети, препоръчвайки на 

джихадистите да използват системи за защита на личните данни в имейлите като 

ТОР (The Onion Router (TOR) – Луковият рутер), за да скриват ай пи адресите на 

компютрите си и за да използват криптирани линкове, за да влизат в джихадистки 

форуми, каза Райсман. Макар че ТОР отначало е създадена, за да помага на 

дисиденти да комуникират в страни, където интернет се цензурира, системата 

среща правни проблеми, защото, както се твърди, е използвана и от престъпници. 

„Престъпниците се справят добре и без неща като ТОР“, каза говорителката 

на ТОР Карън Райли. „Ако утре ТОР изчезне, те пак ще си имат сигурен, анонимен 

достъп ди интернет. Жертвите им обаче няма да имат“. 

Други аналитици предрекоха двойна еволюция на отдалечаване от 

разобличените методи за комуникация: терорист, който е използвал Скайп, за да 

планира нападение, може веднага да спре да го използва, за да не разкрие 

предстоящата операция, каза Бен Вензке от частната аналитична компания „Интел 

сентър“. 

Но ако джихадистката група използва вече разобличена система като ЮТюб, 

за да разпространява информация и да набира нови последователи, те постепенно 
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ще преминат към нещо друго, което не е разкрито от издадената от Сноудън 

информация – действайки бавно, отчасти защото ще се опитват да определят дали 

новите системи, които имат предвид, не са също компрометирани, и ще трябва да 

се обърнат към последователите си и да сигнализират промяната. Това ще отнеме 

време. 

„Като цяло за терористичните организации и други враждебни актьори 

изтичания на информация от този род служат като сигнал да се събудят и да 

внимават повече как действат и да подобрят сигурността си“, каза Вензке. „Ако 

ЦРУ или ФБР научат утре, че комуникациите им се следят, смятате ли, че нещата 

ще си продължат постарому или смятате, че те ще въведат серия промени с течение 

на времето?“ 

Разкритията, че разузнавателни служби следят Осама бин Ладен, го накарали 

да спре да използва всякакви електронни комуникации. 

„Когато изтече информация, че Бин Ладен използва клетъчен телефон Турая, 

той започна да използва куриери“, каза Джейн Харман, която е бивш член на 

Комисията по разузнаване на Камарата на представителите, а сега е директор на 

Международния център „Удроу Уилсън“. „Колкото повече знаят, толкова по-ясно 

им става как да действат“. 

Засичането на укритието на Бин Ладен в Аботабад, Пакистан, отне повече от 

десетилетие проследяване на един от тези куриери. 
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Пример 2 

Принципи и инструменти на комуникацията с медиите при криза 

Медии и обществени комуникации, Брой 4 / Януари 2010 г.  

д-р Валерия Пачева 

При възникването на кризисна ситуация изненадата е толкова голяма, че 

засегнатата организация се оказва захвърлена във водовъртежа на драматичните 

събития, подсилван и от необичайния свръхактивен медиен интерес. За съжаление, 

често пъти общата тенденция при криза е журналистите да се възприемат като 

врагове. При това положение отношенията с медиите са по-скоро безкрайна 

поредица от конфликти, редуващи се с ескалация и застой, отколкото форма на 

ефективна комуникация и взаимно разбиране (mutual understanding). Според Тиери 

Либер десетте ключови думи на кризисната комуникация са адаптация, отвореност, 

адаптивност, вслушване, емпатия, прозрачност, атака, координация, надеждност, 

опит [Libaert, 2001: 91]. Президентът на “Lockheed Martin” – Норман Оугустин 

(Norman Augustine) формулира крилатата фраза, превърнала се във водещ принцип 

на комуникацията в кризисни ситуации: “Кажете истината и я кажете бързо” (“Tell 

the truth and tell it fast”). Придържането към няколко основни принципа прави 

комуникацията с медиите по-ефективна и за двете страни. Принципите са: 

проактивност, социална отговорност, прозрачност, изпреварващо корпоративно 

съобщение – “окупиране” на терена на публичната комуникация и публично 

говорене и стил. 

• Проактивност 

Бързината на реакция е постоянен параметър, какъвто и да е типът на 

кризата. При възникването на кризисна ситуация е важно засегнатата организация 

да мобилизира своите ресурси и да започне да комуникира активно, поради ред 

причини. Принципът от римското право “Първият по време е по-силен по право”, 

прилаган и в стратегическите игри (шах, го...), означава, че този, който започне 

първи играта, принуждава своя партньор да се позиционира спрямо вече 

направения ход. Правилото е валидно и при кризисната комуникация: този, който 

инициира комуникацията, принуждава партньора си да реагира спрямо вече 

декларираната публична позиция. Първото съобщение придобива особена тежест в 

публичното пространство. То има приоритет в общественото съзнание. Критично 

важно е първата публична декларация да бъде от засегнатата организация, тъй като 

тя представя корпоративната позиция и стратегия в създалата се кризисна 
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ситуация. Негативният ефект върху публиката, провокиран от екстремното 

събитие, ще бъде ако не намален, то със сигурност, туширан чрез демострирането 

на открита и проактивна комуникационна политика от страна на компанията.  

Забавянето и изчакването в публичната комуникация при криза може да има 

фатални последици и би задълбочило проблемите. А и идеята за “надеждна 

информация” при възникването на критични обстоятелства е по-скоро мит. Докато 

се изчаква, съмнението вече ще е завладяло публиката. За събитието трябва да бъде 

съобщено, дори и с риск да се предизвика известно безпокойство поради липсата 

на достатъчно яснота за случилото се. Мълчанието в началото на аферата “Перие” 

(“Perrier”) през януари 1990 г., емблематичният случай с “Coca-Cola” от юни 1999 

г. или кризата с “лудата крава” са показателни като примери за неадекватна 

корпоративна комуникационна стратегия.  

Липсата на комуникация в първите моменти на кризата има потенциала да 

предизвика трайна криза на доверието. Подобно стечение на обстоятелствата би 

генерирало каскадни кризи, свързани с контестация на корпоративната 

легитимност. В този случай дори фрагментарната информация е за предпочитане 

пред пълната липса на такава. Логичната стратегия изисква компанията да съобщи 

за инцидента, за евентуалните рискове и потенциални опасности, за да се 

позиционира в публичната дискусия като надежден източник на информация. 

Подобна стъпка на практика изисква да се насрочи пресконференция. 

“Фиксираната” отсрочка във времето дава възможност организацията да провери 

надеждността на фактите, както и достоверността на своите аргументи. 

 

• Социална отговорност 

Социалният натиск, резултат от нарастналите публични очаквания, е в съюз с 

медийната логика, която призовава към търсене на отговорност. От стратегическо 

значение за оцеляването на компанията е тя да признае публично своята 

отговорност без да поема изцяло вината за случилото се. Практиката показва, че 

между демонстрираната корпоративна отговорност и съхраняването на имиджа и 

репутацията на засегнатата организация съществува правопропорционална 

зависимост.  

Една от класическите кризисни ситуации, толкова неправилно управлявана, 

че се е превърнала в емблематичен пример в учебниците по пъблик рилейшънс, е 

катастрофата на танкера на “Ексон Валдез” (“Exxon Valdez”) край бреговете на 
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Аляска на 24 март 1989 г. След инцидента президентът на организацията Джон 

Раул дълго време не дава публично изявление във връзка с инцидента, което оставя 

впечатление за пълна липса на състрадание и съчувствие от страна на компанията. 

Както пише Фрейзър Зайтел [1], случаят “циментира името “EXXON” за вечни 

времена в залата на позора на PR” [Seitel, 1992: 19].  

Признаването на случилото се не означава да се поеме тоталната отговорност 

с всички произтичащи от нея негативи за организацията. Стратегията на 

публичното приемане на отговорност е свързана по-скоро с идеята за 

корпоративната социална отговорност (corporate social responsibility) и ролята на 

организацията като корпоративен гражданин (corporate citizen), отколкото само и 

единствено с отговорността в правен аспект. Измерението на отговорността като 

водещ принцип на кризисната комуникация налага на компанията морални и 

етични задължения, покриващи широк пространствено-времеви периметър - от 

най-близкото до най-далечното и от настоящето към бъдещето. 

Признаването на отговорността е част от процеса на адаптация на 

организацията в криза с оглед на нарастналите социални очаквания. 

Първоначалното самозатваряне като ответно действие на вълната от медиен 

интерес е защитна реакция, предпазваща от опита за намеса и от агресията на 

външния свят. Описаните процеси водят до умишлено отбягване на публичната 

дискусия и до минимализиране на външните контакти, което медиите тълкуват 

като пренебрежение. Тенденцията на изолация може да има тежки негативни 

последици и да доведе до задълбочаване на кризисната ситуация. При 

възникването на извънредни обстоятелства е логично организацията да 

демонстрира емпатия, чувство за дълг и морал и да декларира спазване на етичните 

норми. Ако публичното говорене е само тактика, а не е следствие от 

антикризисната политика на засегнатата компания, има опасност то да се окаже 

неефективно и да бъде възприето от публиката като опит за манипулация. 

 

• Прозрачност  

Засегнатата компания е страна в триангулацията на комуникационните 

партньори в кризисна ситуация: организация (+ вътрешната публика) – държавна 

администрация – външни публики (+ медии). Тя обаче е само един от множеството 

източници на информация за критичното събитие. При извънредни обстоятелства 

медиите се обръщат към местните общности, локалните елити; търсят свидетели - 
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семействата на пострадалите; сдруженията на потребителите, асоциациите за 

защита на околната среда; лидерите на мнение, представителите на държавните 

институции – министри, депутати и др. Колкото повече се разширява кръгът на 

партньорите в публичната комуникация, толкова повече мнението на 

организацията ще бъде “заглушено” от позициите на останалите заинтересовани. 

Журналистите компенсират липсата на информация от компанията като 

пространно представят становищата на останалите страни в инцидента. 

Мълчанието е признак за “виновност” и води до задълбочаване на кризата. 

Стратегията на изолация и затвореност в кризисна ситуация е губеща. Тя 

стимулира медийния интерес и създава условия за появата на каскадни негативни 

феномени – вторични кризи, слухове и др. Кризисният мениджмънт често се 

интерпретира като комуникационен мениджмънт, именно поради силния медиен 

натиск. Американският изследовател Джоузеф Скенлън подчертава, че 

“извънредната ситуация, освен всичко останало, е и информационна криза” 

[Scanlon, 1982: 31]. 

Прозрачността (transparency) в отношенията с медиите, както и 

предоставянето на надеждна и достоверна информация, са фактори, критични за 

успеха на управлението на кризата. Ефективният кризисен мениджмънт се 

основава на принципа на отворената и прозрачна комуникация. За постигането на 

тази цел могат да се използват различни инструменти от арсенала на пъблик 

рилейшънс: “гореща телефонна линия”, провеждане на дни на “отворените врати”, 

ресурсите на Интернет и др. 

Горещият телефон е едно от най-често използваните класически средства за 

комуникация в кризисни ситуации. Той е силен комуникационен вектор, който 

осигурява пряк диалог със засегната организация. От гледна точка на 

институционалния имидж, горещата телефонна линия е доказателство за откритата 

корпоративна политика. Този PR инструмент съдейства за изграждането на 

положителен публичен образ на компанията като загрижена и съпричастна към 

проблемите на своите публики и готова открито да отговори на техните въпроси. 

Най-добрата PR стратегия е телефонният номер да се анонсира чрез медиите и 

посредством Интернет.  

“Отворените врати” [2] са PR техника, която позволява на публиката лично 

да се увери в надеждността на методите на производство, например. Ангажираната 

организация влиза открито в публичен диалог с обществеността, предоставяйки 
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възможност на нейни представители, в лицето на медиите, сами да се уверят в 

искреността на нейните думи и действия. 

Интернет е неизчерпаем източник на възможности в областа на кризисния 

пъблик рилейшънс (Crisis PR). Още преди настъпването на извънредни 

обстоятелства, като част от подготовката на компанията, може да се разработи 

“спящ сайт” – интернет-страница, съдържаща базова за компанията информация и 

готова да бъде активирана при евентуална криза. Технологията на излъчване на 

информацията в реално време предоставя на засегнатата организация възможност 

да използва Интернет като доказателство в защита на своята позиция. 

Заинтересованите могат да наблюдават и контролират “on-line” действията на 

компанията. Системата за виртуален контрол обаче, трябва да бъде поставена 

извън всякакво съмнение, тъй като манипулирането на действителността може да 

бъде разкрито и да има тежки последици за имиджа на засегнатата организация. 

При всички случаи, принципът на прозрачност в кризисната комуникация се 

основава на истината и фактите. 

 

• Изпреварващо корпоративно съобщение – “окупиране” на терена на 

публичната комуникация  

Под натиска на извънредните обстоятелства и медийното внимание 

комуникационната стратегия на засегнатата организация еволюира в защитна 

посока. Изграждането на мрежа от съюзници – партньори, позволява на 

компанията да засили своята публична позиция. Корпоративната позиция, отразена 

в публичните изказвания на “трета страна” [3] - представители на държавни 

институции, експерти, синдикални лидери и други, съдейства за дисперсията на 

медийния интерес. Подкрепата от трета “независима” страна води до намаляване 

на медийния натиск и усилва достоверността на излъчваните от засегнатата 

компания съобщения.  

Кризисната комуникация и посланията, които се свързват с нея, са отражение 

на създадената от организацията система за управление на кризата. 

Противоречивите и неясни съобщения са индикация за корпоративна немощ при 

овладяването на критичната ситуация, за липса на самоорганизация, за отсъствие 

на координиран и гъвкав отговор, за неспособност за бърза мобилизация на 

ресурси – мрежата от експерти и партньори, за недостатъчна координация на 

действията и т.н. 
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Един от водещите принципи в маркетинга “единствено предложение за 

продажба” (single selling proposition) е приложим в областта на кризисната 

комуникация. Още в началото на инцидента организацията следва да дефинира 

основното си съобщение, което да повтаря при всяко публично изказване. 

Говорителят или говорителите са тези, чиято основна задача е да интегрират 

съобщението и да го припомнят при всеки удобен случай. Излъчването на 

дивергентни, некоординирани послания от различни източници може сериозно да 

утежни ситуацията. Противоречивите информации имат потенциала да се 

превърнат в повод за нова криза и да причинят появата на слухове. Липсата на 

кохезия в публичните изявления драматично стеснява глобалната рамка на доверие 

в компанията. Съмнението в излъчените съобщения поражда страх от манипулация 

и накърнява надеждността на организацията като източник на информация. 

Устойчивостта на излъчените съобщения е фактор, гарантиращ ефективността на 

кризисната комуникация. Стабилността и синхронът на посланията се постигат 

чрез координация на планираните публични изяви. 

Съобщението отразява поведението на компанията при криза. То трябва да 

бъде кратко, ясно и конкретно, както и да отговаря на социалните очаквания на 

публиките. Неговите ключови елементи са:  

- признаване (recognition): поднасяне на точни факти и информации за 

причините и последиците; 

- отношение (attitude): демонстрация на емпатия - съпричастност, съжаление 

и загриженост;  

- ангажираност (engagement): компанията декларира, че ще положи усилия 

подобни инциденти в бъдеще да се избягват. 

Съществуват две основни форми корпоративни послания: съобщения, 

излъчени в рамките на първия час на кризата, и основни съобщения, част от 

комуникационната стратегия след преодоляване на шока и напрежението на 

първите часове и дни. Съобщенията при възникването на извънредни 

обстоятелства са важни, тъй като отразяват нивото на самоорганизация и 

мобилизация на компанията, както и нейния капацитет за овладяване на 

критичната ситуацията. Те биват няколко вида: 

- съобщения за пострадалите – насочени към хората, които са били най-

сериозно засегнати от кризата; 

- съобщения, които потвърждават вземането на проблема под внимание; 
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- съобщения, отразяващи официалната позиция на компанията; 

- съобщения относно предприетите мерки и онези, които предстоят да се 

вземат – разследвания, експерименти, лабораторни изследвания, анкети и др. с 

фиксиране на срокове за огласяване на първите заключения и изводи от 

проучванията. 

Публиката не се задоволява само с демонстрация на намеренията. Тя изисква 

реципрочно действие, което да отговаря на мащабите и ефектите, предизвикани от 

екстремното събитие. Организацията трябва да отчита публичните очаквания и да 

включи в своята антикризисна програма съобщения и действия, отразяващи 

предприетите “драконовски мерки” за овладяване на кризата – например, начало на 

разследване на инцидента по инициатива компанията; изолиране на засегнатите 

райони; стартиране на масирана кампания за възстановяване на околната среда; 

изтегляне на продукт от обществото; спиране от производство или търговия на 

продукт; уволнение на виновен за злоупотреби служител; затваряне на 

производствена база; подобряване на условията на труд и безопасност и др.  

На следващия етап, първоначалните съобщения трябва да бъдат допълнени 

от серия комуникационни действия, насочени към широк спектър от целеви 

публики. Едно от ключовите послания при възникването на извънредни 

обстоятелства е наименоването – определението за кризата, което често е предмет 

на специална PR кампания.  

Поледицата в Квебек, Канада през 1998 г. предизвиква една от най-

сериозните кризисни ситуации в страната – прекъсната е почти цялата 

електрическа мрежа, експлоатирана от “Хидрокебек” (“Hydroquébec”). От самото 

начало комуникационната стратегия на компанията представя кризата като 

предизвикателство. Водещото съобщение е, че електропреносната мрежа ще бъде 

реконструира изцяло за по-малко от три месеца. Формулирано по този начин, 

ключовото послание означава, че мрежата ще бъде възстановена за рекорден срок – 

операция, която е истинско предизвикателство за компанията. Ако “Хидрокебек” 

успее в това грандиозно начинание, в публичното съзнание организацията ще се 

превърне от “жертва” в “герой”. Стратегия, която поставя компанията в ролята на 

“герой” или “лидер”, допринесъл за разрешаване на кризата, е твърде опасна за 

корпоративния имидж при неблагоприятно развитие на обстоятелствата. Но при 

успех, подобен рискован, от гледна точна на публичната комуникация, подход 
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гарантира, че пред обществото компанията ще изглежда като “победител”, който се 

е справил и контролира напълно последиците от кризисната ситуация. 

 

• Публично говорене и стил 

Кризисната комуникация е своеобразна “реторична война” на позиции, чиято 

крайна цел е убеждаване на публиката в легитимността на организационните 

действия. За да се постигне желаният ефект, е важно как ще бъдат разпространени 

корпоративните съобщения. В този смисъл, ефективната кризисна комуникация 

включва познаване на логиката на комуникационните партньори – 

заинтересованите страни в екстремната ситуация. Нагласите и очакванията на 

публиката трябва да намерят отражение под формата на реални действия не само 

като заявени намерения. Ефективната кризисна комуникация е невъзможна, ако 

засегнатата организация не трансформира собствения си маниер на публично 

говорене в медиен език. Конкретните стъпки за постигането на тази цел са:  

- позицията: Организацията трябва да изглежда хуманна, загрижена, 

съпричастна и засегната от проблема; 

- гледната точка: Излъчваните съобщения следва да са ориентирани към 

различните целеви групи. Такава е и медийната политика – всяко издание избира 

собствен ракурс по темата за кризата – акцентът за едни е върху последиците за 

здравето, за други - щетите върху околната среда или проблема за отговорността и 

т.н. Ефективната комуникация означава да се излъчват насочени съобщения, 

адаптирани според нуждите на различните медии, включително и чрез осигуряване 

и поддръжка на допълнителни данни или цитиране на експертно мнение в отговор 

на конкретен журналистически интерес; 

- простота и визуализация: Публичните изявления трябва да залагат на леки 

конструкции на изказа с кратки и ясни фрази. По този начин те ще бъдат по-добре 

възприети и разбрани от аудиторията. Ако постигане на простота на съдържанието 

е понякога обективно невъзможно, то принципът може да се приложи по 

отношение на формата. Ефективен подход в публичното говорене е използването 

на визуални помощни материали, на сравнения и примери за онагледяване, които 

могат да улеснят разбирането на иначе сложната научна материя. Техническото 

говорене, приемливо за специализираните медии, се оказва сложно за онези с 

широка аудитория. В кризисни ситуации е преимущество да бъдеш разбран, а не да 

изглеждаш компетентен. Ще посочим “Аксиомите на Не-комуникацията” (Axiom 
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of Non - communication) на Джеймс Лукашевски, формулирани на базата на неговия 

дългогодишен опит като PR експерт:  

Аксиома 1: Негативният език е не-комуникация. 

Аксиома 2: Негативният език е деструктивен. 

Аксиома 3: Негативният език поражда защитна реакция (Вашата). 

Аксиома 4: Негативният език изважда комуникацията извън контрол. 

Аксиома 5: Негативният език причинява вид интелектуална глухота. 

Аксиома 6: Негативният език никога не води до прекратяване на дебатите. 

Аксиома 7: Негативният език никога не постига победа. 

Негативният език е езикът на губещите. Позитивният език е езикът на 

лидерството и искреността. 

- успокоението: След първоначалния шок, причинен от кризата, 

организацията задейства стратегията за минимализация. Тя се изразява в опит за 

намаляване на ефектите от събитието и респективно – в стремеж за свиване на 

корпоративната отговорност. Защитната реакция на “успокоението” се тълкува от 

публиката като опит за манипулация и създава ореол на виновност около засегната 

компания. Загубата на доверие предизвиква негативна реакция на общественото 

мнение, което разрушава за кратко или по-дълго време социалния консенсус. 

Понятието “доверие” разбираме в неговия широк смисъл: “Доверието е очакването 

в общността за правилно, честно и съпричастно поведение на другите членове, 

основано на общо споделяни норми. Те могат да се отнасят до дълбоко духовни 

въпроси като природата на Бог и справедливостта, но могат да включват и светски 

норми като професионални стандарти и правилници за действие”. 

В критичните начални моменти влизат в действие “магични формули” като: 

“Не може да стане по-лошо” или “Всичко е под контрол”. Практиката обаче сочи, 

че кризисната ситуация може много бързо да деградира и от тревожна да се 

превърне в истинска катастрофа. Такъв е случаят с компанията “Exxon”, която 

декларира “Всичко е под контрол”, докато тонове петрол продължават да се 

изливат край бреговете на Аляска. В този смисъл може да бъде формулиран и един 

от принципите на кризисния мениджмънт: “Ако кризата се задълбочи, най-добре е 

да си представим, че най-лошото тепърва предстои.” Приложението на принципа 

предпазва от неоснователно самоуспокоение. Успокоението не може да бъде 

стратегия, а само следствие. Логичното поведение при възникването на критична 
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ситуация е признаването на отговорността и демонстрирането на емпатия към 

засегнатите от кризата страни.  

- журналистически умения: Постоянните срещи с представителите на 

медиите и честите публични изявления предполагат придобиване на известни 

журналистически умения. Поставяме извън съмнение професионализма на 

говорителите – на тях се пада най-тежката част – да издържат на постоянните 

медийни атаки. Професионалният комуникатор трябва да бъде подготвен да 

отговаря дори на персонални “неудобни” въпроси от типа на: “Бихте ли купили на 

детето си този продукт” или “Бихте ли отишли да живеете в близост до заразената 

зона?” и т.н. Проблемът с неудобните въпроси се крие в тяхната двусмисленост. 

При всички случаи каквато и да бъде реакцията, тя ще бъде негативно 

интерпретирана от медиите. Негативният отговор ще бъде възприет като публична 

обида, а позитивният ще предизвика всеобща насмешка и сарказъм.  

Ключовите лица в компанията – президент, мениджъри и други, също могат 

да попаднат в светлините на прожекторите. Професионалното обучение, медия-

тренингите или провеждането на симулационни упражнения, в които се анализират 

възможните деликатни журналистически въпроси, биха били от полза за висшите 

кадри. Приносът на подобни упражнения е свързан с формирането на респект и 

уважение към социалната роля и отговорност на журналистите. Ако 

комуникационната политика е открита и ориентирана към конкурентно 

сътрудничество, то подобна стратегия ще допринесе за подобряване на 

отношенията организация - медии, дори и при извънредни обстоятелства.  

От значение за успеха на цялостната комуникация при криза е компанията да 

не отговаря на определени въпроси, отколкото да разпространява несигурност и 

двусмислие. Печелившата стратегия е да се контролира теренът на публичната 

комуникация като се фиксира час или дата, когато ще бъдат предоставени 

проверени данни. При определянето на официалните срещи с медиите следва да се 

има предвид технологичният процес на “производство на новините”. Вечерните 

телевизионни новинарски емисии в прайм-тайма са от ключово значение за 

разпространение на корпоративните съобщения, поради огромната аудитория и 

спецификите на медията – бързина, усещане за реалност, силен емпатичен ефект и 

т.н.  

Компанията следва да поддържа стратегията на проактивна комуникация 

докато моментът го изисква. Ответна реакция трябва да последва всяка враждебна 
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акция от страна на медиите – обвинителни декларации, протести и т.н. По аналогия 

с шаха или японската игра го, всяко външно движение дава възможност за реакция 

като по този начин се поддържа баланса в отношенията между действащите сили. 
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IV. КОНТРОЛЪТ, КАТО ФУНКЦИЯ 

Контролът и отчетността са основни управленски функции от една страна и 

от друга – фази на организационния цикъл във силовите системи. Това само по 

себе си означава, че те имат изключително голямо значение за функционирането на 

системата за управление на силовите структури. 

Контролът по същество се заключава в: установяване на факти за субекта на 

управлението (определяне на фактическото състояние, действия, поведения и 

намерения); изучаване, оценка и изготвяне на изводи от установените факти, т.е. 

диагностиране на актуалното състояние на обекта; вземане на практически мерки 

за игнориране на констатираните слабости; обобщаване и изучаване на 

положителния опит и др. 

Чрез отчетността се събира информация за отчитане изпълнението на 

мисията; обработва се получената информация; разработват се отчетни документи, 

които се съхраняват в органите за управление и служат за  изучаване на 

положителния опит и др. 

1. Контрол при управлението на елементи от системата за национална 

сигурност. 

  1. 1. Обща характеристика на контрола. 

Контролът обхваща целия управленски цикъл от подготовката на решенията 

до тяхното окончателно изпълнение, като своевременно открива и предотвратява 

нарушенията. 

Контролът като управленска функция е свързан с установяване на 

поведението на подчинените звена и системи на силовите структури, с тяхната 

възможност да се развиват в определени граници. Освен това контролът е особен 

род управленска функция, с широк спектър на приложение във времето и 

пространството. Чрез него се проверяват правилно ли е взетото решение, неговите 

качества и обхват, установява се качеството на планирането и прогнозирането, 

определя се постигнатата степен на съгласуваност и т. н. С помощта на тази 

функция се установяват възможностите на системата за управление на силовите 

структури да изпълнява своите задачи, правилността на избраната цел и условията 

за нейната реализация. 

Контролът обобщава качествената определеност на всяко звено и системата 

за управление на силовите структури като цяло, тяхната възможност да 

произвеждат и изпълняват управленски решения в цялата им пълнота и широта. 
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Контролът според К. Абаджиев включва следните подфункции:  

 установяване на фактите; 

 изучаване, оценка и направа на изводи от фактите;  

 уведомяване на старшия началник за резултатите от 

контрола. 

Според други автори, в това число и Наков А., контролната функция се 

проявява чрез пет основни елемента, а именно: 

  оценка на нормата за поведение на дадената система (комплекс от 

взаимносвързани звена и/или системи); 

  определяне (прогнозиране) на очакваното състояние на системите;  

  измерване и установяване на фактическото състояние на 

системите; 

  анализ на факторите, предизвикали отклоненията;  

  съставяне на коригираща програма или установяване на 

възможностите за регулиране на поведението на системите. 

Второто схващане е по-високочестотно, поради което то е обект на по-

нататъшно изследване. 

Понятието норма има няколко значения: 1). правило, точно предписание, 

ръководно начало, образец, мерило; 2). установена мярка, количество, размер на 

нещо; 3). максимално допустима величина на абсолютен разход на труд, 

материали, суровини и т. н. за изпълнение на работата с установено качество; 4). 

пределно количество от нещо, допускано от плана. 

Нормата на всяко звено и всяка система е целта, която те трябва да 

постигнат, резултатът, към който се стремят. Нормата освен това е определено 

искано (идеално) състояние, в което трябва да бъдат всяко звено от системата за 

управление, всеки негов член.  

Главната цел на контрола е да осигури своевременно, точно, качествено и 

резултатно подготвяне и последващо изпълнение на решението на непосредствен 

ръководител на структураа (началника). От така формулираната главна цел 

произтичат няколко взаимно свързани задачи, характеризиращи 

функционалното предназначение на контрола. Основните от тях са: 

 практическа проверка доколко подчинените са разбрали и 

изпълняват възложените им задачи, какви са техните намерения, възможности и 

състояния; 
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 възпитаване на чувство за отговорност, критично и 

самокритично отношение към работата за постигане на поставените цели; 

 създаване на взаимно доверие между проверяваните и 

проверяващите; 

  установяване на степента на изпълнение на задачите; 

 реализиране на контрола като средство за осъществяване на 

обратна връзка, което позволява да се регулира и развива системата за управление 

на силовите структури през всяка фаза на управлението;  

 установяване степента на съответствие между изпълнението на 

решението и обстановката; 

 установяване до каква степен механизмът на управление е 

съвременен, годен да осигури високо равнище на функциониране на управленските 

органи и системата за управление на силовите структури като цяло. 

В обхвата на контрола се съдържат много комплексни задачи, синтезирани в 

главната цел. Важно е да се подчертае превантивността и всеобхватността (масово-

стта) на контрола. Чрез него непосредствен ръководител на структурите 

(началниците), щабовете и другите органи за управление трябва да следят всички 

процеси с определящо и решаващо значение за реализирането на решението и с 

това да предотвратяват грешки, да неутрализират недостатъците в работата.  

Следващата подфункция на контрола — определяне (прогнозиране) на 

очакваното състояние на системата за управление на силовите структури, има 

изключително значение за цялостната функция на управлението. Тази подфункция 

има задачата да организира текущото изследване на очакваното състояние на 

системата чрез използване на високоорганизирана система на информацията, да 

прогнозира по такъв начин възможните отклонения от нормата на системата, а 

заедно с това превантивните мерки на въздействие. Разглеждан в перспектива, този 

подход превръща контрола в следяща, търсеща, прогнозираща възможните 

отклонения функция за предварително установяване. 

След определяне на нормата (целта) на дадена система и прогнозиране на 

очакваното и състояние се активизира подфункцията установяване на 

фактическото състояние на системата. По време тя заема твърде много място в 

целия процес на контрола. Именно затова може да се смята, че тук най-вече трябва 

да се търсят пътища за автоматизация, за усъвършенстване на работата, за 

постигане на по-голяма ефективност на контрола. 
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Фактическото състояние на системата за управление или състоянието й в 

даден момент са резултат от минал опит, операции и процедури, при това резултат 

направляван, коригиран, съизмерим с други системи. При всички случаи това е 

резултат и от поведението на непосредствен ръководител на структурите, от 

техните действия и от поведението и действията на щабовете. Следователно 

поведението на системата в даден момент ще се определи и оценява чрез поведе-

нието и състоянието на непосредствен ръководител на структурите (началниците), 

щабовете и други органи за управление, както и обратното. 

Определянето и оценките за фактическото състояние на системата за 

управление на силовите структури, на техните компонент и елементи неизбежно се 

свързват с механизмите на управление, с широката гама закони, закономерности н 

принципи, които обуславят поведението на органите за управление и на силовите 

структури (СУВ) в различните условия на операцията и боя. Измерването на 

фактическото състояние на СУВ, на компонентите и елементите й предполага 

съвършенство в подхода, в избора на средства и начини, в целевото насочване на 

въздействието с възможности за програмиране и моделиране на всички връзки, 

процеси, функции и процедури. Цялостно управляван, този процес позволява да се 

обхванат пълно всички страни на проявление на дейността на органите за 

управление във сферата на сигурността сфера. 

Установяването на факти от контролиращия орган, изисква обективно да се 

определи действителното състояние на обекта на контрола. Това се постига с по-

мощта на методи като лично или анкетно наблюдение с помощта на камери и други 

технически устройства, изучаване на документи, беседи и т. н., измерване с 

различни прибори, преброяване и различни комбинации от тях. За обективно 

установяване на фактите е необходимо задълбочено познаване на контролирания 

обект, добросъвестност на извършващите контрола. Във връзка с това дълг на 

всички непосредствен ръководител на структури (началници) е да не възлагат 

задачи по контрола на лица, които не познават обекта, склонни са към 

повърхностно изучаване на явленията, проявяват безпринципност в работата или са 

заинтересувани да представят неточно положението на нещата при 

контролираните. 

Важно условие за правилно установяване на фактите е да не се нарушава 

нормалният ход на работата на контролираните с изключение на 

експерименталните дейности при екстремални за провеждането им условия, да не 
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се ангажира излишно тяхното внимание, да не се увеличава без нужда нервно-

психическото им напрежение. 

Четвъртият елемент (подфункция) на функцията контрол е свързан със 

съпоставянето на фактическото с очакваното състояние на нормата на 

системата, както и с анализа на факторите, довели до отклоненията. 

Подфункцията предполага творческо отношение към резултатите от контрола и 

активно търсене на източниците и условията, породили това състояние на 

системата за управление. В цялостната дейност на контрола тази подфункция има 

стратегическо значение. При осъществяването й трябва да се използват всички 

творчески възможности за изследване на факторите и условията, при които 

възникват определени отклонения, да се обобщават трайни, повтарящи се по своя 

характер случаи на отклонения. 

Съпоставянето и анализите трябва да имат характер на съизмерване, на 

сравняване с най-добрите постижения. Да се съизмерват постиженията и 

отклоненията, но преди всичко да се извърши анализ на факторите, които 

предизвикват отклонението, означава да се създадат условия за извършване на 

корекции в тактиката и стратегията на управлението, означава да се предотвратяват 

неефективните решения. Въз основа на това се правят изводи относно 

перспективите за изпълнението на задачите, възможните и целесъобразни мерки за 

преодоляване на слабостите и развиване на положителни тенденции, за изискване 

от нарушителите и поощрение на отличилите се. 

Петата подфункция на контрола е свързана с използването на изследванията, 

анализите и оценките на състоянията на системата. Регулирането има съществено 

значение за пълното реализиране на контрола. Липсата на тази подфункция лишава 

контрола от ефективност, превръща неговото проявление в просто регистриране на 

факти и събития. Следователно в завършек на контрола като функция трябва да се 

състави коригираща програма. Тази програма предлага възможности за 

обобщаване на установените нарушения и отклонения, включва диагнозата на 

дадените явления, както и средствата и начините за изменения във времето и 

пространството. Мащабите на подобна програма могат да бъдат различни и се 

определят от мащабите на контролните процедури. 

Коригиращите действия предполагат също съчетаване на вътрешно и външно 

участие, проява на творчески възможности от страна на колективите, на 

непосредствен ръководител на структурите (началниците) и органите за 
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управление от проверяваните формирования. Систематизираните факти, случаи, а 

така също направените изводи за тенденциите и закономерностите се използват 

при решаването на следващи задачи и за изменения, ако това е необходимо. 

Важно значение в коригиращата програма има наличието на признаци, които 

подлежат на контрол. Пожелания без адрес и без срок нямат значение за 

контролната функция. С други думи, това означава, че в своя завършен вид, 

контролната функция трябва да има характер на точно указване, насочване към 

конкретна реализация на установени изследвани отклонения, фактори и условия 

на въздействие чрез определена система от санкции. 

 

   1.2. Същност и видове контрол. 

 

Същността на контрола се проявява чрез неговите две страни — 

познавателна и въздействаща.   Тяхната роля и значение са много важни, но с тях 

не се изчерпва изцяло въпросът за същността на контрола. Определящо значение 

имат целите, които преследва субекта, извършващ контрола, и неговата оценъчна 

система. 

Контролът е средство, дейност за разкриване на отклоненията между 

предписаното и фактическото състояние на СУВ, за установяване на 

причините, които водят до отклоненията, за посочване на пътищата, по които 

следва да се възстанови нормалното функциониране на системата, за търсене 

отговорност от виновните, които са допуснали нежелателни отклонения, и за 

поощряване на тези, конто са съдействали за оптимална работа на системата. 

Съществуват различни класификации на контрола във силовите структури. 

Всяка от тях е в зависимост от избраните критерии и признаци. Като основни 

признаци може да се посочат следните [Приложение № 1]: 

 компонентите на системата (субект и обект на управление);  

 според обхвата (предмета на дейност); 

 според броя на обхванатите длъжностни лица;  

 според броя на контролиращите:  

 плановостта на извършването му;  

 според етапа на изпълняваните задачи;  

 начина на контрол;  

 характера на въздействие на контролиращите върху 
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контролираните. 

Според компонентите на системата и характера на взаимоотношенията 

между контролирани и контролиращи органи и организации контролът бива 

външен и вътрешен. 

Предмет на вътрешния контрол е дейността на личния състав в  органите за 

управление по подготовката и изпълнението на взетото от непосредствен 

ръководител на структураа (началника) решение. Във силовите структури това е 

преди всичко организаторската работа на отделите (отделенията, службите) от 

щаба и длъжностните лица в тях, свързана с вземане на решение и свеждането му 

до силовите структури, неговото всестранно осигуряване и поддръжка, контро-

лиране и отчитане на постигнатите резултати.  

Вътрешният контрол способства за функционирането на органите за 

управление в съответствие с решението на непосредствен ръководител на 

структураа и с изискванията на регламентиращите документи. Добре 

организираният и проведен вътрешен контрол помага на старшите началници 

своевременно да видят какви са реалните условия за смущаване на работата на 

субекта на управление, а оттук — и на обекта на управлението. 

Например това може да бъде нереално планиране, неспазване на нормативни 

документи, лошо организирана свръзка и обмен на информация с подчинените, 

неправилно изразходване на ресурсите, слаб контрол и т. н. 

Външният контрол е насочен към управлявания обект. В този контрол 

начело със старшия непосредствен ръководител на структура участва в една или 

друга степен и основният състав на органите за управление. По този начин той 

изпълнява едно от най-важните задължения по управлението на силовите 

структури — активно осигуряване и поддръжка на изпълнението на взетото 

решение. Като се изхожда от посоките и целите на контрола като цяло, то външния 

контрол се смята за основен в контролната функция на органите за управление. 

Външният контрол засяга цялата система, независимо че е насочен само към 

единия от основните й компоненти - управлявания обект. Това е така, защото по-

ведението и състоянието на обекта за управление пряко или косвено се отразява на 

състоянието и управленското изкуство на органите за управление, на 

хармонизиране на действията с външната среда и т. н. 

Според обхвата (предмета) контролът е комплексен и частичен. 

Комплексният контрол включва всички страни от цялостната дейност на 
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подчинените сили и средства. С него се цели възможно най-пълно разкриване на 

положителните и отрицателните тенденции в дейността им с оглед преди всичко на 

комплексно им подпомагане в решаване на поставените задачи. Именно поради 

тези причини той изисква повече време за подготовка, провеждане и значителен 

брой специалисти. Ето защо, той се извършва сравнително по-рядко. Намира по-

голямо приложение в мирновременната практика, а във военно време — само в 

големите паузи между бойните действия и при подготовката на операцията (боя). 

Частичният контрол засяга една или няколко страни от дейността на 

подчинените - ръководството на бойната и мобилизационната готовност, 

решаването на отделна важна задача, планирането в хода на изпълнението на 

специфичните управленски функции и т. н. Подготовката и осъществяването на ча-

стичния контрол е сравнително лесна и може широко да се прилага. 

При условие че е добре подготвен и насочен към действително важни и добре 

подбрани въпроси, той дава много добри резултати. Това в известна стенен може 

да компенсира възможността или нецелесъобразността на комплексния контрол, но 

не трябва да се забравя, че целите на частичния контрол са по-ограничени. Основно 

той може да се прилага в хода на изпълняването на задачите с оглед на получаване 

на информация за състоянието на работите и задачите и за подпомагане на 

подчинените в отстраняване на съществени пропуски. 

В зависимост от броя на едновременно контролираните обекти, контролът се 

подразделя на групов и индивидуален.  

Груповият контрол е насочен към еднородни или разнородни колективно 

извършвани дейности. Чрез него се добива представа за състоянието, за работата и 

за възможностите на даден орган за управление  или на част от него. 

Индивидуалният контрол има за цел да се изяснят положителните страни и 

недостатъците в работата на отделни изпълнители, за да им се помогне при 

разкриването на пречките и при решаване на поставените задачи. 

Когато се изхожда от броя на контролиращите, контролът бива личен и 

съвместен.  

Личният контрол е задължение на всеки началник. Всеки непосредствен 

ръководител на структура (началник) в зависимост от мястото в системата за 

управление, самостоятелно се информира за интересуващия го обект, прави изводи 

и взема мерки за привеждане на развитието на дейностите в желаното от него 

направление. Този вид контрол намира широко приложение в осъществяването на 
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взаимовръзките между началник и подчинен и подпомага осъществяването на 

принципа за единоначалието. 

Съвместният контрол се подготвя и провежда от колективи, оглавявани от 

старшия непосредствен ръководител на структура (началник) или упълномощено 

от него лице. В практиката понякога групата за контрол може да включва 

длъжностни лица от две и повече инстанции, в т. ч. и подчинени една на друга. При 

това положение ръководството на групата се осъществява от старшата инстанция. 

Оказаната разновидност на съвместния контрол се характеризира с някои 

особености: 

—  Диапазонът за различните инстанции е различен; 

— Прилага се, когато трябва да се спестят време и ресурси на 

контролираните органи; 

— Подпомагат се подчинените органи за управление в осъществявания от 

тях контрол. 

По признака плановост контролът бива планов и извънреден (непланов). 

Плановият контрол означава той да бъде включен предварително в плановете на 

органите за управление. Този вид контрол позволява участниците в него 

своевременно и целенасочено да се подготвят, а подчинените - да работят по 

изпълнението на задачите, без да им се отнема време и без да се отклоняват 

неоправдано често и дълго от пряката си работа. 

Неплановият контрол се прилага обикновено при тревожни сигнали за 

съществуващи или очертаващи се недостатъци в дейността на подчинените, както 

и при рязка промяна на условията за изпълнение на взетото решение. Колко и 

какъв контрол даден орган за управление може да приложи, зависи от конкретната 

обстановка. В ръководните документи (директиви, заповеди, разпореждания и др.) 

се поставя въпроса за оптимално съчетаване на плановите и неплановите проверки. 

Особено важни са неплановите проверки за неутрализиране на отрицателни 

тенденции, които трябва да се пресекат своевременно и се осъществи поврат в 

дейността на подчинените. 

В зависимост от стадия, на който се намира дейността на контролираните 

обекти (сили, части, съединения,  орган за управление и др.), контролът се разделя 

на предварителен, текущ и последващ (ретроспективен). Такова деление се 

базира на етаните, през които преминава всяка дейност — подготовка, извършване 

на самата дейност и постигане на определен резултат. 
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Предварителният (превантивният) контрол се провежда до вземането на 

окончателно решение по даден проблем, с цел да се коригират нецелесъобразните 

и недостатъчно обосновани решения. Той обхваща също така условията и 

предпоставките, в които ще протече определена дейност. Чрез този вид контрол се 

предотвратяват възможните слабости, грешки и недостатъци, и дейността се 

насочва към предварително поставената цел. Това определя неговата значителна 

роля за повишаване на ефективността на цялостната управленска дейност. В 

практиката на органите за управление от всички равнища, предварителният 

контрол заема все по-важно място, защото чрез него се постигат значителни 

резултати. 

Текущият контрол се осъществява в хода на изпълнение на взетите 

решения, когато не са постигнати набелязаните резултати. Предназначението му е 

своевременно отстраняване на недостатъците и отклоненията, които препятстват 

изпълнението на решенията. Този вид контрол дава информация за текущото 

изпълнение на бойните и другите задачи и какви са перспективите за постигане на 

поставените цели. 

Последващият (ретроспективният) контрол се извършва след 

изпълнението на съответната задача. Той обхваща и изследва получения резултат. 

Чрез него се проверява дали са изпълнени правилно решенията, какви отклонения 

са допуснати, доколко са били обосновани решенията и не на последно място — 

какви са причините и кои са виновните за отклоненията. 

Последващият контрол има за задача да получи данни за факторите, които са 

влияели неблагоприятно върху постигането на желания резултат и да набележи 

мерките и средствата за отстраняването им. Въз основа на получените резултати от 

този вид контрол и доставената от него информация се усъвършенстват 

структурата, методите и процедурите на управлението. 

Ролята и значението на разгледаните видове контрол по етапа на 

провеждането му не са еднакви. Докато при последващия контрол предмет на 

контролната дейност е миналото, а за изпълнението на задачата няма значение, то 

предварителният и текущият контрол могат да предотвратят нежелателни откло-

нения в хода на подготовката и при изпълнението на задачата. Затова тяхната роля 

и значение са по-големи и с право в управленската практика те се прилагат все по-

широко. 

В зависимост от формата на контакта с контролираните, контролът се дели на 
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пряк и косвен. Прекият контрол допуска пряко (непосредствено) изучаване на 

действителността, което го прави най-действен. Реализирането му се извършва на 

място или от дистанция с помощта на технически средства (информационни, за 

визуално наблюдение, за измерване и др.). 

Косвен контрол има, когато по странични или опосредстващи събития се 

съди за контролирания обект.  

При отчитане на непосредственото въздействие на контрола върху 

контролираните в момента на провеждането му той се дели на активен и пасивен. 

Активният контрол е свързан с такива форми на проверка като изпити, 

учения, инспекторски проверки, учебни тревоги и други, които позволяват най-

добре и най-бързо да се подготвят силовите структури и органите за управление за 

изпълнение на определена задача. 

Пасивният контрол се извършва чрез изучаване на документи и устни 

доклади за дейността на контролираните органи, сили и средства и обекти. 

Като се изхожда от предимствата на разгледаните видове контрол, може да се 

напрали извод, че за предпочитане е предварителния, комплексен, пряк, активен 

и планомерен контрол. 

Особена форма на контрола е самоконтролът. Ролята на самоконтрола се 

свързва с извършването на саморегулиране и самоусъвършенстване на субекта на 

управлението. 

 

   1. 3. Принципи, форми, методи и средства на контрола. 

 

Основни принципи на контрола във силовите структури са [Приложение № 

2]: 

 масовост; 

 всеобхватност; 

 системност; 

 своевременност; 

 обективност; 

 конкретност; 

 целенасоченост; 

 действеност; 

 гласност; 
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 централизираност; 

 простота на организационните форми; 

 щателна подготовка; 

 диференцираност; 

 активност; 

 плановост. 

Основен принцип на контрола във силовите структури, както и в другите 

сфери, е неговата пълнота (масовост). Тя намира израз в осигуряване и 

поддръжкато на най-широко участие на управленските кадри от различните 

равнища на контролната дейност. Това разбира се, зависи преди всичко от 

конкретните функционални задължения. Не трябва контролната дейност да се 

предоставя единствено или преимуществено на старшите непосредствен 

ръководител на структури (началници), щабове и други органи за управление. 

Характерен принцип на контрола във силовите структури е всеобхватността.  

Този принцип предполага наред с недостатъците и причините, които са ги 

породили, мерките за отстраняване на допуснатите нарушения да се разкриват и 

разпространяват постиженията на положителния опит, своевременно да се 

откриват заченките на новото, прогресивното и да се внедрява в дейността на 

силовите структури. 

Кампанийността никъде не е така вредна, както в областта на контролната 

дейност, затова от изключително важно значение е спазване на изискването за 

системност в контрола. Това се налага от самата същност на контрола — да бъде 

решаващо средство за изпълнението на поставените задачи, а не да регистрира 

факти за изминало време. Системността на контрола е тясно свързана с 

навременността.  

Закъснението на контрола преди всичко не позволява да се предотвратяват 

грешки и провали и неизбежно довежда само до  констатира-не на дадени събития. 

Системният контрол предпазва кадрите от самоуспокоение, съдейства за успешно 

изпълнение решенията и указанията на органите за управление. 

Изискването за системност засилва превантивността на контролната 

дейност, а както е известно, именно превантивността е главното във всяка 

контролна дейност. 

Важен принцип на контрола е обективността. Само върху основата на 

строго установени факти и задълбочено изучаване на въпросите, т. е. върху 
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основата на обективна (достоверна) информация, може да се придобие реална 

представа и да се направят правилни изводи. Украсяването и черногледството са 

еднакво вредни. И едното, и другото изопачават действителността с което 

въздействат отрицателно върху решението на старшия началник. Това от своя 

страна довежда до несигурност във функционирането на цялостната система за 

управление, до неадекватно реагиране на обстановката.  

Контролът във силовите структури задължително трябва да бъде 

авторитетен и компетентен. За постигане на авторитетност в контрола трябва да 

участват непосредствен ръководител на структурите (началниците) като 

ръководители на контролните групи. Освен това, е необходимо в тези групи следва 

да се включват високо квалифицирани и задължително целенасочено подготвяни 

непосредствено преди предстоящия контрол.  

Принципът гласност се заключава в запознаването на всички, които в една 

или в друга степен имат отношение към установените положителни страни и 

слабости в работата на контролираните. По този начин се създават предпоставки за 

отстраняване на фактически и потенциални недостатъци в определена дейност 

(включително и от неподложените на контрол), да се разпространява бързо челният 

опит, а така също правилно да се възпитават кадрите в дух на непримиримост към 

отрицателните явления. 

Важен принцип в контролната дейност е плановостта. От особена важност е 

контролната дейност да се подготвя и провежда по план и централизирано. Не 

трябва да се забравя, че контролът във силовите структури може да се извършва 

само от този, който с упълномощен да взема решение по контролираните въпроси, 

или от упълномощени за тази цел лица (органи).  

Планът за контрол може да бъде оформен като специален или работен 

документ. Независимо от формата на този план участниците в контрола трябва да 

бъдат предварително запознати с въпросите защо, какво, кого, как, кога се 

контролира, с какви пълномощия разполага, докога следва да се подготви за 

контрола, на кого, докога и под каква форма (лично, писмено, по телефона) ще 

докладва за резултатите от своя контрол, с кого, по какви въпроси и по какъв 

начин евентуално ще взаимодейства при контрола, къде ще се отразяват и 

съхраняват ( в случай на документиране) сведенията за извършения контрол и как 

ще се използват в бъдеще.  

За да се избягват препокривания и извършване на контрол само в определени 
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формирования, е необходимо плановете да се съгласуват със старшите инстанции, 

като подчинените органи за управление се съобразяват с планираните мероприятия 

на старшия непосредствен ръководител на структура (началник). 

 

Формите на контрол [Приложение № 3] в голяма стенен определят ефек-

тивността на контролните проверки. Основните форми на контрола са:  

 проверка; 

 преглед; 

 ревизия; 

 инвентаризация. 

Границата между тези форми често е твърде условна. Най-голям обем и 

обхват от изброените основни форми има проверката.  

Проверките от своя страна имат следните разновидности: 

  инспекторски; 

 комплексни; 

  отчетни; 

 частични; 

  контролни; 

  тематични. 

Инспекторските проверки са най-висша форма на контрол във силовите 

структури. Провеждат се по заповед на МО, а ръководството им се възлага на 

някои от заместниците му. Характерно за тях е, че се проверяват цялостната 

дейност в проверяваните поделения. Обикновено проверката обхваща не по-малко 

от 70 % от личния състав заедно с поверената му техника, сгради, имущество и др.  

Съставът на комисията за инспекторска проверка включва обикновено 

ръководители и висококвалифицирани специалисти.  

Комплексите проверки се извършват от съединенията и по-висшестоящите 

инстанции по всяко време, със заповед на съответните непосредствен ръководител 

на структури (командващи). Характерно за тях е, че се определя цялостното 

състояние на проверяваните поделения към даден момент и се свързва с оказване 

на помощ на подчинените относно дейността им. Най-често за резултатите от про-

верката се съставя разбор. 

Отчетните проверки се извършват обикновено към края на учебната година 

или в края на определен период от обучението на елементите на системата, по план 
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на непосредствен ръководител на структурите или по-висшестоящите от тях 

инстанции. Основна цел на тази проверка е установяването на степента на 

подготовката и боеготовността на контролираното поделение. На такива проверки 

подлежат задължително всички поделения с изключение на подложените през 

последното тримесечие на инспекторска или комплексна проверка 

Частичните проверки се провеждат по решение на непосредствен 

ръководител на структурите на част и по-старшите по всяко време. Основното им 

предназначение е да се контролират изпълнението на отделни задачи или работата 

в отделни поделения.  

Контролните проверки са задължителна форма на контрола за установяване 

на степента на отстраняване на констатирани слабости при други проверки.  

Тематичните проверки се извършват по отношение на сложни, най-често 

нови теми или въпроси от комплексна тема. Предназначението им е проверка на 

степента на усвояване от изпълнителите и оказване на помощ при трудности. 

Другите форми на контрола (прегледа, ревизията и инвентаризацията) 

имат по-специфично приложение. Често пъти те се провеждат в системата на 

проверките. Например прегледът се практикува за установява-не на крайните 

резултати от определена дейност или завършен етап от нея. 

Ревизията в повечето случаи е форма на контрол на финансови и материално 

отчетни лица във силовите структури. 

Инвентаризацията има по-тясно специализирана задача — констати-ране на 

наличността и състоянието на военно имущество,  пари, отчетна документация и 

други, посредством преброяване претегляне, сверяване и описване. 

Методите на контрола [Приложение № 4] се характеризират с голямо 

разнообразие. Те могат да бъдат: 

 организационни; 

 психологически; 

 социологически; 

 икономически; 

 административно-правни; 

 педагогически и пр.  

В рамките на изброените методи се използват редица общонаучни методи 

като анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия, математически, количествени и 

др. По  правило методите за контрол се прилагат комплексно. Съобразно с 
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конкретната обстановка и особеностите на обекта едни или други доминират. 

Особено важно значение във силовата практика имат организацион-ните 

методи на контрол, като организационната диагностика и организационния 

анализ. С тяхна помощ по отклоненията от планираното протичане на определени 

процеси, се разкрива произходът на тези процеси и се анализират породилите ги 

причини. 

Важно място при контрола във силовите структури имат социологическите 

и психологическите методи като беседи и анкети (открити и анонимни) с 

контролираните. С тяхна помощ се изучават мненията на подчинените по редица 

въпроси, интересуващи непосредствен ръководител на структурите, в това число и 

за резултатите на контрола. Тези методи изискват много добра предварителна 

подготовка, като е желателно привличане на подготвени силови психолози и 

социолози. 

Във силовите структури, макар и по-ограничено, може да се използват и 

икономическите методи на контрол. Те се олицетворяват предимно от финансовия 

и инспекторския контрол. Чрез тях се осигуряват рационалното и планомерното 

изразходване на финансовите и материални ресурси, като едновременно с това 

подчинените се проучват към икономичното им изразходване. 

Сравнително най-често използвани във силовите структури са 

административ-но-правните методи на контрол. Те се изразяват главно в 

изслушване (изучаване) на доклади (справки, отчети, различни донесения от 

подчинените за изпълнението на задачите), изпитване, изискване да се покаже 

състоянието на поверената материална част, сгради и имущество, подготовката за 

решаване на поставените задачи, хода на протичащи процеси и др. Тези методи се 

базират на законови и подзаконови актове и преди всичко на правилници и 

министерските заповеди. Ролята на административно-правните методи на контрол 

се заключава в регулирането на обществено-правните отношения във силовите 

колективи с цел да се поддържа тяхната структура в съответствие с решаваните 

задачи. 

Широко разпространение в обучението и възпитанието на силовите 

структури имат педагогическите методи на контрол. Такива методи са изпитите, 

тестовете, текущите оценки и др.  

Всички методи, независимо от своята специфика преследват една обща цел - 

сигурност, своевременно и целенасочено разкриване на недостатъците в работата 
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на подчинените, причините за това и положителните тенденции в нея.  

Средствата, с чиято помощ се осъществява контролът, са технически и 

нетехнически. Към техническите средства спадат: 

 апаратурите за наблюдение (бинокли, телескопи, 

радиолокатори и др.); 

  средствата за снимане (фотоапарати, кинокамери); 

 средствата за подслушване (телефонни и радиоапаратури); 

 средствата за измерване (амперметри, волтметри, манометри и 

т. н.); 

 средствата за идентифициране на образ и говор; 

 средствата за химически и физически  анализ и т. н. 

От своя страна техническите средства биват автоматизирани, механизирани и 

обикновени (лупа, метър, ролетка и др.). 

Техническите средства за контрол намират широко приложение в 

съвременни условия. Чрез тях се решава например въпросът за контрол по 

спазването на правилата за скрито управление на силовите структури. 

Нетехническите средства за контрол представляват различни тетрадки, 

дневници и картотеки, с помощта на които се следят сроковете и ходът на 

изпълнение на задачите. 

Въпросите за контрола и отчетността в дейността на силовите структури има 

изключително важно значение за формирането, функционирането и 

усъвършенстването на системата за управление на силовите структури.  

През фазата “контрол и отчет” на управленския цикъл се извършва 

интензивен обмен на информация, необходима за правилното и ефективно 

функциониране на системата за управление на оперативните и тактическите 

формирования. Получаването на тази информация в съответните органи за 

управление в касаещия ги обем, в точно определеното (необходимото) време е от 

съществено значение за реализиране на бойните потенциали на собствените сили и 

средства и за изпълнение на мисията на непосредствен ръководител на структураа.  
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Приложение № 1 

 

Класификация на видовете контрол 
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Приложение № 2 
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Приложение № 3 

 

Форми за осъществяване на контрол 
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Приложение № 4 

 

Методи на контрол 
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ЛЕКЦИЯ 2 

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСИ. ПРОЦЕСНО ОРИЕНТИРАНО 

УПРАВЛЕНИЕ 

Прилагането на различните подходи и стандарти за усъвършенстване на   

процесите е съпътствано с редица трудности и предизвикателства за организациите 

в стремежа им към усъвършенстване. Не винаги се постигат очакваните цели за 

повишаване качеството на продуктите и услугите, подобряване ориентацията към 

потребителя или повишаване на цялостната организационна ефективност. 

Причините могат да се търсят в недостатъчното осъзнаване на ролята на 

процесите, в стремежа на ръководителите да се търсят бързи, локални решения на 

конкретни проблеми, в липса на ангажираност и подкрепа от страна на 

ръководството. 

Когато в инициативите за подобрение на   процесите не могат да се 

демонстрират бързи ползи за организацията, ентусиазмът на участниците за 

продължаване на усилията видимо намалява. Под натиска на конкурентната среда 

организациите са принудени в кратки срокове да внедряват системи за управление 

на качеството, които вместо да бъдат механизъм за постигане на съвършенство, се 

превръщат във формален, бюрократичен акт. 

В последните 10-15 години организациите в световен мащаб стартираха 

множество проекти за внедряване на информационни системи, които 

автоматизират определени функции. Немалка част от тези проекти се обявяват за 

неуспешни, тъй като не са спазени първоначално заложените срокове, планираните 

разходи или не са постигнати очакваните ползи за ръководството и служителите. 

Една от причините за подобна ситуация е подценяването на дейностите по анализ и 

подобрение на   процеси, които съпътстват внедряването, както и отсъствието на 

организационна готовност за внедряване на промяната. Необходимо е 

осъзнаването, че внедряването на информационни системи не означава само 

автоматизиране на ръчен труд, а в много по-голяма степен е свързано с 

преосмисляне на   процесите и трансформация на организацията. 

Процесно-ориентираният подход разглежда дейността на организацията като 

съвкупност от взаимосвързани   процеси, които трябва да се усъвършенстват.   

процесите обективно съществуват във всяка една организация, независимо от 

нейната сфера на дейност. Както вече стана ясно процесния подход е първият 
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ключов елемент, на който ще наблегнем в този лекционен курс. Защо е толкова 

важен процесния подход? 

 

1. Същност на организацията, като система 

Дейността на всяка организация представлява верига от свързани помежду си   

процеси.   

Основни понятия за организация, определение: 

 - съвкупност от взаимодействащи елементи, които реализират конкретни 

бизнес процеси и преследват определени цели. 

 Елементите на организацията са свързани помежду си:  

 Функционално - изпълняват отделни видове работи в рамките на един 

бизнес процес;  

 Информационно – обменят документи, факсове, писмени и устни 

разпореждания и т.н.  

Елементите взаимодействат с външни системи. Тяхното взаимодействие 

също може да бъде информационно и функционално. 

  

Най-общо структурата и дейността на една общоприета организация 

изглежда така 

 

 
  

Вътрешна организация, определяща начина на взаимодействие и връзката 

между елементите. 

 Структура = състав + връзки между компонентите 

 Основни за всяка организация се явяват следните елементи: 

 Процеси - една или няколко свързани помежду си процедури или операции 

(функции), които съвместно реализират определена бизнес задача.  

http://tuj.asenevtsi.com/BSC/BSC16.htm
http://tuj.asenevtsi.com/BIS09/BIS30.htm
http://tuj.asenevtsi.com/6S/6S01.htm
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Технология – съвкупност от методи, инструкции и инструменти, чрез които 

се осъществява организацията и изпълнението на даден процес. 

Организация на дейността - набор от вътрешни нормативи и правила, 

изпълнявани от служителите, чрез които се регулират дейностите в организацията. 

Служители – персоналът на организацията, реализиращ целите и задачите й, 

във взаимодействие с останалите три елемента. 

 Ефективност (резултатност) - степен на съответствие на действителните 

резултати с потенциално възможните, при изцяло изпълнени в съответната делова 

среда функции. 

  

Функционален модел на обществена организация 

 
 Характерни черти на организацията 

 Наличие на двама или повече хора, считащи себе си за членове на една 

група; 

 Наличие на обща, съвместна дейност на тези хора; 

  Наличие на определени механизми или системи за координиране на 

дейността им; 

 Наличие най-малко на една обща цел. 

 

Жизнен цикъл на организацията 

По-долу е изобразен един концептуален модел, описващ основните и най – 

типични етапи в развитието на организацията – от възникването до нейното 

разпадане. Нека да опишем следните етапи.  

  

http://tuj.asenevtsi.com/Inf%20tehnologii/IT003.htm
http://tuj.asenevtsi.com/Inf%20sistem/I060.htm
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  Създаване на организация 

 Основна цел на организацията се определя в зависимост от потребностите, 

които тя трябва да удовлетвори. Основателите на организацията ръководят нейната 

дейност. Първоначално организацията е неформална и небюрократична. 

Нарастването на обемите от задачи води до кризи в ръководството и потребност от 

професионално ръководство и  управление. 

                    

  Ръст на  организация 

Водена от силни лидери организацията започва да работи, ръководейки се от 

ясни цели и направления на развитие. Формират се автономни сили и се изгражда 

йерархия на властта. Появяват се първите признаци на разделение на труда.  

 Зрелост на   организация 

Работи се по правила, процедури, технически ръководства  и системи за 

контрол. Комуникациите стават по-формални, нараства специализацията, 

увеличава се щата  на специалистите и помощните работници. С развитието си 

организацията се бюрократизира. Намаляват иновациите.  

                     

 Съвършенство на   организация 

За преодоляване на бюрократичния кризис се предприемат мерки за 

опростяване системата на управление. Формират се механизми за хоризонтална 

интеграция. Повишава се ролята на организационната култура и мотивацията на 

персонала. Процесното и проектно управление  заменят управленската йерархия. 
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2. Процес – същност и съдържание. Основни понятия и атрибути на 

процесния подход. 

Определение за   процес 

Една или няколко свързани помежду си процедури или операции 

(функции), които съвместно реализират определена   задача  и реализирането 

им води до конкретни резултати. Съвкупност от  взаимосвързани и 

взаимодействащи  видове дейност, преобразуващи входовете в изходи. 

 Цел на   процеса  

 - процесът обединява на практика потока от дейности или функции, 

служителите и средствата (ресурсите), нужната за вземане на решения информация 

(знания), както и правилата за изпълнение на тези дейности и функции.   

  Изходни данни  на   процеса 

Определяне и описание на предпоставките, необходими за вземане на 

решения по управление на дейността: 

 Изисквания на потребителите: 

 Взаимодействие с други процеси; 

 Методи за управления (в т.ч. процедури за стандартни 

ситуации); 

 Необходими ресурси; 

 Начини за оценка и подходи за подобрения. 

Ефективност на   процеса 

Въпросът  за управление на ефективността на   процеса се свежда до 

управление на успешна интеграция на ресурсите и на последователността от 

действия, насочени към достигане на целите на системата:  

 Управление на хармонизиране на действията на дейностите или 

функциите; 

 Синхронизация на  времето за изпълнение на задачите;  

 Съкращаване на срока за предаване на резултатите; 

 Съкращаване на етапите; 

 Контрол на  цикличността и т. н. 

Характерни особености на   процеса 

 Органично свързан с операционните задачи и   отношения ; 

 Реализира се в рамките на едно или няколко сили, в някои случаи и 

няколко организации; 

http://tuj.asenevtsi.com/Informatica2/I010.htm
http://tuj.asenevtsi.com/Informatica2/I021.htm
http://tuj.asenevtsi.com/Informatica2/I027.htm
http://tuj.asenevtsi.com/CRM/CRM013.htm
http://tuj.asenevtsi.com/BisnesMod/BM04.htm
http://tuj.asenevtsi.com/EFQM/EFQM01.htm
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 Включва формални и относително неформални взаимоотношения 

между участниците; 

 Продължителността му варира в широки граници. 

  

На входа на   процеса 

Материали и/или информация, преобразувани от процеса за създаване на 

резултата. 

 На изхода на   процеса 

 Резултат от преобразуваните от процеса ресурси от входа 

  

Директиви и ограничения за   процеса – цели, планове, правила, процедури. 

Е се обуславят от системни фактори, които обуславят процеса на преобразуване и 

представляват обикновено произтичащи от  управленските и кадрови решения 

въздействия. 

             

           Ресурси на   процеса - хора, оборудване, материални средства, 

финанси, информация, време. Фактори, благодарение на които входните 

въздействия се превръщат в изходни резултати. Те се  въвеждат в процеса по 

определени правила. Ресурсите изискват разходи и трябва да добавят стойност. 

  

       Потребители на процеса – хора, чиято дейност се базира на резултатите 

от предходните процеси. Те се наричат потребители по следващ процес и 

предявяват устойчиви изисквания към предхождащите ги процеси.  

       Атрибути на   процеса 

 Една или няколко входни точки - входни данни и условия, необходими 

за началото на процеса; 

 Измерими цели; 

 Алгоритъм за достигане на целите – ясно установена последователност 

от етапи, тяхното описание и документиране; 

 Една или няколко изходни точки  

* изходни данни;  

* продукти, създадени в хода на изпълнение на процеса; 

* условия, при които процеса може да се разглежда като завършен 

 

http://tuj.asenevtsi.com/Informatica2/I040.htm
http://tuj.asenevtsi.com/BSC/BSC16.htm
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3. Процесен подход към управлението 

Желаният резултат от дейността на всяка система се достига по-ефективно, 

когато дейността и съответните ресурси се управляват като процес. Базира се на 

факта, че управлението е непрекъсната серия от взаимосвързани действия или 

функции, които се представят като процеси, които могат да се опишат 

 
от гледна точка на функционално-технологичен подход, който групира 

функциите по процеси – последователност от функции, обединени в технологични 

вериги или по етапите на приемане управленски решения. Те са: 

 Дейност на организацията = съвкупност от   процеси;  

 Управление на организацията = управление на   процеси;  

  Качеството на продуктите и услугите = качеството на създаващите ги 

процеси.  

 
3.1. Основни принципи на процесния подход 

 Организацията не е множество от системи, подсистеми и звена, а 

съвкупност от   процеси, и дейността и трябва да обслужва тези   процеси. 

http://tuj.asenevtsi.com/Inf%20sistem/IS006.htm
http://tuj.asenevtsi.com/TQM2009/TQM02.htm
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 Не резултатите от дейността, а процесите по тяхното създаване носят 

на организацията дългосрочен ефект. 

 Ключовите показатели за ефективност на организацията (ефективност, 

ефикасност (издръжка), качество, бърза реакция, адаптивност и т.н..) зависят от 

усъвършенстване на   процесите, преодоляване на тяхната фрагментарност и 

разкъсаност (технологическа, информационна, организационна). 

 

 3.2. Същност на процесния подход  

Съсътои се в разбирането, че чрез изменение на състоянието след вход Х, в 

следствие реализацията на определен процес, изход Y да се изравни с прогнозата
11

 

Z; 

 
Между резултата на изхода Y и управляемите характеристики на входа X 

трябва да съществува обратна връзка; 

 Отговорникът за процеса (обикновено това е ръководителя на 

организацията) трябва да има възможност: 

 Да оцени доколко резултата от процеса Y съответства на поставената 

цел Z (целта на процеса и резултата трябва да се поддават на измерване) ; 

 Да измени резултата от процеса Y в направление на приближаване до 

целта Z, изменяйки по своя преценка характеристиките на входа Х. 

Самата организация избира начина за реализация на процесния подход и 

количеството обособени процеси. 

 

 Ключовите преимущества на процесния подход са: 

 Възможност за намаляване на усилието и за съкращаване на жизнения 

цикъл  за сметка на по-ефективно използване на ресурсите; 

 Подобрени, съгласувани и прогнозируеми резултати; 

 Концентриране върху възможностите за подобрения и избор на 

приоритети. 

 Използване на език за описване на дейностите, достъпен и понятен за 

всички, имащи отношение към процеса. Това позволява да се разрушат бариерите, 

                                                           
11

 За справка частите от функция планиране, в лекция 1, свързани с прогнозирането, като функция и процес 

http://www.tuj.asenevtsi.com/BSC/BSC36.htm
http://www.tuj.asenevtsi.com/BSC/BSC16.htm
http://tuj.asenevtsi.com/BisnesMod/BM04.htm
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обусловени от различия в терминологията, статуса вътре в организацията, 

образованието и т.н. 

 Възможност за проста и нагледна интерпретация на дейностите, което 

съществено облекчава прозрачността на информационните потоци и възможността 

за проследяване. 

 Определяне на зони на отговорност и работни зони, което съществено 

опростява формулирането на изискванията към изпълнителите, претендиращи за 

изпълнението на дадена работа.  

 Бърз, лесен и надежден начин за определяне на контролните и 

критичните точки в процеса. Облекчението възниква благодарение на разбивката 

на процесите на подпроцеси. 

Дейностите за реализация на процесния подход са: 

 Определяне на ключовите видове дейности, необходими за постигане 

на желаните резултати; 

 Установяване на ясна отговорност и отчетност за ръководене на 

ключовите видове дейности; 

 Разбиране и осигуряване и поддръжка на показатели за измерване на 

ключовите видове дейности;  

 Определяне на вътрешните и външните взаимовръзки между 

функциите на организацията; 

 Съсредоточаване на вниманието върху факторите, които подобряват 

основните дейности (ресурси, методи, материали и т.н.; 

 Оценяване на рисковете, последствията и въздействията за 

потребителите, доставчиците и другите заинтересовани страни. 

 Процесният подход преобръща представите за управление на организацията. 

Хаотичните действия, неасната цел и посока, както и преплетените взаимовръзки 

не са решение за успешните организации. Те търсят точни правила, ясна посока и 

последователност в действията. Процесният подход подрежда организацията. 

Превръща хаоса в синхрон. Превръща организацията в система. За това не е 

достатъчно да определим процесите в организацията. Ключовият момент е да 

възприемем организацията като взаимносвързани и взаимодействащи си процеси и 

да я управляваме по този начин. Само тогава организацията ще се превърне в 

истинска система. А не както в повечето случаи, когато системата се възприема 

като част, допълнение, пречка или бреме за организацията.  
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Системата не е част от организацията, тя е сърцето на организацията. 

4. Преглед на концепциите за усъвършенстване на   процесите 

Няколко са основополагащите концепции, свързани с процес, процесно-

ориентирано управление, процесно-ориентирана организационна структура. Те са 

свързани с  водещи методологии за усъвършенстване на процесите. В контекста на 

управленския цикъл може да се разглеждат подходи за моделиране, анализ и 

измерване на   процесите. Концепцията за измерване на изпълнението е важна с 

оглед осъществяването на мониторинг и контрол на качеството, ефективността на  

процесите и е представена в контекста на цялостната организационна ефективност 

и ефикасност. 

4.1. Цикъл на непрекъснато усъвършенстване на процесите 

            Промени в организацията 

Промените засягат персонала, структурата и политиката за развитие на 

самата организация. За да се проведат тези трябва да е налице необходимата 

организационна култура.  

  

 
  

          Планиране на промените 

Промените се планират според достигнатото от организацията ниво, 

конкретната специфика и наличните проблеми. 

           Управление на процеса на промени 

Разграничават се процесите по степен на ефективност
12

 и се набелязват тези, 

които изискват незабавно усъвършенстване. 

           Анализ на ефективността от усъвършенстване на процесите 

                                                           
12

 Постигане на целите поставени пред организацията в рамките на процеса 

http://tuj.asenevtsi.com/BSC/BSC18.htm
http://tuj.asenevtsi.com/BisnesMod/BM06.htm
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Чрез този вид анализ се откриват проблемите в отделните процеси и се 

търсят подходи и средства за решаването им. В тази фаза е добре да се използва 

сравнителен анализ на резултатите от оценяваната система с водещи в тази област 

сродни системи. Тий се прави, за да се намерят добри практики, които биха 

допринесли за оптималното решаване на всеки проблем. 

         Усъвършенстване на процесите 

 Фиксират се стратегическите цели, които трябва да бъдат решени с 

усъвършенстване на процеса. 

 Набелязват се критичните фактори за успех с цифрови показатели за 

достигане.  

 Чрез провеждане на дискусии с персонала, в т.ч. и мозъчни атаки се 

уточняват инициативите които трябва за бъдат предприети за де се усъвършенства 

процеса и да се постигнат ключовите показатели за успех. 

 Изготвя се   план за усъвършенстване. 

 

3.2   Процеси и процесно-ориентирано управление 

Томас Дейвънпорт и Джеймс Шорт (Davenport T. 1990) дефинират понятието 

процес като „съвкупност от логически свързани задачи, които се изпълняват, за да 

се постигне определен   резултат“ и отбелязват, че процесите сформират система – 

начинът, по който дадена   единица или съвкупност от единици, извършва своята 

дейност. Процесната ориентация е философия на процесно-ориентирано 

проектиране на дейностите в организацията, което води до трансформация от 

управление, базирано на функционална парадигма към управление, базирано на 

процесна парадигма. 

а Подходи за управление, ориентирано към   процесите 

Основно предизвикателство за организациите е как да внедряват принципите 

на процесно-ориентираното управление в оперативната, ежедневна дейност. Това 

вероятно води до появяването и развитието на различни научно-практически 

подходи. 

Следва да се отбележи, че използването на различни понятия и подходи в 

теорията и практиката, без ясното им разграничение, създава известни затруднения 

при систематизирането на подходите за процесно-ориентирано управление. 

Целесъобразно е да разгледаме следните управленски подходи: 

 Реинженеринг; 

http://tuj.asenevtsi.com/BSC/BSC16.htm
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 Управление чрез тотално качество; 

 Управление на   процесите; 

 Непрекъснато усъвършенстване на   процесите; 

Всички те по същество са насочени към повишаване процесната ориентация 

на организациите. Това, по което се отличават, е степента на промяна (радикална 

или инкрементална), обхватът на приложение (външен или вътрешен) или пък 

потенциалните рискове и ползи.  

Общото между всички изложени подходи е, че те са насочени към 

подобрение на процесите като целта е да се постигне ефективност, ефикасност и 

адаптивност. Постигането на тези цели за ефективност, ефикасност и адаптивност 

има основополагащо значение за разбирането и внедряването на процесно-

ориентирано управление. В този контекст може да се постави въпросът защо в 

организациите изобщо съществуват неефективни и неефикасни процеси. Една от 

причините е, че организацията не успява да се адаптира към промените във 

вътрешната и външната среда. Пример за това е традиционализмът – „изпълняваме 

процеса днес така, защото и вчера сме го изпълнявали така“ – макар процесът да не 

съответства на настъпилите промени. Друг подобен пример се отнася до 

информационните технологии – организацията не успява да внедри ИТ системи, с 

помощта на които да автоматизира определени   процеси, за разлика от 

конкурентите. 

3.3 Процесно-ориентирана организационна структура 

Организационната структура като средство за разпределение на 

отговорности, правомощия и властови отношения, подпомага ръководството за 

изпълнение на стратегията и постигане на целите. Процесите, като 

последователност от дейности, които създават резултат, ценен за потребителите, 

преминават през организационните звена. Съответно процесно-ориентираното 

управление поставя важен акцент върху организационната структура. Необходимо 

е организационната структура да бъде адаптирана и препроектирана, така че да 

съответства на потребностите на процесите и ориентацията към потребителя. 

Промяната в организационната структура може да се разглежда като 

„когнитивна
13

 реориентация“, която изисква адаптиране не само на управленски 

механизми, но и на неформалните аспекти в организацията като допускания, 

вярвания и мисловни модели. Процесите се конфронтират с конфигуративната идея 
                                                           
13

 На базата на определено знание и разбиране 
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за функционалната структура. Преструктурирането създава несигурност за 

служителите и поставя ръководителите пред предизвикателството да осигурят 

работеща организационна структура. 

а Методология за усъвършенстване на   процесите 

Усъвършенстването на  процесите представлява систематичен подход за 

управление на ключовите аспекти от дейността на организацията и 

повишаване на организационната ефективност. 

Усъвършенстването на   процесите е насочено към постигане на следните 

цели: 

 премахване на бариерите между функционалните звена и свързване на 

 организационните елементи; 

 контрол и подобрение на процесите в организацията; 

 подобряване качеството на продуктите и услугите; 

 идентифициране на възможности за аутсорсинг; 

 използване на технологични решения за подпомагане на дейността; 

 подобряване на колективното учене в организацията, както и между 

 организацията и външната среда; 

 хармонизиране на процесите със стратегическите цели и потребностите 

на 

 потребителите; 

 повишаване на организационната ефективност. 

Отправна точка за усъвършенстване на процесите се явява създаването на 

инфраструктура, позволяваща да се инициират, реализират и проследяват 

промените. Необходимостта от усъвършенстване на процесите се определя от   – 

целите на организацията: 

 Ориентация към потребителя; 

 Усъвършенстване на производството; 

 Обучение и развитие на изпълнителите. 

За формиране на целите и набора от ключови показатели се използва система 

с балансирани показатели, които са специфични за всяка система. 

3.4 Анализ и усъвършенстване на   процесите 

а Моделиране на   процесите 

http://tuj.asenevtsi.com/Informatica2/I072.htm
http://tuj.asenevtsi.com/BSC/BSC16.htm
http://tuj.asenevtsi.com/BisnesMod/BM03.htm
http://tuj.asenevtsi.com/EL09/EL14.htm
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Моделът на   процес пък представлява специален информационен модел, 

който се фокусира върху последователността от действия в рамките на дадена 

транзакция. 

Моделът на   процеса дава отговор на въпроса как се изпълняват дейностите 

по създаване на стойност в организацията, т.е. как функционира организацията. 

Моделът може да описва настоящото, текущо състояние или бъдещо, очаквано 

състояние на изпълнение на   процесите. 

Моделирането на   процесите дава яснота как се изпълняват   процесите и е 

б Анализ и усъвършенстване на процесите   

Те са предпоставка да се премине към анализ и усъвършенстване. Анализът 

на процесите има два аспекта: 

 Диагностичен - за оценка на състоянието от гледна точка на целите, 

критериите и изискванията към крайния резултат, включващ оценка на наличните 

ресурси (технически, организационни, човешки, нормативни и др.) и на всички 

други предпоставки за стартиране и изпълнение (връзки с други процеси, 

вътрешни и външни); 

 Прогностичен - за оценка на факторите и тенденциите за промени под 

влияние на вероятни причини и условия (с неблагоприятен ефект) и за разкриване 

на възможности за подобрения (фактори с благоприятен ефект). 

Диагностичният анализ на процесите включва: 

 Детайлно описание на начина на изпълнение – моделиране на процеса; 

 Идентифициране на критични, уязвимости и  места, свързани с 

ресурсите, и на проблеми, произтичащи от неправилно определени, проведени или 

регламентирани стъпки и др; 

 Оценка на степента на удовлетвореност на потребителите по 

отношение на възприетите метрики за качество; 

 Оценка на степента на съответствие с поставените цели за подобрения; 

 Извършване на наблюдения, регистриране и обобщаване на 

информация за 

 Основни характеристики на процесите (карти на процесите; листове за 

данни); 

 Идентифициране на промени в изискванията към услугите (норми и 

стандарти); 
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 Идентифициране и разкриване на проблеми – анализ на сигнали и 

симптоми на проблеми, разкриване на първопричините, развиване и оценяване на 

варианти на възможни решения, оценяване на налични ресурси, обосновка на 

критерии за избор на решения. 

Прогностичният анализ е продължение на диагностичния и включва: 

 Извършване на наблюдения, регистриране и анализиране на 

информация за компоненти на динамиката в процесите с цел идентифициране на 

тенденции, прояви (схеми) на неслучайна вариация, които са израз на влиянието на 

различни неблагоприятни фактори и водят до проблеми; 

 Извършване на наблюдения и анализ на информацията с цел 

разкриване на най-добрите възможности на процесите – възможности за 

подобрения по отношение на качеството, оптимизиране използването на ресурсите, 

залагане на нови цели. 

 

в Зрялост на процесите и организациите 

Процесната ориентация има еволюционен характер в организацията. В 

началната фаза ръководството започва да мисли и говори за процесите. Разработват 

се карти на процесите, диаграми на добавена стойност. След това се търсят 

възможности за подобрение чрез намаляване на отклоненията, отстраняване на 

ненужни стъпки, трансформация на организационната структура, назначаване на 

ръководители на процеси. Основната концепция за зрялостта е, че зрелите 

организации правят нещата систематично, докато незрелите организации 

постигат целите си в резултат на „героичните“ усилия на определени хора. 

Зрялостта се характеризира с предсказуемост, контрол и ефективност на 

организацията, системата и процесите в нея. 

Често се наблюдава ситуацията, при която различни групи   процеси в една 

организация функционират на различно ниво на зрялост. Например, ако 

организацията въвежда нови линии на  операцията, обикновено процесите тепърва 

се установяват и са на ниско ниво на зрялост. Ето защо трябва да се прави 

разграничение между зрялост на процесите и зрялост на организацията
14

. 

Сред предизвикателствата при управлението е дилемата дали ръководителите 

да се фокусират върху формално организираните и структурирани   процеси или 

                                                           
14

 Например, използване на въоръжените сили в операции за борба с трафик на хора, издирване и залавяне 

на опаснипрестъпници и т.н, които са характерни за органите на МВР 
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върху  практиките, които показват как реално се изпълняват задачите. От важно 

значение е да се намери баланс между двете. Съществуват различия между това как 

изглежда една дейност или задача в написаната, формализирана процедура за 

изпълнение на   процеса, и как тя се извършва на практика. Реалният начин на 

изпълнение на задачите е пълен със скрити импровизации, които не могат да бъдат 

обяснени дори и от служителите, които ги изпълняват. Основна цел на 

ръководителите е как да балансират между практиките и формализираните 

процеси. 

 

4. Измерване изпълнението на   процесите 

За ръководителите в сложните организации е особено важно да разполагат с 

адекватни механизми и средства, така че да контролират изпълнението на 

процесите и да предприемат мерки при отклонение от заложените рамки. На 

изследване на проблематиката, свързана с измерване на изпълнението има малка 

част разработки, които се занимават с взаимовръзката между процесното 

управление и измерването на изпълнението. 

Целесъобразно е да бъде представена дефиниция на концепцията „измерване 

на изпълнението“. Измерването на изпълнението е разгледано в тясна връзка с 

организационната ефективност. 

Има редица подходи, с които всеобхватно да изучат ефективността и 

изпълнението в организацията. В дисертационния труд са разгледани следните 

модели за организационно съвършенство: 

 Моделът „Призма на изпълнението“ 

 Balanced Scorecard 

 Моделът EFQM 

 Моделът на Oakland. 

Прегледът на литературата показва, че редица автори доразвиват и 

надграждат концепциите в областта на процесно-ориентираното управление. 

Важен извод е, че усъвършенстването на   процесите следва да се разглежда като 

неизменна част от системата за управление на организацията.   процесите не са 

самостоятелна, независима конструкция, а по-скоро тясно взаимодействат с 

множество системи и подсистеми като стратегическо управление и целеполагане, 

измерване на изпълнението и организационно съвършенство, управление на 

човешките ресурси и др. 
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Солидната теоретична база дава възможност да се търси отговор на въпроса в 

каква степен тези подходи намират приложение в българските организации, 

свързани с националната сигурност. Това поставя и предизвикателството 

множеството подходи и препоръки да се сведат до обозрим набор от практики, 

които могат да бъдат изследвани с научни методи. Тази проблематика е предмет на 

следващите лекции от дисциплината “Управление на антитерористичната 

дейност”. 
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ЛЕКЦИЯ 3 

СИСТЕМИ И ТЯХНОТО УПРАВЛЕНИЕ 

1. Понятие за система 

Система се нарича множество от обекти и връзки между тях, които се 

разглеждат като едно цяло. Една връзка може да свързва два или повече 

обекта. Тя може да бъде информационна, материална или енергийна. 

Съвкупността от връзките определя структурата на системата.  

Повечето системи имат някои общи характеристики: 

 Системите притежават структура, определена от частите им и тяхното 

устройство; 

 Системите притежават поведение, което включва вход, обработка 

(процесинг) и изход на блага (продукти, енергия, информация и данни); 

 Системите притежават взаимосвързаност: различните части на 

системата са свързани както функционално, така и структурно помежду си; 

 Системите притежават самостойни функции или групи от функции;  

Понятието "система" (организъм, строй, съюз - цяло, съставено от части) 

възниква в Древна Гърция преди около 2000 години. Древните учени 

(Аристотел,Демокрит, Декарт, Платон и други) разглеждат сложните тела, процеси 

и представи за света като съставени от различни системи. 

 Съвременното развитие на теорията на системите и системния анализ се 

базира както на класическите науки (математика, физика, химия, биология, история 

и др.), така и на некласическите (синергетика, информатика, когнитология, теория 

на нелинейната динамика и на хаоса и др.). Може да се твърди за встъпване в етап 

на научен, системно-междудисциплинарен подход към развитие на науката, 

образованието, техниката , технологиите.  Етап, базиран на системни парадигми и 

системно информационни представи за света. 

 1.1.  Класификация на различните типове ситеми: 

а) Според степента на взаимната независимост на различните свойства на 

системите, биват – прости и сложни. 

 Проста система е тази система, която притежава ограничен брой 

взаимодейсвуващи помежду си елементи, които не биха могли да функционират 

поотделно, което води до притежанието на ограничени свойства на системата като 

цяло.  

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD
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 Сложна система е такава, която се състои от множество 

взаимодействуващи помежду си подсистеми, вследствие на което системата като 

цяло придобива нови свойства, които не са налични в подистемите и не могат да 

бъдат реализирани на подсистемно ниво          

  
Тъй като управлението на поведението на сложните системи в системата на 

националната системи и  ще са обект на изучаване в тази дисциплина, е 

задължително да бъдат дефинирани  някои характерни особености за тези системи: 

 те съдържат голям брой елементи (подсистеми);   

 съществува взаимовръзка и взаимодействие между елементите 

съставляващи системата;    

 съществува йерархичност на  структурата на управление на този тип 

системи; 

 при тези системи е задължително участието на човека в цикъла на 

управление при изпълнение на най-отговорните функции на управлението. 

 б) Според степента на взаимодействие с външната среда, ситемите биват – 

отворени, затворени и динамични. 

 отворена система е такава, ситема която може да се влияе от външни 

фактори, а така също да оказва въздействие и върху други системи в процеса на 

нейната дейност. 

 затворена система е тази, която не може да се влияе от външни 

фактори. 
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 динамичната система съдържа елементи и/или връзки, които в процеса 

на работа на ситемата, променят същата от отворена в затворена и обратно. 

в) Според степента на тяхното материално изражение в простраството, 

системите биват – физични  и идейни. 

 Идейните системи са изградени от невеществени елементи – идеи. Те 

са имагинерни системи съставяни и съществуващи за да могат същите да се 

използват като идейни модели за възпроиводството на физичните системи.   

 

 

 
 

 Физичните системи са такива, които са изградени от материя и 

енергия. 

        
         

г) Според научното направление в което се разглеждат, ситемите биват: 

природни, биологични, социални, математически, информационни и т.н. 

За да разгледаме определена система, нека си припомним схемата от лекция 

1, в която държавата е представена, като сложна /висша/ система, която е изградена 

от множество подсистеми, които сами по себе си представляват отделни сложни 

системи. Тези системи са свързани една с друга чрез сложни взаимовръзки 
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(функционални връзки), които обуславят качественото функциониране на висшата 

система като цяло.  

 

 
 

 

 

Именно тези взаимовръзки ще са обект на разглеждане в тази лекция, но с 

голяма доза теоретична насоченост.  

 

2. Основни направления в теорията на системите 

Общ за всички направления се явява използването на системния подход с 

неговите базови атрибути. 

 Системология (теория на системите)   

Изучава теоретичните аспекти и използването на теоретични методи (теория 

на информацията, теория на вероятностите, теория на игрите  и т.н.). 

Системен анализ (методология, теория и практика  на изследване на 

системите) 

http://tuj.asenevtsi.com/Inf%20sistem/I051.htm
http://www.scribd.com/doc/28076227/%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95-%D0%9D%D0%90-%D0%A1%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%9D%D0%98-%D0%A1%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%98
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Изследва методологическите, а често и практическите аспекти и използва 

практически метод (математическа статистика, изследване на операциите, 

програмиране и т.н.). 

            Системотехника (практика и технология на проектиране и 

изследване на системите). 

 
 Система/Обект Органично единство на множество елементи, намиращи се в 

отношение или връзка и съвместно реализиращи определен процес. 

Съгласно общата теория на системите всеки реален обект може да се 

разглежда като система, когато удовлетворя изискванията за система. Обектът се 

превръща в система, когато се разглежда с някаква конкретна цел. През ХХ век 

беше осъзнато, че всеки обект принадлежи на някаква система от обекти и 

притежава в рамките на тази система определен смисъл и носи някаква 

информация. 

Поради постоянния поток на информация (от системата към околната среда и 

обратно), системата извършва разумно взаимодействие с околната среда, т.е. 

управлява или е управляемо. Информацията е средство не само за производство, но 

и за управление. Своевременната и оперативна информация може да позволи 

стабилизиране на системата, адаптиране и (или) адаптиране, възстановяване в 

случай на нарушения на структурата и (или) подсистемите. Развитието и 

устойчивостта на системата зависи от степента на осведоменост на системата, от 

богатия опит в хармонизиране на действията на системата и околната среда. 

Информацията също има известен излишък: колкото повече съобщения за 

системата, толкова по-пълно и точно се управлява. 

Пример. При предаване на съобщения често се използва метод на двойно 

(излишно) серийно предаване на всеки символ (което позволява да се отървете от 

шум, по време на предаване и, например, да се извърши проверка на паритета на 

сигналите, резултатите от които разкриват броя на отказите).  
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Същността на задачата за управление на системата е отделянето на ценна 

информация от „шум" (безполезна, понякога дори вредна за системата на 

информационно смущение) и подбор на информация, която позволява тази система 

да съществува и да се развива. Управлението е целенасочената актуализация на 

знанията. Управлението и специалната форма - самоуправление, е най-

висшата форма на актуализиране на знанието. 

Управлението в системата е вътрешна функция на системата, независимо от 

това как, с какви елементи от системата трябва да се изпълнява. Управление на 

системата - изпълнение на външни управленски функции, които осигуряват 

необходимите условия за функционирането на системата. В този ред на мисли 

целта на управлението на системата е предотвратяване или  коригиране на 

нежелано състояние на системата, т.е.  съхранение на устойчивото състояние 

на системата.  

Системата за управление (в системата) се използва за различни цели: 

 увеличаване на скоростта на предаване на съобщенията; 

 увеличаване на обема на предаваните съобщения; 

 намаляване на времето за обработка на съобщенията; 

 увеличаване степента на компресия на съобщенията; 

 увеличаване (модифициране) на системните връзки; 

 увеличаване на информацията (информираност на системата 

По правило тези цели са интегрирани. 

Като цяло информацията се използва за две основни глобални цели: 

поддържане на стабилна работа на системата и прехвърляне на системата към 

дадено целево състояние. 

Пример. Възникването на способността да се контролират електрическите и 

магнитни колебания направиха радиото и телевизията масово достъпни, докато 

скоростта на предаване на информация достигна скоростта на светлината; 

Скоростта на канала спрямо честотната лента на телефонния канал се е увеличила с 

около 2000 пъти, а ускорението на обработката - с милиони пъти. Повишена и 

сбита информация и информативни съобщения са основата на съвременната 

комуникация и обмен на информация, която е основния ресурс за вземане на 

решение. Проблемът тук е способността на системата за управление на системата 

да реагира адекватно на пристигащата с 2000 пъти по-висока скорост. 

http://tuj.asenevtsi.com/Inf%20sistem/I050.htm
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Поради тази причина управлението на всяка система (във всяка система) 

трябва да бъде подкрепено от необходимите адекватни количествени и качествени 

ресурси - материални, енергийни, информационни, човешки и организационни 

(административен, икономически, правен, хуманитарен, социално-психологически 

тип). В същото време естеството и степента на активиране на тези ресурси могат да 

повлияят (понякога само непряко) на системата, в която се използва информацията. 

Освен това самата информация може да бъде зависима от системата. 

 
Управлението е непрекъснат процес, който не може да бъде спрян, защото 

движението, потока от информация в системата не спира. То се характеризира с: 

 Сложност и многообразие; 

 Наличие на голямо число форми и видове; 

 Многостранни връзки с различни явления и процеси; 

 Творчески и интелектуален труд; 

 Трудно се поддава на формализация. 
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За да се реализира управлението то трябва да е на лице най-малко множество 

от: 

2.1. Управляваща подсистема 

Занимава се с изработването на управленски решения. 

Включва множество функции, които в повечето от случаите са 

взаимосвързани: 

 Управление на координацията; 

 Управление на целите; 

 Управление на времето; 

 Управление на стойността; 

 Управление на качеството; 

 Управление на знания 

 Управление на човешките ресурси; 

 Управление на комуникациите; 

 Управление на риска; 

 Управление взаимоотношенията 

                    

2.2 Управляема подсистема 

Явява се изпълнител на приетите от управляващата система решения. 

 

 2.3. Задача на  управлението на системата 

 Отделяне на ценната информация от “шумове" (безполезна, а понякога и 

вредна за управление на системата информация.) с цел използването 

и за съществуване и развитие на системата. 

 
  

http://tuj.asenevtsi.com/TQM2009/Index.htm
http://tuj.asenevtsi.com/KM/index.htm
http://tuj.asenevtsi.com/Sec2009/Sec30.htm
http://tuj.asenevtsi.com/CRM/index.htm
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Основните правила за организация на информацията в управлението са: 

 Изясняване на формата и структурата на входната и изходна 

информация; 

 Изясняване на средствата, формата  на предаване и източниците на 

информация; 

 Изясняване надеждността на информацията и контрола за 

достоверността и; 

 Изясняване на начина за използване на информацията при приемане на 

решения. 

 

 3.Нива на управление 

        Управленските нива на организационната структура на системата за 

ръкводство и  управление се характеризират с два показателя. 

        Първият показател е броят на управленските звена, които се намират на 

едно и също  ниво на системата за управление. Този показател изразява степента на 

концентрация на  властта на съответното управленско ниво. 

       Вторият показател е количеството на управленските нива. Той 

характеризира  височината и броя на стъпалата на йерархичната пирамида. 

Височината на стъпалото изразява разликата в пълномощията на ръководителите 

на две съседни нива. Тя се определя така, че да е възможен устойчив преход при 

декомпозирането на отговорностите. 

       Броят на управленските равнища е производна величина. Той се 

определя като следствие от разпределянето на отговорностите между 

ръководителите в низходящ ред. Анализът на опита показва, че колкото е по - 

малък, толкова се съкращава пътя на информацията и се минимизират 

възможностите за   нейното забавяне и възможно  изкривяване. Същевременно се 

увеличава разликата в компетенциите на управляващите звена  и намаляват 

каналите за реагиране на непредвидени обстоятелства, които са свойствени за 

средата в която действа разглежданата система за командване и управление. 

 Посоченото обстоятелство налага да се вземат компромисни организационни 

решения, особено когато става въпрос за сложна система, каквато е системата за 

национална сигурност. Предпоставка за намиране на такива решения е правилното 

отчитане на влиянието на факторите, които предопределят обхвата и реда за 

функциониране на системата от органи за  управление в МО, МВР, ДАНС, СВИ, 
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ВП, ССО. С определящо значение в това отношение са състава на силовите 

структури  и на другите организационни звена, спецификата на техните функции и 

на условията при които трябва да ги реализират, правно - административната 

регламентация на  реда за разрешаване на конкретните управленски проблеми, 

възможностите на държавата да осигури съответната системата за ръководство и 

управление, равнището на риск от управленските действия и др. поради 

сложността на системата за национална сигурност и в частност проблемите, които 

могат да се породят за нея от проявите на радикализация е целесъобразно 

прилагането на евристиката
15

, като форма на формиране на знания за проблемите и 

тяхното решаване. Естествено, както при всяка обществена система е 

целесъобразно прилагане на административния подход при решаване на 

проблемите. 

 

3.1. Евристична дейност в управлението на системите 

Формулиране на нови идеи, концепции, решения и т.н. В управлението тя се 

изразява в разработката на нови планове, технологии, форми на организация на 

труда.  Процесите в тази дейност биват аналитични и конструктивни. 

  Аналитичните процеси в управлението представляват събиране, изучаване и 

анализ на необходимата за приемане на решения информация. 

 Конструктивни процеси в управлението 

Подготовка, обсъждане и приемане на управленски решения. 

 Евристична дейност, автоматизация на управлението 

Трудна за формализиране и от там за автоматизиране дейност. В случая е по-

коректно да се говори за автоматизирана поддръжка на дейността. 

  

 

                                                           
15

 Евристичните методи се използват за ускоряване процеса на намиране на добро решение, където подробно 

проучване е непрактично. Примери за този метод включват използване на предположение, базирано на 

знания, интуитивно съждение, здрав разум, стереотипи или профили за достигане до извод. 

http://tuj.asenevtsi.com/Inf%20tehnologii/IT003.htm
http://tuj.asenevtsi.com/6S/6S01.htm
http://tuj.asenevtsi.com/Informatica2/I011.htm
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Използвани средства при прилагане на евристиката в сложни, комплексни 

композирани системи са: 

 Системи за поддръжка приемане на решения ; 

 Системи за работа със знания; 

 Системи за анализ в реално време; 

 Информационни хранилища за данни. 

Принцип на работа в този подход е, че при приемане на решения основен 

фактор се явява наличието на опит в аналогични ситуации, който се предоставя 

чрез изброените системи. 

  

3.2. Административна дейност в управлението 

Тя включва организация на комуникация между различни участници в 

процеса на управление и в най-общ случай предполага издаване на разпореждания 

и контрол за тяхното изпълнение.  Тази дейност може в определена степен да бъде 

формализирана. Използват се разнообразни системи, осигуряващи и координиращи 

съвместната дейност на няколко участника в процеса на управление. Основните 

принципи заложени в системите от този тип са: 

 Формиране на единно информационно пространство между отделните 

ведомства; 

 Упростяване на процеса на обмен на информация между отделните 

елементи на системата за национална сигурност; 

 Оптимизация и администриране дейността на сътрудниците, работещи 

във временно създадени функционални органи. 

Една част от управленските дейности са рутинни и представляват набор от 

стереотипни, повтарящи се операции, необходими за информационно осигуряване 

и поддръжка на производствените процеси. Основно тези операции са свързани с 

документиране на управленската дейност (оформяне, регистрация на документи, 

обработка на корреспонденция и т.н.). 

 

 3.3. Операторска дейност. 

 Операторската дейност се формализира сравнително лесно, посредством 

автоматизация на процесите. Поддържа се от разнообразни средства за 

автоматизация: 

http://tuj.asenevtsi.com/Inf%20sistem/IS011.htm
http://tuj.asenevtsi.com/Inf%20sistem/IS010.htm
http://tuj.asenevtsi.com/BIS09/BIS40.htm
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 Разработка на документи (текстови и таблични процессори, средства за 

подготовка на презентации и т. н.); 

 Системи за обработка на ресурси; 

 Системи за управление на бази данни (СУБД); 

 Системи за управление на документи. 
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ЛЕКЦИЯ 4 

БАЗИРАНА НА ПРОЦЕСИ СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

Една интегрирана система за управление (ИСУ) не представлява просто 

различни системи събрани в едно, а по-скоро се грижи за тяхното интегриране и 

взаимовръзки, така че сходните процеси да се управляват гладко и да не се допуска 

дублиране.  При въвеждането в експлоатация на всяка система за управление е 

важно да имаме предвид следните неща: 

 За да бъдат ефективни дейностите, висшият ръководител трабва да ги 

инициира отгоре-надолу, съобщавайки своите намерения и цели, включително и 

решимостта си за продължително подобряване на работните процеси чрез 

управленска политика. 

 Чрез ръководителя си организацията трябва да насърчава участието, 

както на отделните личности, така и на екипите в дейностите по подобрение.  

 Хората, които съставляват организацията и участват в дейностите по 

подобрение, трябва да бъдат подходящо обучени (и мотивирани) да го направят.  

 

1. Системи за управление и тяхното значение. 

 За да бъде една организация конкурентоспособна, тя трябва да бъде 

ориентирана към добри  резултати в най-широкия смисъл на думата. За да постигне 

организацията по-устойчиви резултати, тя не трябва да пренебрегва факта, че 

рганизациите могат да спечелят от въвеждането на системи за управление, които да 

контролират и подобряват ефективността в ключови за устойчивостта си сфери.  

Системите за управление, било на качество, било на околната среда или на 

безопасността, предоствят структуриран подход за правилно извършване на 

дейностите в а, като се опитват да систематизират и стандартизират тези от тях, 

при които това е възможно, за да бъдат те осъществявани ефикасно, като се 

използват утвърдени методологии, които водят организацията към изпълнение на 

нейните цели.  

Когато една организация въведе тези системи независимо една от друга се 

получава неефективност. Организацията трябва да обмисли възможността за 

интегриране на тези дейности. Това е възможно, тъй като всяка система за 
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управление има общ фокус към подобрение и към цикличната PDCA структура 

(Plan-Do-Check-Act - Планиране-Изпълнение-Проверка-Действие). С тази цел и 

изискванията са идентични (планиране, документиран контрол, действия при 

несъответствие и т.н) и могат да бъдат интегрирани една в друга.  

 

В бързо променящата се среда организациите, които искат да бъдат 

конкурентоспособни, трябва да се ориентират към постигане на резултати, 

свързани със заинтересовани групи или лица, с които си взаимодействат 

(малцинства, етноси, религиозни организации, НПО, медии и др.). Жизненоважно е 

да се идентифицират нуждите и очакванията (и други изисквания, напр. законови и 

регулаторни) за всяка заинтересована група, тъй като тяхното отношение е най-

важно за организацията.  Поради тази причина организациите трябва: 

 Да идентифицират и разберат нуждите, очакванията и изискванията на 

всички групи. 

 Да посочат цели, които са свързани с тези нужди и очаквания, както и с 

останалите необходими изисквания. 

 Да ориентират процесите, така че да допринасят за постигане на целите 

и за спазване на изискванията.  

 Да оценяват ефективността на изпълнението на изискванията и целите.  

 Да анализират получените от наблюдението и оценката данни, за да 

може да се правят заключения и да се вземат решения с оглед подобрение на 

процесите. 

 При нужда да приспособят и изменят стратегията на организацията.  

Важно е да се наблегне отново, че тези сфери не са изолирани. Процесите в 

организацията си взаймодействат едновременно с контрагентите, хората и 

обществото, затова е нужно да се постигне обща перспектива и балансирани 
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резултати. Ориентирането към постигане на резултати трябва да подпомага 

разбирането както на ниво процеси, така и на по-горно ниво, как тези процеси 

влияят на постигнатите резултати.  

Интергираното управление е важно за всяка организация, която се опитва да 

внедри две или повече системи за управление в една цялостна система с общ набор 

от документи, политики, процедури и процеси, независимо от размера или сектора.  

Какво е интегрираната система за управление (ИСУ) и защо е 

необходима тя при работа на елементите от системата за национална 

сигурност?  

Под интегрирана система за управление (ИСУ) трябва да се разбира обща 

система за управление, отговаряща на изискванията на два или повече компонента 

и функционираща като едно цяло, на базата на стандарти. 

Защо е необходима интегрирана система за управление в системата за 

национална сигурност? 

Интегрираната система за управление осигурява последователни 

координирани действия в различни аспекти от дейността на организацията. 

Интегрираните системи за управление, които едновременно отговарят на 

изискванията на няколко стандарта, са перспектива за устойчиво развитие на 

организацията или системата, като цяло. Важно е да се отбележи, че 

сертифицирането на интегрирана система за управление обединява предимствата 

на всяка една система, включена в ИСУ. Несъмнено внедряването на стандарти 

като интегрирана система е по-ефикасно и ефективно от самостоятелно прилагане 

на стандартите за управление. Въвеждането на интегрирана система за управление, 

има определени предимства и позволява на организациите от системата за 

национална сигурност да решат следните проблеми: 

 дублирането на процеси, документи, позиции и функции на отделните 

звена на различни елементи от подсистемите; 

 Разпокъсване на взаимовръзките между системите за управление на 

качеството на тяхната дейност, околната среда, безопасността; 
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 Затруднен поглед върху целостта на системата от висшето ръководство 

и съответно ниска ефективност на планирането, контрола и управлението на 

дейностите в отделните системи, като цяло; 

 По-голяма потребност от ресурси (финансови, материални, човешки) 

при независимо внедряване на отделни стандарти или дублиране на дейности и 

функции на отделните поделементи на системата за национална сигурност. 

 Информационно претоварване или загуба или забавяне на информация 

необходима за вземане на решения 

2. Какво е процесът в системата за управление? 

Един процес представлява набор от дейности, които преобразуват входни 

материали в изходни резултати, така че да се създаде добавена стойност. Един 

процес се смята за такъв, ако в него се включват ресурси, които представляват 

елементите, позволяващи протичането на процеса. Процесите си „взаимодействат” 

с други заинтересовани групи (клиенти на процеса, членове на организацията и 

обществото), като влияят на качеството на продукта, здравето и безопасността на 

хората и околната среда. Базираното на процеси управление се основава и на 

наблюдение и оценка, за да осигури постигането на очакваните резултати в тези 

области. Всяка организация трябва да идентифицира процесите си, да знае от какви 

дейности се състоят, да определи взаимовръзките, да контролира и наблюдава 

всеки от тях и да оценява резултатите според предварително зададени цели. 

Дефинирането на процесите улеснява разбирането на причинно-следствените 

връзки между процесите и представянето системата.  

Базираното на процеси управление позволява всички изисквания и нужди на 

контрагентите, приложимото законодателство и други да бъдат ясно и ефикасно 

отнесени към процесите. Няма по-добър начин за подобряване на качеството от 

дейността на системата от разбирането, че резултатите, до които водят процесите, 

са достатъчно добри, и затова е много важно да се оценяват и анализират 

процесите. Това, което не може да бъде оценено, не може да бъде подобрено.  

Базираното на процеси управление помага на настоящите системи за 

управление да прилагат конфигурации, при които идентификацията, контролът, 

наблюдението и подобрението на процесите са жизненоважни, за да се постигнат 
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целите и да се поддържа и подобрява ефективността на системата. Действията, 

които една организация трябва да предприеме, за да приложи базирания на 

процеси подход за управление на системата, могат да бъдат класифицирани в 

четири големи стъпки:  

 Идентификация и последователност на процесите.  

 Описание на всеки процес. 

 Наблюдение и оценка на постигнатите резултати.  

 Подобрение на процесите, основано на наблюдението и измерването.  

Всяка от тези четири фази е описана в най-общ вид, за по-ясно разбиране на 

процесите в предложените интегрирани системи за. 

2.1. Идентифициране на процесите в ИСУ 

Една интегрирана система за управление може да се представи като набор от 

взаимосвързани елементи, които правят възможно установяването на: 

 Политиките, които трябва да се следват. 

 Целите, които трябва да се постигнат. 

 Дейностите, които трябва да се изпълнят, за да се постигнат тези цели. 

За една организация идентифицирането и установяването на връзките между 

процесите в системата за управление не е нищо повече от търсене на структурата 

на процесите, които най-добре отговарят. Между системи за управление има много 

общи елементи, така че е възможно да има само една структура на процесите на 

интегрираната система.  Структурата на процесите се отнася към две ключови 

точки: 

 От една страна, тя отразява елементите, които съставляват една 

интегрирана система за управление и тяхното взаимодействие.  

 От друга страна, тя предоставя базиран на процесите подход за 

управление на дейностите в организацията. 

 За да се разбере по-добре тази структура, сме обяснили 

конфигурацията й, отговаряйки на следните въпроси: 

 Кои са основните процеси, най-пряко свързани с дейността на 

системата?  
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 Как процесите са ориентирани за постигане на резултатите в 

различните области?  

 Има ли необходимост от други процеси при управлението на всички 

дейности в една система за управление? 

 

Отправна точка за всяка организация е именно определянето на процесите, 

които пряко позволяват реализирането на продукта
16

 и/или предлагането на 

услугата и чрез тях получаването на ползи.  Явната цел на набора от процеси, 

които са включени в реализирането на един продукт е предлагането на продукти, 

които отговарят на изискванията и очакванията на контрагентите. По този начин 

може да се идентифицира единен набор от процеси.  

Тези процеси засягат ли други заинтересовани групи в организацията освен 

контрагентите? Отговорът е да. Когато искате да управлявате околната среда и 

безопасността на работното място, трябва да имате предвид, че всеки процес си 

взаимодейства с обществената среда и/или изпълнителите в организацията.  

 Логично, организацията трябва да извършва и други дейности около 

основната дейност. Тези допълнителни дейности включват:  

Планиране Всяка система за управление следва да формулира политика, да 

определя цели и да дава инструкции как ще се постигнат тези цели.   

Управление на ресурсите Целта на процесите за управление на ресурсите е 

да се определят ресурсите, необходими за провеждането на процесите, да се 

осигури тяхната доставка и да се следи за поддържането им в наличност.  

 Тези ресурси могат да включват: 

 Инфраструктура. Инфраструктурата се състои от работни екипи, 

инсталации, технологични системи (хардуерни и софтуерни) и др. 

Инфраструктурата влияе на характеристиките на продукта или услугата, но се 

отразява и на околната среда и на опасни ситуации.  

 Човешки ресурси. Важна задача е да се осигури хората, които 

извършват определени задачи да имат компетенции да се справят с тях. 

                                                           
16

 Крайният резултат от един процес, без значение, дали материален, веществен или не. 
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Управлението на компетенциите е нещо много често срещано и може лесно да бъде 

вградено в системите за управление на качеството, околната среда и безопасността.  

 Информация и знание. Във всяка система за управление е 

жизненоважно да знаем как да изпълняваме процесите, как да извършваме 

дейностите и т. н. В зависимост от случая се използват документи или 

комуникационни канали, така че системата да разполага с точна информация на 

точното място и в точното време.  

Оценка, анализ и подобрение на ефективността Не на последно място, 

други важни процеси за системата на управление са тези, които включват оценката 

и дейностите по наблюдението и анализ на данните с цел подобрение. Тези 

процеси включват:  

Наблюдение и измерване на ефективността, където задължителни 

дейности са измерване, събиране на данни и оценка на ефективността.  

Контрол на средствата/параметрите за оценка. След като се определят 

дейностите по наблюдение и измерване е необходимо да се реши как ще се 

извършат измерването.  

Превантивен контрол (действия за подобрение).  

Всяко действие за подобрение, независимо от областта, в която се прилага 

(качество, околна среда или безопастност), винаги следва една и съща 

последователност:  

 Идентифициране на проблема (реален или потенциален).  

 Намиране на причините. 

 Започване на действия за елиминиране на причините.  

 Въвеждане на коригиращи действия.  

 Проверка на ефективността и действия според резултатите.  

 

3. Базирана на процеси система за управление 

Най-общо същността на това понятие може да се обобщи с изискването 

всички процеси, идентифицирани в организацията, да могат да бъдат представени в 

КАРТА НА ПРОЦЕСИТЕ. Потенциалът на картата на процесите е в това, че лесно 
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представя процесите, необходими за получаване на резултати за постигане 

желаните ефекти по отношение на качеството, околна среда и безопасност.  

 

 

В структурата на картата процесите трябва да бъдат така описани, че да 

могат да отговорят на определени специфични дейности, които могат да бъдат 

смятани за достатъчно важни, така че тяхното управление да бъде определено като 

отделен процес. Те биват следните:  

 Идентифициране  и оценка на изискванията и други важни за 

заинтересованите страни фактори, в които могат да бъдат идентифицирани други 

второстепенни процеси, отговарящи за дейности като: 

 Идентифициране на нуждите и очакванията на обществения 

интерес.  

 Идентифициране и оценка на аспектите по опазването на околна 

среда. 

 Идентифициране и оценка на рисковете.  

http://www.netcoach.eu.com/typo3temp/pics/92c271b743.jpg
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 Идентифициране на законовите и нормативните изисквания и 

регулации.  

 Наблюдаване и оценка на представянето, в които други вторични 

процеси или подпроцеси могат да бъдат идентифицирани като отговорни за 

дейностите свързани с:  

 Наблюдение и оценка на качеството на дейността.  

 Наблюдение и оценка на околната среда и влиянието оказано 

върху нея.  

 Наблюдение и оценка на рисковете.  

Всеки процес на картата включва на свой ред набор от важни дейности, 

които съставляват процеса. След изготвянето на налична карта, всеки от процесите 

трябва да бъде обяснен просто и ясно в по-следващите ръководства, указания, 

процедури и инструкции за да се идентифицират: Целта, дейностите и елементите 

в него, които благоприятстват интегрирането на качество, околна среда и 

безопасност на функционирането на системата. Възможни индикатори за оценка на 

ефективността, полезни наблюдения, които ще направят по-лесно разбирането на 

процеса с оглед на дейностите и методологиите, насочени към съответствие със 

стандартите.  
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Сама по себе си картата на процесите визуално представя 

последователността и хармонизиране на действията на процесите. За да 

подготвите карта на процесите в организацията трябва да следвате тези 

стъпки: 

 Идентифициране на всички процеси в организацията 

Един от начините да идентифицираме процесите е да мислим за групи от 

дейности с обща цел. Друг начин да постигнем това е да мислим за специфични, 

определени резултати, а след това да проследим кои отделни дейности водят до 

тези резултати. Повечето организации се състоят от определен брой различни 

системи и подсистеми, всеки от които има специфична задача за изпълнение - 

наричат се „функции“. Най-вероятно сте прочели вече лекция номер 1 от този курс 

лекции. Резултатът на тази фаза ще бъде първият цялостен списък на 

организационни процеси, покриващ всички функционални области.  

 

 

http://www.netcoach.eu.com/typo3temp/pics/d8ca28b272.jpg
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Изберане ключови процеси 

Щом бъдат идентифицирани всички процеси в организацията, трябва да 

бъдат избрани тези, които са свързани със удовлетворяване потребностите на 

обществения интерес, със спазването на законовите и нормативните изисквания и с 

постигането на поставените цели. Тези „ключови процеси“ съставляват 

структурата на организацията и са на картата на процесите.  Щом веднъж сме 

идентифицирали важните процеси, може да ги нанесем на диаграма на 

процесите. Стъпките за конструиране на диаграмата на процесите са следните: 

 Стъпка 1: Определят се границите на процесите.  

 Къде започва процеса? 

 Къде свършва процеса?  

 Стъпка 2: Изготвяне на списък с фазите или дейностите, които 

съставлявят процеса.  

 Диаграмата може да показва минимално необходимата 

информация за разбиране на общия поток на процесите или да описват в детайли 

всяко дребно действие и повод за вземане на решения.   

 Стъпка 3: Подреждане последователно на стъпките и ги начертайте, 

използвайки съответните символи..  

 Започнете с основните символи, идентифицирани в 

илюстрацията по-долу.  

 Стрелките показват посоката на потока на процесите. 

Обикновено има само една стрелка, излизаща от всяка кутийка. Ако има повече от 

една, ще се наложи да използвате фигурата диамант на решенията.  

 Ако има обратни стрелки, бъдете сигурни, че сте затворили 

кръга, т.е. тази стрелка трябва да ви върне към входната кутийка.  

 Входната информация се базира на хората, машините, 

материалите, методите и околната среда.   
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 Стъпка 4: Звършете диаграмата.   

 Проверете дали този процес се извършва както трябва.  

 Хората следват ли процесите според диаграмата?  

 Има ли всеобщо съгласие?  

 Вмъкнете подходяща информация за диаграмата, като използвате 

заглавие и дата за бърза връзка.   

 

3.1 Групиране на процесите 

Преди финализирането на картата е необходимо да се помисли за 

възможните групи, в които идентифицираните процеси могат да се обединят. 

Групирането на процесите в картата прави възможно да се установят 

взаимовръзките  между процесите, като в същото време подпомагат цялостната 

интерпретация и разбирането на картата като цяло.  
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За пример са показани две конфигурации на макропроцесите, показващи 

всички процеси, необходими на организацията. Първата илюстрация предлага 

всички процеси в организацията да бъдат поставени в четири групи: планиране на 

стратегии, управление на ресурси, реализиране на продукти и оценка, анализ и 

подобрение..  

 

Друга възможност за групиране, предложена във втория модел, е 

групирането на процесите в три групи: стратегия и планиране, операции и 

поддръжка.  

 

Всяка организация трябва да реши кой модел най-добре удовлетворява 

нуждите й. За вашата организация може да е подходящ един от тези два модела или 

да имате нужда от друг.  
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ЗА ДА НАПРАВИТЕ ВАША КАРТА НА ПРОЦЕСИТЕ: 

Първо трябва да решите каква последователност и взаимодействие има при 

необходимите процеси. Позиционирането на процесите на картата е всъщност 

диаграма на работния поток, която спомага за по-ясното рабиране как процесите се 

включват в групите, дефинирани по-горе. За да създадем карта на процесите, 

следваме същите стъпки, които идентифицирахме по-рано, като този път 

позиционираме процеси, а не отделни дейности.  

3.2 Описание на процесите, като се използва диаграма и лист на процеса 

Картата на процесите помага на една организация да идентифицира 

процесите и да определи връзките между тях, но не дава подробна информация за 

трансформацията на входните ресурси и изходните резултати. Затова следващата 

стъпка, която трябва  се предприеме, е да се опише всеки процес, показан на 

картата. Описването на процеса трябва да акцентира върху дейностите и 

характеристиките, които определят контрола и управлението на процеса. Целта е 

да се постигне ефективно спазване на всички дейности в един процес. Доброто 

решение се визуализира на карта на процесите и на лист на процеса за всеки 

процес, представен на картата.   

a) Карта на процесите.  

Диаграмите на процесите за всички важни процеси спомагат за по-лесното 

интерпретиране на дейностите като цяло, защото представят визуално потока на 

дейностите и последователността им, включително входни и изходни резултати, 

необходими за процесите, както и техните граници. Диаграмата на процесите, 

включва идентифициране на отговорните лица (Кой?), които изпълняват 

различните задачи в процеса (Какво?). При задачи, които изискват помощни 

документи (инструкции, допълнителни диаграми и др.) или просто пояснения по 

предложената диаграма на процесите, има поле, където може да се включи тази 

информация или да се даде връзка към нея (Как?). Поради тази причина 

предложената диаграма се нарича „Кой-Какво-Как“.  
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б) Лист на процеса.  

Всяка диаграма на процесите трябва да бъде придружена от лист на 

процесите, което представлява помощна информация, чиято цел е да комбинира 

всички онези характеристики, които имат отношение към контролирането на 

дейностите, описани в диаграмата, както и към управлението на процеса.  

 Пример:  

Информацията, която се включва в един лист на процеса, може да бъде 

доста разнообразна, въпреки че очевидно трябва да включва поне това, което е 

необходимо за управлението на процеса.  

Информация, представена в листа на процеса 

Информацията на листа трябва да набляга на мисията или целта, тъй като те 

оформят рамката за типа на резултатите, които се очаква да се постигнат от 

процеса. За да установим степента, до която резултатите съвпадат с мисията на 

процеса (ефективността му), трябва да има индикатори за оценката, която трябва да 

бъде дадена в листа. 

Мисия или цел: Това е предназначението на процеса. Трябва да се запитате 

какво е предназначението на този процес? Защо съществува? Мисията или целта 

трябва да влияят на индикаторите и на вида резултати, които трябва да бъдат 

постигнати.  

Собственик на процеса: Това е функцията, на която се възлага отговорност 

за процеса и специално за постигане на очакваните резултати. Човекът на тази 

позиция трябва да притежава умението да действа и да води процеса към 

подобрение и да мобилизира „актьорите“.  

Граници на процеса: Границите на процеса са определени на входа и 

изхода, от доставчици, които предоставят входните материали и контрагентите, 

които получават изходните резултати. Това позволява да се засилят 

взаимовръзките с другите процеси и е необходимо да се осигури съответствие с 

диаграмата на процеса и със самата карта. Изчерпателността на определенията за 

входни и изходни материали зависи от важността на знанието с кои изисквания 

трябва да се съобразим.  
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Мащаб на процеса: Мащабът е необходим, за да се установят първата и 

последната дейност на процеса, въпреки че това би трябвало да се определи от 

самата диаграма на процеса, за да имаме идея за обхвата на дейностите.  

Индикатори на процеса: Индикаторите позволяват оценката и 

наблюдението на ориентацията на процеса към изпълнение на мисията и целите му. 

Те позволяват и да знаем как процесът се развива и какви са тенденциите при него, 

също и да планираме стойностите, които желаем да постигнем.  

Контрол на променливите: Отнася се за тези параметри, които могат да се 

изменят по време на процеса (т.е. принципала или актьорите в процеса могат да ги 

модифицират) и които могат да променят работата или поведението на процеса и 

по този начин да повлияят и на индикаторите. С тяхна помощ може да се разбере 

предварително къде процесът може да бъде манипулиран, за да се контролират 

тези места.  

Проверки: Отнася се за систематични проверки, които могат да се правят в 

хода на процеса, за да се контролира. Могат да бъдат крайни или в течение на 

процеса.  

Документи и/или отчети: Може да има справка с тези документи на листа 

на процеса или с отчетите, свързани с него. Документите позволяват прилагането 

на доказателства за съответствие с изискванията на процеса и продукта.  

Ресурси: Листът може да показва необходимите за извършването на процеса 

човешки ресурси, инфраструктура и работни условия (въпреки че организацията 

може да избере да ги опише на друг документ).  

Наблюдение и оценка на подобрението на процеса 

Една организация винаги трябва да търси ефективност на процесите. За да 

бъде един процес ефективен, той трябва да се основава на надеждна информация за 

целите, затова структурните методи за мониторинг и измерване са основополагащи 

за успеха.  

Осъществимостта на един процес се отнася към способността му да 

изпълнява определени изисквания (например: един производствен процес, който 

изготвя една дефектна част на всеки 20, има осъществимост от 95%).  
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Ефективността на един процес се отнася до способността му да изпълнява 

определени предварително заложени цели (например: процесът по придобиване е 

ефективен, тъй като достига 95% от заложените цели).  

За да сме сигурни, че ефективността на един процес е устойчива, тя трябва да 

бъде следена и измервана (използвайки индикатори) и да се реагира на 

несъответсвията. Индикаторите са инструмент, който позволява да се събере 

адекватна информация за един или няколко процеса и да бъде представена 

подходящо, за да може да се оцени ефективността на процесите. Поради тази 

причина е много важно да се идентифицират адекватно, да се подберат и 

формулират индикаторите за всеки процес, които по-късно ще позволят да се 

оцени процеса и да се упражнява контрола над него.  

 За да се смята, че един индикатор е подходящ, той трябва:  

 Да отразява колкото се може по-добре характеристиката, която 

измерва. 

 Да позволява да се наблюдават измененията в характеристиката, която 

отразява (чуствителност).  

 Да не изисква повече усилие за събиране и работа с данните от ползата, 

която използването му дава.  

 Да бъде сравним във времето, за да може да се анализира развитието 

му и тенденциите, които възникват.  

Когато се дефинират индикаторите, не трябва да се забравя, че методът на 

използването им  и на събирането на информация трябва да бъде систематичен и 

добре базиран, за да може индикаторите да отразяват възможно най-добре 

истинските възможности на процеса.  

 Данните, събрани от наблюдението и оценката на процесите, трябва да бъдат 

анализирани, за да се разбере  

1. Кои процеси не изпълняват планираните резултати?  

2. Къде може да бъдат подобрени?  

Когато един процес не постига планираните резултати, трябва да се вземат 

коригиращи действия, за да сме сигурни, че изискванията ще бъдат спазени. 
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Възможно е дори и при постигане на заложените резултати да съществува 

възможност за по-нататъшно подобряване на неговата ефективност.  

4. Продължаващо подобрение 

Продължаващото подобрение, като управленски принцип, поддържа тезата, 

че една организация трябва да има за постоянна цел цялостно подобряване на 

дейността си, т.е. подобрение във всяка област. Когато тази концепция бъде 

прехвърлена в ИСУ, продължаващото подобрение трябва да преследва по-високи 

нива на ефективност на качеството, околната среда и безопасността на работното 

място.   

Организациите, които прилагат този принцип, постоянно се учат от 

дейностите си и резултатите, до които водят цялостно, както и на ниво процеси, 

като анализират обективно данните и като търсят възможности за подобрение. 

Дейностите, които всяка организация може да изпълни, за да постигне подобрение, 

могат да бъдат структурирани в серия от стъпки, най-вече цикълът за 

продължаващо подобрение Планирай-Направи-Провери-Действай или ПНПД.  

Като използваме цикъла за продължаващо подобрение ПНПД, организацията 

може да напредне до по-високи нива на ефективност. Този цикъл ползва четири 

общи стъпки към постигането на продължаващо подобрение. 

  P. Планирай:  

Планиращата фаза изисква да се реши какво искаме да постигнем и как 

(планиране на дейността). На свой ред тази фаза може да бъде разделена на 

следните под-стъпки: 

 Идентифициране и анализ на ситуацията.  

 Определяне на причината за проблемите или възможността за 

подобрение. 

 Идентифициране, подбиране и насрочване на необходимите действия.  

 D. Извърши:  

В тази фаза се извършват планираните в предната стъпка действия.  

 C. Провери:  
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В тази фаза се проверяват извършените действия и се ревизира тяхната 

ефективност при постигане на планираните подобрения.  

 A. Действай:  

Действай: В зависимост от резултата от проверката, в тази фаза настройките 

или подобренията, които са извършени, стават „стабилизирания начин“ за 

извършване на дейностите.  

Когато започнем работа по едно подобрение, е препоръчително да сме 

сигурни, че ще е ефективно и ако е така, да стане стандарт за „правенето на 

нещата“. Това ще доведе до състояние на по-голяма ефективност, което, разбира 

се, ще бъде обект на постоянно подобрение.  

  Тези процеси способстват за извършването на наблюдение и оценка, 

събирането на данни за работата на системата за управление, идентифицират и 

отстраняват неизправности, когато възникнат (несъответствия, инциденти и др.), 

определят съответсвието на системата с приложимите изисквания и  въвеждат 

подходящи подобрения. Поради тази причина това е набор от процеси, които 

цялата организация трябва задължително да проучи и разбере. Един от основните 

процеси в тази група, чиято цел е да определи доколко системата се справя с 

изискванията, е „наблюдение и оценка на работата“. Този процес е разширен в 

други, които са много по-специфични, за да се справят с дейностите от този тип в 

трите области, тъй като се смята, че качеството, околната среда и безопасността са 

достатъчно важни, за да се разглеждат отделно. 
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ЛЕКЦИЯ 7 

УПРАВЛЕНИЕТО, КАТО ПРОЦЕС 

Процесът на управление има особено важно значение в системата на 

управление на силовите структури. Реализира се както в ежедневната дейност на 

органите за управление, така и при вземане на решения и тяхното практическо 

прилагане в мирно време при кризи от несилов характер, при бойни операции и 

при операции различни от война. Този процес протича независимо от времето, 

мястото, характера, вида, обема и сложността на конкретното управленско решение 

[1, с. 67]. Последователността  в дейст-вията на органите за управление е 

относително една и съща в процеса на управление. Получава се една цикличност в 

управлението, която е обективно необходима, предвид на специфичната дейност 

във силовите структури. Цикличността е основна характеристика на процеса на 

управление в социалната, и в частност във сферата на сигурността сфера. 

Изясняването на основните проблеми свързани с управленския цикъл и 

неговата практическа реализация, позволява разкриване на същността, структурата 

и съдържанието на управленската дейност на органите за управление на силовите 

структури.  

Въпросите свързани с управленския цикъл и управленската дейност, наред с 

голямата си теоретична стойност имат и определен практически ефект за 

повишаване на управленската култура на правителствени кадри. Освен това, 

усвояването на теоретичните знания по разглеждания проблем и прилагането им на 

практика, води до усъвършенстване на процеса на управление във сферата на 

сигурността сфера.  

Целта на разработката е разкриване на основни въпроси от теорията на 

управленския процес в силовите системи, отнасящи се главно до различни аспекти 

на управленския цикъл и неговата практическа реализация в дейността на органите 

за управление.  
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1. Управленският процес и управленската дейност в системата за 

управление на силовите структури. 

 

 1. 1. Същност, място и роля на управленският процес и дейността в 

системата за управление на силовите структури. 

Управлението във сферата на сигурността най-общо е свързано както с 

формулиране на цели, отнасящи се до преодоляване на проблемни ситуации, така и 

с разкриване на пътища за постигане на тази цели. С други думи, управлението е 

свързано с промени, с нови насоки на развитие, с водене на ефективна управленска 

политика, т. е. с изпълнение на комплекс от управ-ленски функции. От друга 

страна, то е един неспирен процес на привеждане на силовата система от едно 

състояние към ново, по-ефективно, чрез което тя да отговаря на съвременните 

условия и изисквания.  

В тази връзка, управлението може да се третира в два аспекта: като процес и 

като дейност.  

Разглеждането на управлението като процес предполага разкриване на 

общите закони на управлението, независимо от това в каква среда се реализира 

управленският процес. Този процес се разчленява на отделни операции, които 

подредени в тяхната последователност, формират технологията на управлението.  

Оперативното (тактическото) формирование от силовите структури като 

система се състои от две основни подсистеми: управляваща подсистема, която 

осъществява управленското въздействие и изработва управленското решение, и 

управлявана подсистема, която поема управленското въздействие (на своя вход) и 

в която се реализира управленското решение. Всъщност това е кибернетичният 

аспект на управлението, при който се разкриват общите закони, принципи, методи 

и подходи в управлението. 

Когато се анализира управлението като дейност, се разглежда 

хармонизиране на действията субект-обект на управлението.  Става въпрос за 

ръководителя (началника) със своя щаб, като субект на управлението, който 

осъществява поредица от управленски дейности, и обекта на управлението – 

личен състав, техника, технологии и т.н. в дадено формирование, както и взаи-

моотношения с други формирования от други силови структури, върху които е 

отправено управленското въздействие.  
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Разглеждането на управлението като дейност е конкретно, то се отнася до 

определена система като обект на управление. Ето защо, оценката за ефективността 

на управлението, т.е. за управленските дейности на непосредствен ръководител на 

структураа (началника) и на неговия щаб, се прави на изхода на обекта на 

управление - това е всъщност резултатът от управлението. 

Системата за управление на силовите структури е подредена съвкупност от 

органично свързани, взаимодействащи си компоненти, за постигане на общи 

цели
17

. Тя притежава свойствата цялостност и диференциация, и е в състояние да 

си взаимодейства с външната среда. За нуждите на настоящото изследване е 

необходимо разглеждането й през призмата на процеса на управление. В тази 

връзка, същността на всяка система за управление отразява необходимостта от 

осъществяване на определен управленски процес, а нейното конкретно 

съдържание се определя на базата на анализа на основните системообразуващи 

елементи. 

Всяка система за управление се състои от отделни компоненти (подсистеми и 

елементи). Подсистемата е обособена част от системата, която може да се разчлени 

(декомпозира) на подсистеми от по-нисък ранг или на елементи. Елементът е 

неразчленима от дадена гледна точка част на системата, първичната градивна 

съставка. 

Елементът, като компонент на системата трябва да притежава основните 

качества на системата и да съдейства за реализиране на нейните цели. Единството 

и целостта на системата се осъществяват чрез връзките между елементите. Във 

всяка система съществуват множество връзки между елементите, които ги 

обединяват и правят системата единна, цялостна и функционираща.  

Като се изхожда от гореизложеното, може да се направи обобщението, че 

компонентите на системата са: елементи или подсистеми и връзките между тях. 

Това е една гледна точка, която дава най-обща представа за съдържанието на 

системата за управление. Като основна слабост на този подход може да се 

отбележи пренебрегването на въздействието на външната среда. Освен това не е 

ясно кое прави системата функционираща, т. е. липсва движещата сила. С други 

думи не се отчита предназначението и/или целта на системата за управление. 

Други автори разглеждат по-детайлно съдържанието на системата за 

управление и определят следните основни компоненти: системата в “статика” 

                                                           
17

 В този ред на мисли тя трябва да се разглежда като ИСУ. За справка предходната лекция 6. 
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(субект, обект и технически средства за управление); механизмът на управлението 

(функции, принципи и методи на управление); системата в “динамика” и 

нейното усъвършенстване.  И при този подход е игнорирано или не се отчита 

предназначението и целта на системата за управление.  

За разкриване на същността, мястото и ролята на управленския процес в 

системата за управление на силовите структури, в настоящата разработка са 

анализирани по-детайлно следните компоненти: 

* предназначение или цел на системата за управление, изразяваща се 

обикновено в съвкупност от допустими решения и управленски въздействия, 

насочени към обектa на управление, чието функциониране до голяма степен зависи 

от избираните управленски въздействия; 

* механизъм на функциониране на системата за управление - изразяващ се в 

съвкупност от подредени взаимоотношения и връзки между нейните части, 

обуславящи изработването и прилагането на управленските въздействия върху 

обекта на управление (или определени части от него), с оглед постигането на 

определена цел, която е обща за системата за управление и обекта на управление; 

* външната среда - представляваща съвкупността от “системи”, външни за 

управляваната система, които съществено влияят върху функционирането и 

постигането на целта от страна на системата и обекта на управление, разглеждани 

като единна система. 

Управленският процес може най-общо да се определи като дейност на 

субектите на управление, насочена към постигане на поставените цели, чрез 

реализация на определени функции и използване на определени принципи и 

методи на управление. В тази връзка, процесът на управление е израз на 

“динамиката” на системата за управление. В и чрез управленският процес 

действат и взаимодействат елементите на механизма и структурата на системата за 

управление. Именно в този процес се проявяват нови признаци на системата за 

управление, които е невъзможно да се разкрият при анализа на системата в статика. 

Разкриването, анализа и отчитането на новите признаци, води до усъвършенстване 

на системата за управление. 

И тъй като условията за осъществяването на общата логическа структура на 

управленския процес произтичат от характеристиките на обекта на управлението и 

на външната среда, същността на всяка система за управление може да се определи 

най-общо по следния начин: системата за управление представлява съвкупност 
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от процеси, проявяващи се като връзка между други две системи - едната, 

разглеждана като управлявана (обект на управление) и другата, представляваща 

външна среда по отношение на управляваната система. Функционирането на 

системата за управление в този смисъл е насочено към относителното “изолиране” 

на управляваната система от външната среда. С други думи - към поддържането на 

относител-на устойчивост на нейното функциониране в определени граници 

независимо от въздействието на външната среда.  

Определянето на параметрите на обекта на управлението зависи от неговата 

вътрешна същност и е основен фактор при дефинирането на всяка конкретна сис-

тема за управление. От друга страна, проявленията на обекта на управление винаги 

се оценяват по отношение на точно определени условия на външната среда и 

поради това характеристиките на средата представляват основното ограничение 

при определянето на същностните черти на управляваните процеси. Всичко това 

потвърждава тезата, че особеностите на системата за управление предполагат 

преди всичко обвързване на особеностите на управлявания обект с тези на 

заобикалящата го среда  по отношение на общата логика на процеса на управление. 

Нещо повече - оттук произтичат и предпоставките за съдържателното изясняване 

целите на управлението във всеки конкретен случай, защото е ясно, че целта на 

управлението трябва да отразява преди всичко реалните условия и възможности за 

функциониране на обекта на управлението и въз основа на това - тенденциите в 

неговото развитие. 

На базата на разгледаните общи характеристики на системата за управление, 

могат да се опишат особеностите на системата за управление на силовите 

структури. Разкриването на тези особености, позволява по-пълно изясняване на 

същността, съдържанието и мястото на управленския процес и дейност в системата 

за тяхното управление.  

Първата от тези особености е свързана с подхода при описанието и анализа 

на управленския процес в сферата на сигурността. По принцип системата за 

управление на силовите структури, като част от социалните системи за управление 

може да се разглежда в два аспекта: от една страна - да се анализират субективните 

й характеристики, т.е. процесът на управлението да се разглежда като човешка 

дейност и от друга - да се изследва функционал-ната структура на системата за 

управление на основата на логическата последователност на процеса на 

управление и независимо от наличието на субективния фактор. 
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Въпреки че тези два аспекта на разглеждане са тясно свързани помежду си и 

разделянето им до голяма степен е условно, все пак те засягат в различна степен на 

общност и в различен разрез съдържателните характеристики на системата за 

управление на силовите структури и следователно различни категории особености 

на управленския процес във сферата на сигурността сфера.  

Разглеждането на управлението като човешка дейност (като социална 

функция), обхваща формирането и проявлението на управленските отношения, 

мястото на субекта в процеса на вземането на решение, функциите, стила, 

статута, авторитета и методите на непосредствен ръководител на 

структураа (началника) и т.н. Този аспект е тясно свързан с една от най-

съществените съдържателни характеристики на социалната система въобще, 

а именно нейното разглеждане като комплексно организирана, 

самоуправляваща се съвкупност от личности, както и произтичащите от това 

особености на управленския процес.  

Подходът на разглеждане на системата за управление от функционална 

гледна точка е по-широк и по-общ, тъй като предполага изследване на общата 

логическа структура на процесите, протичащи в системата за управление като 

цяло. Този подход включва анализ на основните статични и динамични 

характеристики на процеса на управление, анализ на съответствието между 

организационната структура на управлението и функционалното й съдържание и 

т.н. Оттук и втората особеност на системата за управление, а именно - наличието 

на голямо разнообразие във формите на осъществяване на управленския процес. 

По тази причина, на преден план излиза проблема за технологията на управлението 

системата за управление на силовите структури, както и за произтичащите от това 

възможности за усъвършенствуване на нейното функциониране. Всъщност 

усъвършенстването на управлението може да се счита за третата особеност при 

анализа на управленския процес.  

Усъвършенствуването на управлението е един от основните процеси в 

системата за управление и не може да се разглежда като еднократен акт. Всички 

процеси в тази система са тясно свързани помежду си и всяка промяна в един от 

тях води до явни или неявни промени в останалите. Процесът на 

усъвършенствуването, обхваща в по-голяма или по-малка степен всички нейни 

елементи и стои в основата на общия процес на развитие на системата като цяло. 

Следователно, за да е възможно цялостното решаване на проблемите относно 
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същността на управленския процес в системата за управление, а оттук и 

възможностите за нейното усъвършенствуване и развитие, е необходимо да  се 

изгради общо виждане за характеристиките и свързаността на процесите в 

“организацията” и за хармонизиране на действията й с обкръжаващата я среда. 

Това на свой ред означава всеки процес на управление да се разглежда като 

логически подредена във времето и пространството съвкупност от обособени 

действия, водещи до определен резултат, чието съдържание трябва да се 

оценява по отношение на общата за системата цел.  

И тъй като системата за управление по същество е свързващо звено между 

обекта на управление и външната среда, то управлението трябва да се разглежда 

като процес на обвързване на всички онези характеристики, свойства и 

проявления на обекта и средата, които съществено влияят върху 

формирането и постигането на целта. Това всъщност е основната 

съдържателна характеристика на система за управление във сферата на 

сигурността сфера, а именно: управлението е процес на непрекъснато 

формиране на цели и въздействия, осигуряващи тяхното постигане. Това е 

смисълът на съществуване на всяка система за управление, както и изходната 

предпоставка при анализа на елементите и начина на реализацията на 

управленския процес. 

 

1. 2. Структура на управленският процес и управленската дейност. 

За разкриване на структурата на управленският процес в сферата на 

сигурността е необходимо разглеждане на основните елементи на системата  за 

управление и техните връзки и взаимоотношения при осъществяването на  процеса. 

С други думи е необходимо разглеждане на системата за управление в динамика.  

От гледна точка на процеса на управление, системата за управление съдържа 

три групи компоненти: процеси, функции и дейности. Качественото обособяване 

на тези компоненти, съподчиняването на основните им проявления и свързването 

им в определена структура, съдържаща логическите и времевите характеристики на 

начина на реализация на целите в системата - това са основните моменти при 

съдържателното изясняване на управленския процес във всеки конкретен случай. 

За основен елемент на управленския процес във всяка система за управление 

се счита дейността на органите за управление, обуславяща протичането на 

процеса. С други думи, въздействието на субекта върху обекта на управлението.  
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Управленската дейност по същество представлява съвкупност от 

последователни действия (или “операции”), отразяващи формирането на 

определен резултат по отношение на общата цел на системата, а следо-вателно 

пряко свързани с целта на системата за управление.  

Оттук произтича и връзката между процесите, функциите, дейностите, 

резултатите и целите на системата за управление. Като се изхожда от това 

твърдение, следва, че главната цел може да се декомпозира на подцели, всяка 

подцел да се представи като множество от отделни резултати, а получаването на 

всеки един от тези резултати - като последователност  от “операции”, определящи 

качествените и количествените характеристики на съответните дейности в 

системата за управление.  

Следва да се отбележи, че докато “операциите” могат да се разглеждат като 

относително постоянни или установени (в този смисъл статични) елементи на 

управленския процес, то дейностите отразяват неговите динамични характе-

ристики. Всяка операция представлява съвкупност от относително постоянни 

стъпки, които са задължителни и валидни винаги при нейното осъществяване. 

Дадена дейност обаче може да бъде осъществена посредством различни 

комбинации от операции в зависимост от параметрите, от желания резултат, а така 

също според условията на неговото постигане. Ето защо от гледна точка на проце-

сите и техните характеристики в системата за управление, дейността е най-

динамичният елемент и следователно всяка промяна на връзките  между 

множеството на дейностите в системата за управление може да доведе до 

съществени промени в количествените и качествените характеристики  на 

процеса на управление като цяло. И това е съвсем логично, тъй като всяка 

дейност в управленския процес е пряко свързана с формирането на определен 

резултат, който съществено влияе при постигането на съответната цел на 

системата. 

Характеристиките на управленския процес като цяло се запазват в някакви 

определени граници благодарение на известни “задължителни” правила, налагани 

върху осъществяването на дейностите и начините на тяхното свързване. Това се 

постига посредством формирането на отделни функции в системата за управление.  

Всяка функция представлява множество от еднородни дейности, 

свързани по точно определен начин. Тук следва да се подчертае, че определянето 

на две или повече дейности като еднородни (или съответно - нееднородни) винаги 
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трябва да се извършва по критерий, който е единен и единствен за всички дейности 

в разглежданата система за управление. Обикновено за такъв критерий се приема 

основният краен резултат от осъществяването на съответната дейност. За 

еднородни се считат онези дейности, чиито крайни резултати имат подобни 

характеристики и параметри и са “технологично” зависими една от друга. Това на 

свой ред означава, че всяка функция на системата за управление представлява 

механизъм за изработване на множество от подобни свързани резултати, 

представляващи качествено обособена част от управленския процес с точно 

определено място, свойства и параметри по отношение на основната цел на 

системата за управление. 

Съдържанието на функцията като елемент на системата за управление се 

нуждае от още едно допълнително пояснение. Става дума за двойнственото 

значение на понятието “функция”. Така освен изложеното дотук схващане
18

,  

понятието функция се използва в още един смисъл, което може да доведе до 

объркване на съдържателната му интерпретация. “Функцията” означава още 

зависимост между две системи (в най-общ смисъл, без оглед на характера на 

тези системи). В този връзка, всяка система функционира в зависимост от друга 

(или други) система (системи), а резултатът от нейното функциониране зависи (т.е. 

е функция) от резултатите на другите системи. Следователно това значение на 

понятието "функция" е много по-широко и по-общо и е свързано най-общо с 

наличието (или отсъствието) на някаква връзка между два или повече обекта 

(системи). 

Когато разглеждаме управленската функция като елемент на системата за 

управление, в съдържанието на това понятие се влага друг смисъл, включващ не 

само отношенията на зависимост, а по-скоро - отношенията на подреденост при 

реализацията на целта на управлението. В този смисъл всяка система за 

управление съдържа точно определена съвкупност от функции, подреждащи 

действието на системата по начин, съответствуващ на поставената цел. В 

системата за управление в сферата на сигурността това подреждане се изразява 

преди всичко в ограничаването на възможните комбинации от взаимодействия 

между управленските дейности, и свеждането им до обективната логическа 

структура на управленския процес. 

                                                           
18

 Лекция 1 
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Както стана ясно, всяка управленска функция представлява съвкупност от 

управленски дейности. В тази връзка може да се твърди, че доколкото между 

всички управленски дейности в дадена система за управление съществуват 

определени връзки, дотолкова и между отделните управленски функции се 

установяват множество връзки и отношения. Осъществяването на тези връзки във 

времето води до обособяването на различни процеси в системата за управление, 

чието обвързване обуславя цялостното протичане на управленския процес. 

Обособяването на различни видове процеси в системата за управление произтича 

от различните отношения, установяващи се между управленските функции от 

гледна точка на управленската цел. В този смисъл процесите в системата за 

управление могат най-общо да се разделят на две групи - основни и вторични, в 

зависимост от значимостта на отношенията между съответствуващите им управ-

ленски функции за достигането на целта на управлението.  

За основни процеси се считат онези, чието протичане обхваща функции, 

дейности и резултати, които съответстват на формирането и реализацията на 

основните характеристики на целта на управление. Вторичните процеси 

обхващат функции, дейности и резултати, които осигуряват усло-вията за 

нормалното протичане на основните процеси. Обвързването на основните и 

вторичните процеси и произтичащите от това принципни отношения между 

техните елементи (функции, дейности и резултати) са илюстрирани на схемата.   

 

С МР
r
, където r = 1, ...,n, са изразени множествата на междинните резултати в 

системата за управление, чието получаване е необходимо за достигането на 

главната управленска цел. Всеки междинен резултат и всяко множество от такива 

резултати изисква осъществяването на определена съвкупност от взаимносвързани 

дейности, някои от които могат да спадат към основния процес, а други - към 

вторичните процеси в системата. Някои дейности да са присъщи и на основния, и 

на вторичните процеси. Освен това една и съща дейност може да участвува в 

реализацията  на различни меж-динни резултати.  
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 Междинни резултати (МР)  

 МР 1 МР 2 МР 3 МР r MP n 

 
 

 

Основен 

процес 

(ОП) 

 

 

 

 

 

    

 

 

Вторични 

процеси 

(ВП) 

 

ВП 1  

     

 

 

 

 

 

 

ВП 2 

     

 

 

 

 

 

 

ВП i 
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Д1 

Д2 

Д5 
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Д2 

 
 

 

 

 

Д5 
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Така например дейността Д 1 участвува във формирането и на МР1, и на MР3; 

дейността Д 3 - във формирането и на МР1 и на МР5
  
и т. н. Именно това илюстрира 

възможността една и съща дейност да бъде елемент както на основния, така и на 

вторичните процеси (в случая това са дейностите Д 2 , Д 5  и т. н.). 

Оттук могат да се очертаят следните основни отношения: 

* етапите на основния процес в системата за управление отразяват 

получаването на множествата от междинни резултати, произтичащи  от 

разчленяването на главната цел на подцели; 

* всяко множество от междинни резултати изисква обособяването на 

определена  съвкупност от свързани дейности, като водеща роля тук имат 

дейностите, влизащи в основния процес, т. е. те определят характера и свър-

заността на дейностите, включени в съответния вторичен процес. Дейностите в 

основния процес могат да бъдат свързани с дейности от един, няколко или всички 

вторични процеси в зависимост от условията и параметрите на съответната подцел. 

Осъществяването на връзките между дейностите, присъщи на вторичните процеси, 

по принцип се координира от дейностите влизащи в основния процес;                 

* формирането и изпълнението на дадена функция в системата за управление 

може да обхваща дейности, които са или само в основния процес, или само във 

вторичните процеси, или  са присъщи и на основния, и на вторичните процеси. При 

това съществуването и проявяването на управленската функция не се свързва с 

реализирането само на едно единствено множество от междинни резултати. 

Дейностите, влизащи в обхвата на една функция, по принцип могат да участвуват 

при получаването на всички множества от междинни резултати.  

Така например, ако предположим, че функцията F1 обхваща дейностите  Д 1, 

Д 2
 
и Д 5, това означава, че нейното осъществяване  е свързано с формирането на 

три множества междинни резултати - МР1,  МР2
  
и  МР3. Това изразява едно от най-

главните свойства на управленската функция. Управленската функция също е 

процес (а не еднократен акт), който същест-вува и се проявява в различните етапи 

на управленския процес като цяло и циклично се повтаря в синхрон с управленския 

цикъл. Следователно цялостният управленски процес в система може да се 

разглежда като съвкупност от отделни процеси, обвързани според общата 

логическа структура на управлението, и в зависимост от съответствуващата на 

системата за управление цел. 
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На основа на тази принципна постановка всички елементи на управленския 

процес могат да бъдат разчленявани или обединявани в различни форми както в 

технологичен, така и в структурно-организационен аспект. Това означава, че 

цялото многообразие от форми и проявления на управленския процес се 

подчинява на една обща логическа структура, състояща се от два основни 

елемента: 

* процеси, функции, дейности и резултати, обуславящи формирането на 

целите на системата като цяло и направленията за нейното усъвършен-стване и 

развитие; 

* процеси, функции, дейности и резултати, свързани с регулирането на 

поведението на обекта на управление съобразно общата цел и формираните 

решения. 

Обособяването на тези две групи процеси, функции, дейности и резултати в 

системата за управление е следствие от обективно формиращите се отношения 

между системата за управление и външната среда в процеса на функционирането и 

развитието на системата като цяло.  

Логическата структура на управленския процес в системата за управление 

представлява единство на две групи характеристики, тъй като от една страна, тя 

отразява двата основни етапа на управленския процес (формиране на цели и 

регулиране на тяхното  изпълнение), а от друга, отразява необходимостта от 

отчитане влиянието на субективния фактор както върху реализацията на отделните 

управленски функции, така и при обвързването им в единен процес. Освен това тук 

трябва да се имат пред вид и условията, които външната среда налага при 

функционирането на разглежданата система за управление.  

 

2. Приложение на управленските функции в системата за управление на 

системата за национална сигурност СНС. 

В процеса на функционирането си различните системи за управление 

взаимодействат, като в резултат на това се постига непрекъснато приспособя-ване 

на вътрешните им цели една спрямо друга. Процесът на приспособяване най-силно 

влияе и най-пълно се отразява от управленските функции, тъй като всяка една  от 

тях е свързана с постигането на определена междинна цел, част от общата цел на 

системата. От друга страна, степента на постигане на целите от страна на дадена 

система за управление влияе съществено върху формирането и достигането на 
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целите на други системи за управление, с които тя е свързана по определен начин. 

Оттук следва най-важната характеристика на системата за управление и 

следователно на самия управленски процес - проявявайки се като връзка между 

обекта на управление и заобикалящата го среда, системата за управление активно 

приспособява както обекта на управлението към външната среда, така и външната 

среда към целите на управлението. Това дава възможност управленските 

функции да се групират в две групи:  

* група функции, свързани с приспособяването на системата към средата и 

на средата към системата; 

* група функции, осъществяващи регулиране на поведението на обекта за 

управление в рамките на стратегията на приспособяване. 

Всяка група функции може да се разглежда като обособена подсистема в 

системата за управление, със своя вътрешна логика на функциониране, водеща до 

качествено обособен резултат, отнасящ се до функционирането и развитието на ця-

лата система. 

При анализа, изграждането или усъвършенствуването на всяка конкретна 

система за управление, следва да се имат предвид  същността и обхвата на 

основните управленски функции. Това е така, тъй като на тази основа се 

обособяват и редица специфични, характерни само за разглежданата система 

предметни управленски функции, които отразяват особеностите на взаимо-

отношенията между разглежданата система за  управление, съответния обект и 

предмет на управление и присъщата им външна среда. Необходимо е да се има 

пред вид, че всяка специфична предметна функция сама по себе си отразява общата 

логика на управленския процес, което означава, че в нея се съдържат основните 

управленски функции, т.е. че всяка специфична функция съдържа в явен или 

неявен вид процеси на планиране, организиране, оперативно (текущо) управление, 

контрол и отчет. Това преплитане на основните и специфичните управленски 

функции представлява най-важната и в същото време най-сложната характеристика 

на социалната и в частност на силовата система за управление. Поради това 

анализът, проектирането и цялостното усъвършен-стване на управленския процес в 

тази система, обхваща главно две направле-ния на работа: изясняване на 

конкретните необходими и достатъчни връзки между отделните основни 

управленски функции и на тази основа дефиниране на съдържанието и обхвата на 

специфичните управленски функции по отношение на целите, ограниченията, 
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критериите и показателите за оценка на ефективността на системата за 

управление. С други думи, управленският процес в социалната система на 

националната сигурност трябва да бъде разглеждан от две страни: от една страна, 

да се изследват, анализират и оценят всички параметри на основния управленски 

цикъл и от друга - този цикъл да бъде пренесен върху всяка специфична 

(предметна) управленска функция. Само тогава могат да бъдат определени 

правилно и съответните управленски дейности както по отношение на тяхното 

съдържание, така и по отношение на тяхната времева и организационна 

синхронизация. Ясно е, че при такъв подход достатъчно точно могат да бъдат 

определени и съответните информационни, човешки, материални и времеви ре-

сурси, необходими за цялостното и ефективно реализиране на управленския цикъл. 

Това по принцип е и основната предпоставка за непрекъснатото 

усъвършенствуване на технологията на управленската дейност във всяка конкретна 

система за управление, както и за постигането на необходимото единство при 

хармонизиране на действията на отделните системи за управление в общата 

система на националната сигурност. 

   Като съдържание на всяка функция на управлението във сферата на 

сигурността сфера се включват: събирането на информация за хода на един или 

друг процес; преобразуването на тази информация; изработване на решение; 

превръщането му в задача за изпълнение от подчинените; довеждане на 

решението до изпълнителите. В тази връзка, управленската функция може да се 

раздели на основни дейности – изработване (вземане) на решение и 

преобразуването му в команди (задачи) и на спомагателни – събиране, 

систематизиране, съхранение и предаване на информация.  

Във времето, всяка управленска функция протича в два етапа: аналитичен, 

който се заключава в преобразуване и осмисляне на информацията в съответствие 

със задачите, които предстои да решава субекта на управление; и синтетичен – 

вземане на решение и организиране на неговото изпълнение.   

От изложението до тук става ясно, че основно внимание при реализирането 

на управленските функции в системата за управление на силовите структури се 

отделя на формулиране на конкретно решение  в зависимост от обстановката и 

организиране на неговото изпълнение.   
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3. Видове управленски цикли. 

В управлението на силовите структури, цикличността е обективна 

необходимост, произтичаща от изискванията непрекъснато да се вземат и 

осъществяват решения в строго съответствие с реда на протичане на 

управленския процес, който не зависи от мястото, времето, характера, вида, 

обема и сложността на конкретното управленско решение. Всеки управленски 

цикъл започва с формирането и поставянето на определена цел пред подчинените и 

завършва с постигане на целите и отчитане на резултатите. Продължителността на 

управленския цикъл и неговата сложност зависят от мащаба на системата на 

управление на силовите структури, от сложността на въпросите, които се решават 

и т. н. 

За да се удовлетворяват високите изисквания на теорията и практиката, 

моделите на управленския цикъл трябва да отговарят на следните изисквания:  

  Моделът да съдържа трите взаимодействащи си страни на 

управленската дейност - познавателна, организационна, информационна; 

  Отделните стадии на цикъла на управленския процес трябва да об-

хващат относително обособена част от него, характеризираща се със специфични 

процедури; 

  Макар и повторяем, цикълът не трябва да има еднакво съдържание; 

  В моделите да се характеризира логическата последователност на 

стадиите на управленския процес. 

 

3. 1. Познавателен цикъл.  

Най-общо  познавателният цикъл се дефинира като определена 

последователност от относително постоянни, периодично повтарящи се 

процедури, в резултат на които познанието преминава от живо съзерцание към 

абстрактно мислене, за да се материализира в практически изменения или 

конструиране на неговия обект.. 

Познавателният цикъл в пълния му вид има следните стадии: интуитивно 

знание за управлението на силовите структури; научно знание за управлението на 

силовите структури; практическо овладяване на управлението на силовите 

структури, на основата на научни знания и практическа проверка на теорията на 
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управлението на силовите структури, а също така на предплановите предвиждания, 

прогнозите и взетите решения. 

Знанията за управлението на силовите структури може да се разглеждат: в 

два аспекта: знание за самото управление (същност, закони, принципи, изисквания, 

стил, методи и др.) и знания за нуждите на конкретната управленска дейност 

(решения, заповеди, разпореждания и др.), т. е. за обосновката и задачата, 

поставена за изпълнение пред силовите структури. Двата аспекта са взаимно 

свързани. Във всеки стадий на познавателния цикъл се преплитат по неповторим 

начин сетивната и логическата форма на познанието и съответстващите им методи. 

Ролята на тези форми за всеки от тях е различна.  

Поотделно стадиите преминават през два етапа - дескриптивен и 

прескриптивен. В първия етап, познанието се движи от явлението към същността и 

закономерностите, на които се подчинява то, като в него доминира описващата 

информация за обекта на познанието. Вторият етап включва движението от 

полученото знание към използването му за изменение или създаване на обекта, 

като в него доминира предписващата информация (заповеди, разпореждания и др.). 

В познавателния цикъл при управлението на силовите структури има някои 

особености, изразяващи се в следното: в зависимост от достигнатото равнище на 

знание, разполагаемото време и възможности той може да бъде пълен или непълен, 

което означава, че може да се осъществи само първата фаза; цялостно 

познавателният цикъл се осъществява в исторически план, в операцията (боя) 

обикновено е непълен. 

Познавателният цикъл е в непосредствена връзка с информационния цикъл 

на управлението й е негова база. В основата на двата цикъла лежи отражението на 

обективната действителност от субекта на познанието. Поз-навателният цикъл по-

казва в каква последователност протича познанието, а информационният цикъл - 

отразената в съзнанието на субекта последовател-ност, за трансформиране на 

обективна действителност в управленско решение. 

 

3. 2. Информационен цикъл. 

Под информация в теорията на управлението обикновено се разбират 

новите сведения, възприети, разбрани и оценени като полезни знания за решаване 

на определени проблеми.  
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Информацията, представяща се като съвкупност от символи, отразяващи 

едни или други свойства на определени обекти е основа на всяко управление, в т. 

ч. и управлението на силовите структури. Чрез нея се реализира връзката между 

обектите в системата за управление, връзката между обекта и субекта на 

управлението. 

Като се използва схема, движението на информацията в системата за 

управление на силовите структури може да се представи по следния начин - от 

управляващата подсистема като получател на осведомителна информация и 

източник на командна информация по правата връзка се изпращат директиви, 

разпореждания и др. до управляемата подсистема, която като източник на 

осведомителна информация и получател на командна информация по обратната 

връзка изпраща донесения, отчети и др.  

За целенасочено, правилно и успешно осъществяване на управленската 

дейност в системата за управление на силовите структури е необходимо 

информационното й осигуряване и поддръжка да се извършва в съответствие със 

следните принципи: 

- получаване на максимално количество информация за обекта на управление 

и обкръжаващата среда; 

- осигуряване и поддръжка на минимално необходимата информация за 

системата за управление на силовите структури и нейната среда; 

- при обработка на информацията да се гарантира получаване на сведения, 

които не могат да се получат по разчетен начин или по друг път, като например, 

непосредствено наблюдение. 

Информацията, необходима за управлението на силовите структури, трябва 

да бъде: целенасочена, смислена, ценна, пълна и точна. В бойна обстановка 

информацията за външната среда като правило няма да бъде пълна и точна, 

особено онази, която се отнася за опонента. Поради тази причина, обикновено 

решението се взема в условията на известна неопределеност. 

Многообразието и сложността на задачите, решавани при управлението на 

силовите структури в операцията и боя, обаче прави решаването им много трудно. 

По много от тях често уточняването ще става в хода на подготовката, вземането и 

реализацията на всяко конкретно решение. Източниците на информация в силовите 

системи за управление трябва да дават многопосочна информация, отговаряща на 

разнообразната обстановка, при която се решават въпросите на компонентния им 
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състав. За гарантиране на ритмична работа на управляващия орган и бързото му 

ориентиране в обстановката важно значение има установяването на сроковете за 

постъпване на информацията и приоритета на съобщенията. 

Регистрирането на получената информация трябва да бъде вярно и точно, 

защото това се отразява на качеството на вземаното решение. От опит е 

установено, че колкото по-високо място в йерархията на управлението заема даден 

орган, толкова по-разнообразна и по-широка по обхват, но същевременно по-

обобщена информация следва да получава. Обратно, когато управляващият орган 

се намира на по-ниско йерархично равнище на управлението, необходимо е 

информацията да му се подава по-детайлизирана. Спазването на това основно 

правило в тази фаза е основно задължение на длъжностните лица, които трябва да 

филтрират информацията, изпратена на вишестоящите и подчинените органи за 

управление. 

Втората фаза на информационния цикъл - обработването на 

информацията е основна. Тя включва следните етапи: систематизиране; 

разпределение; филтриране на получената информация; съставяне на 

информационни модели на решенията; избор на оптимално решение; 

документиране на избрания вариант и детайлизирането му за различните равнища 

на управлението. 

Систематизиране на получената информация. Правилата за 

систематизиране на информацията се базират на съответни класификации, които се 

извършват по характерни признаци от рода: елементи на обстановката — 

собствени, противник, местност, метеоусловия и др.; срочност на информацията; 

форма на представяната информация; произход на съобщенията и др. 

Най-често един от признаците се определя за водещ, а останалите за 

подчинени. В операцията обикновено водещи са елементите на обстановката. 

При неавтоматизирана обработка на информацията водещ признак при 

класификацията й в повечето случаи е видът на документите. 

Систематизирането на информацията е задължение на високо-

квалифицирани специалисти, които проверяват съдържанието и пълнотата на 

информацията. В резултат на това се определя каква информация не достига и се 

вземат мерки за набавянето й. 

Разпределение на получената информация. Основните изисквания при 

този етап са две: съобщението да се изпраща до адресата по най-краткия път; за по-
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лучаването на всяко съобщение, необходимо за няколко ползватели, да се 

информират всички заинтересувани, а самото то да се предоставя с приоритет по 

ред, установен от съответния началник. 

С цел разпределението на съобщенията да се извърши правилно и оперативно 

в органите за управление е необходимо предварително установяване на системата 

и реда за отправянето им към изпълнителите, изразяващо се в разпределяне на вхо-

дящите документи по папки, разпределянето им на срочни и несрочни и 

уведомяването на получателите по съответните технически средства. 

Филтриране на получената информация. Този етап се заключава в 

отстраняване на ненужните сведения, проверка на достоверността и 

противоречивостта им, обобщение и уплътняване на информацията при 

движението нагоре или детайлизиране надолу. 

В практико-приложен аспект извънредно важно е да се определи на кого, 

каква, в какъв обем и доколко обобщена информация е нужна, както и какви са 

задълженията на отделните длъжностни лица по нейното филтриране в даден 

управляващ орган. 

Обобщаването на информацията изисква групирането й по определени 

признаци, с цел получаване на укрупнени сведения в различни разрези. По такъв 

начин се постига максимално и многократно използване на една и съща 

информация за нуждите на конкретен орган за управление. При обобщаване на 

информацията често пъти трябва да се правят групови общи характеристики на 

явленията, за които се информира старшата инстанция, когато взема решение. Това 

обобщаване става едновременно или след групиране и укрупняване на изходните 

данни. Целта е да се представи обобщена информация, съответстваща на задачите 

от старшия началник. В хода на обобщаването, информацията може да се уплътни, 

което означава да се изчистят съобщенията от ненужното, без да се изменят 

смисъла и съдържанието им. Уплътняването спомага информацията да се 

концентрира, да добие лаконична форма и по такъв начин да облекчи вземането на 

решение. 

Филтрирането на информацията от долу на горе, се извършва при спазване на 

следните правила:  

 При обобщаване на информацията да се запазят нейната актуалност и 

достоверност; 
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 Да не се изглаждат и деформират реалните противоречия в 

описваните процеси, т.е. информацията да се предава във вида, в който е получена; 

 приоритетно да се предава типичното и значимото за процеса, а след 

това необходимите подробности. 

При филтрирането на информацията от горе на долу, главната цел е да не се 

претоварват с излишни сведения нискостоящите органи в управленската йерархия, 

да се ограничи достъпът им до данни, които не са им необходими. Тук е важно да 

се подчертае, че наред с ограничението по обхват, съдържание и пр., става 

детайлизиране и конкретизиране на информацията, отнасяща се до поставената 

задача. В етапа на филтриране на информацията вероятността за нейното 

изкривяване е много голяма. Това налага отделянето на голямо внимание и в 

теоретическата и практическата подготовка на военно-управленските кадри. 

Същинската обработка на информацията в органите за управление започва в 

четвъртия етап съставяне на различни модели варианти на решението. 

Разработването на варианти на решението произтича от стохастичния 

характер на управленския процес в системата за управление на силовите 

структури. Създаването на варианти на решението е висша логическа и 

конструктивна творческа дейност, базираща се на опита и знанията в областта на 

прогнозирането, теорията на решението, военното изкуство и др. Всеки вариант на 

решение е и информационен модел на възможна реалност. Изгражда се на основата 

на разнообразна, систематизирана информация, подложена на окончателна об-

работка за нуждите на решението. Най-важното изискване към отделните варианти 

е тяхното аргументиране. Опитът от изследване на управлението показва, че броят 

на вариантите на решението варира от два до четири - пет.  

Вариантите на решението по своето същество, са съображенията за 

предстоящите действия. Като правило, вариантите на решението се проиграват.  

Изборът на вариант на решението е връхната точка в обработката на 

информацията. С други думи, това е главната цел на информационното 

осигуряване и поддръжка на управлението на силовите структури. 

Изборът на вариант на решението от информационна гледна точка, това е 

изборът на информационен модел, който дава реда и последовател-ността за 

постигането на крайната цел. При всички случаи като решение може да се избере 

най-целесъобразният от предложените варианти за възможни решения или синтез 

на елементи от няколко варианта на решение. 
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Критериите за оценка на вариантите на решението могат да бъдат различни и 

се определят по метода на експертните оценки, като по възможност се използват 

математически и други методи. Определянето на критерия е отговорен момент в 

дейността на непосредствен ръководител на структурите, защото от това зависи 

доколко ефективно и целесъобразно ще бъде решението. 

Най-често критерий могат да бъдат минималните разходи на ресурси и 

загуби на сили и средства, снижаването на бойния потенциал на опонента и др.  

Конкретизиране, детайлизиране на решението и неговото 

документиране. Това е заключителен етап в дейността на органите за управление. 

Той се  свързва с разработването на плана на операцията (боя), като комплекс  от 

най-различни документи. Това най-често се изразява с термина „планиране” в 

тесния смисъл на думата. 

Документирането е информационен процес, в който творческият елемент е 

малък, но процесът е от особено значение за широкото и разностранно използване 

на обработената информация с оглед на практическото изпълнение на решението.  

Третата фаза на информационния цикъл - изпращането на информацията 

обхваща група мероприятия от информационното осигу-ряване, които имат за цел 

довеждане на решението на непосредствен ръководител на структураа до знанието 

на подчинените. Изпращането на информацията може да стане по техническите 

средства, чрез фелдегерската служба и посредством личните контакти между 

непосредствен ръководител на структурите и техните подчинени. Към него се 

предявяват следните изисквания: 

- да е своевременно, с оглед възможностите на получателя да я обработи и 

извърши произтичащите от поставената му задача действия в рамките на 

определеното време, по-малко от критичното; 

- да гарантира правилно предаване на информацията по каналите за свръзка; 

- да отговаря на изискванията за скрито управление на силовите структури. 

Към този стадий следва да се причисли и изпращането на информацията за 

съхраняване в деловодствата и архивите. Основните изисквания към съхраняването 

на информацията са следните: 

- да се съхранява информацията, която не е загубила своето значение; 

- начинът на съхраняване да улеснява бързото й намиране; 
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- носителите на информация да имат трайност, отговаряща на 

продължителността на съхранение; 

- да се спазват правилата за съхранение на информацията според степента на 

нейната секретност; 

- информацията да се подава за трансформиране в други форми и да 

позволява актуализирането й с новопостъпваща информация. 

Технологичната последователност в протичането на информационния цикъл 

се разглежда като основна от позицията на управляващия субект.  

При реализирането на информационния цикъл следва да се търси отговор на 

следните основни въпроси:  

1. Как да се предпазят органите за управление от излишна, но в същото време  

да им се осигури своевременно и достатъчна информация за срочно и правилно 

изпълнение на възложените им управленски функции?  

2. Да се осигури съдържателна, а не само формално-логическа обработка на 

информацията, отговаряща на целите на управлението. 

 

3.3. Реализация на управленските цикли в системата за управление на 

силовите структури. 

Анализираните управленски цикли разглеждат управленския процес от три 

различни аспекта - познавателен, информационен и организационен. 

Разглеждането им поотделно чрез методите на анализа се извършва за да се 

разкрие същността на всеки от тях и на управленския процес като цяло.  

В практическата реализация на управленския процес, циклите на управление 

протичат с различен отстъп във времето, като много често се застъпват, т. е. 

получава се едно взаимно проникване. С оглед разработването на характеристика 

на управленския процес като цялостна система, е необходимо разглеждането му в 

триединство, включващо в едно цяло трите цикъла. Това се определя от 

обстоятелството, че познавателният и информационният цикъл протичат в рамките 

на конкретна, организирана по определен начин система за управление на силовите 

структури, в която управленският процес се реализира като цялостно неразривно 

функциониране на системата. 

Реализацията на различните управленски цикли в системата за управление на 

силовите структури се разкрива при функционирането й. Управленските функции 



Лекционен курс “Управление на антитерористичната дейност” 

 

 

186 

по своята същност са относително обособени направления на управленската 

дейност. Те позволяват прилагането на управленското въздействие.  

Цикъл на управление, в който са представени комплексно ха-

рактеристиките на управленския процес под формата на триединство на 

познавателния, информационния и организационния цикъл с показване на връзките 

помежду им и с общите и конкретни функции, се нарича триединен базов цикъл 

на управлението. В триединството на циклите водещ е организационният цикъл. 

Другите два намират място в процеса на управление само в рамките на 

организационния цикъл. От друга страна, тъй като без знания и без конкретна 

информация не може да се реализира самият организационен цикъл, 

познавателният и информационният цикъл са необходима предпоставка за първия. 

Моделът на триединния цикъл на управлението в системата за управ-ление 

на силовите структури създава добри възможности за системно и задълбочено 

изследване на управленския процес. В него конкретно и ясно се открояват връзките 

между управленския цикъл и осъществяващите я общи и специфични управленски 

функции. 

Наред с теоретичното значение, усвояването на знанията за циклите на 

управление има и голяма практико-приложна стойност. На основата на триединния 

управленски цикъл се разкриват големи възможности за разработване на частни 

модели на конкретните управленски процеси във силовите звена и за отделното 

използване на един или друг негов съставен цикъл при решаване на отделни 

теоретични и практически проблеми на управлението на силовите структури. 
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ЛЕКЦИЯ 8 

МОДЕЛИ И МЕТОДИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ 

Ефективното вземане на решение е необходимо за реализация на 

управленските функции. Известно е, че процесът на вземане на решение 

представлява основен момент в теорията на управлението. Науката за управление 

се стреми да подпомогне ръководителя (началника) в усилията му  да взема 

обосновани и обективни решения в изключително сложни ситуации. В тази връзка, 

науката за управление предоставя множество модели и количествени методи. 

Тяхното изключително голямо многообразие поражда необходимостта от 

определено групиране. Това е така, тъй като ефективността от използването им не е 

еднаква. Познавателната им същност е различна от една страна, от друга – 

различни са възможностите и резултатите от приложението им.  

Развитието на науката и практиката на управлението води до обогатяване на 

методите, моделите и подходите, с което се разширява арсенала на възможностите 

за оптимизация и вземане на качествени управленски решения. С появата на 

кибернетиката се разкриха нови насоки, свързани преди всичко с автоматизацията 

на управленския труд и все по-широкото използване на персоналните компютри. 

В тази тема се разкриват особеностите на моделирането, видовете модели и 

някои по-широко използвани методи и подходи за вземане на решения, а така също 

и методите за прогнозиране.  

Целта е не показване и даване на съвети за практическо приложение на 

методите, моделите и подходите, а по-скоро придобиване на представа за техните 

възможности. По този начин се обогатяват знанията в областта на теорията на 

управлението и се разширява арсенала от възможности за адекватна управленска 

реакция в различни ситуации.  

 

1. Същност на моделирането в сферата на сигурността. 

Концепциите и възможностите за приложение на научните принципи за 

повишаване на ефективността на организациите (в най-общ смисъл на тази дума) 

са се зародили, когато управлението като наука е било в зародиш. Науката за 

управление се заражда в Англия по време на втората световна война. Група учени 

трябвало да решат сложната задача – задачата за оптимално месторазположение 

на обектите на гражданската отбрана, огневи позиции на средствата за 

поразяване и др. През 50-те и 60-те години на миналия век, тази методология е 
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била обновена и усъвършенствана с редица специфични методи. В 

модифицираният си вид започва да се прилага при решаването на проблемите в 

редица области. На настоящият етап моделите и методите, които прилага науката 

за управление се използват за решаването на задачи във сферата на сигурността. 

Днес могат да се срещнат словосъчетания като: “наука за управление”, “наука за 

вземане на решение”, “системен анализ”, “наука за системите”, “изследване на 

операциите”, които се използват като взаимо-заменяеми. Независимо от 

предпочитаната терминология, отличителните особености на “науката за 

управление”, като подход са следните: 

 използване на научен метод; 

 системна ориентация; 

 използване на модели. 

Фундаменталната процедура, на което и да е научно изследване се нарича 

научен метод. Тя е използвана за първи път в практиката от школата на научното 

управление. Този метод се състои от три етапа (Приложение    № 1): наблюдение; 

формулиране на хипотеза; верификация (проверка на хипотезата. 

През първият етап се извършва събиране, обработка и анализ на 

информацията по даден проблем или ситуация. 

През вторият етап се формулират алтернативите (вариантите за действие), 

както и последствията за ситуацията. На този етап, на базата на наблюденията се 

прави прогноза. Целта е да се установят взаимната обусловеност и зависимост 

между компонентите на проблема. 

Третият етап - проверка на хипотезата. Извършва се на базата на 

наблюдението на резултатите от взетото решение. Ако хипотезата е вярна, т. е. 

отразява адекватно обекта, процеса или явлението за които се отнася, се пристъпва 

към реализацията на решението или модела. Ако се окаже невярна (недостоверна), 

се връща към първия етап и с допълнителна информация се прави опит да се 

формулира нова хипотеза. 

Когато се прилага научният метод за решаване на управленски проблем, не 

трябва да се забравя, че организацията представлява открита система от 

взаимосвързани части. Поради това, втората особеност на научния подход на 

управлението има системна ориентация.  
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Третата особеност на “науката за управление” се характеризира с 

използването на модели. Моделирането подпомага експериментирането, което 

иначе е невъзможно да се осъществи в реално време и в реални условия. 

Всеки модел представлява някакъв обект, система или идея, която се 

отличава по своята цялостност. Например, схемата на организационната 

структура на едно оперативно (тактическо) формирования е модел, 

представляващ тази структура. Като главна характеристика на модела може 

да се счита опростяването на реалната ситуация, за която се отнася. 

Необходимостта от моделиране се обуславя от следните причини: голяма 

сложност на действителния обект или система; нуждата от експериментиране 

за тяхното усъвършенстване; потребността управлението да бъде ориентирано 

към бъдещето. 

Няма съмнение, че обектите, системите, процесите и явленията, които са 

обект на моделиране са изключително сложни. С помощта на модела, 

изследователя може да опрости реалната действителност. Още повече, че броят на 

реално съществуващите променливи, които се отнасят към конкре-тен проблем, 

значително превъзхождат възможностите на обикновения човек. Така, че той няма 

друг изход за решаване на възникнал проблем, освен да опрости сложната 

действителност с помощта на моделирането. 

Експериментирането е необходимо за проверка на алтернативните 

варианти при решаването на даден проблем. Особено, когато проблемът е сложен, 

многомащабен и за неговото решаване се изразходват много средства. Като 

примери в това отношение могат да се посочат: усвояването на нови образци 

въоръжение и техника; придобиването и внедряването на нови технологии; 

оптимизиране на организационно-щатни структури и т. н. Експериментирането в 

реални условия отнема много време, усилия и разходи. Понякога дори е 

невъзможно. 

 Моделирането дава възможност да се видят варианти в бъдещето и да се 

определят потенциалните последствия от алтернативни решения. С други думи 

управлението е ориентирано в бъдещето.  Моделирането предоставя и 

възможност за обективно сравняване на отделни варианти за действие. Когато един 

непосредствен ръководител на структура (началник) иска да сравнява варианти на 

решения, при всички положения е необходимо използването на модели и 

моделиране. 
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Моделирането е свързано разбира се и с известни проблеми. Както 

методите, така и моделите, които се използват от науката за управление, могат да 

доведат до грешки. Ефективността от приложението на моделите може да бъде 

занижена поради следните потенциални причини: недостоверни изходни 

допускания; ограничени възможности за получаване на необходимата 

информация; страх у потребителя; извънредно големи разходи за построяването 

и използването на моделите. 

Недостоверните изходни допускания са един от основните проблеми, 

свързани с моделирането. Всеки модел се създава на основата на някакви изходни 

данни. Ако съществува недостиг на информация, се правят необходимите 

допускания за да може да се създаде модела. Една част от изходните допускания се 

поддават на предварителна оценка и анализ, т. е. те могат да се идентифицират с 

голяма точност. Друга част обаче, не се поддават на точна оценка и не могат да 

бъдат ефективно проверени. Никой не знае дали това, което е прогнозирал ще се 

осъществи в действителност. Доколкото такива предпоставки стоят в основата на 

модела, дотолкова той зависи от тяхната точност. Много често модели, които са 

построени на базата на някакви прогнози, именно поради неточността на 

прогнозите, не дават и добри резултати. 

Основната причина за недостоверните предпоставки и други затруднения е 

ограничената възможност за получаване на необходимата информация, която 

влияе пряко на построяването и използването на модела. Ако ситуацията е 

изключително сложна и мащабна, то специалистът може да не е в състояние да 

получи информация по всички релевантни фактори или пък да я заложи в модела. 

Ако външната среда е силно подвижна, информацията която идва от нея , трябва 

бързо да се обновява. Това обаче може да бъде неосъществимо или непрактично. 

Най-трудно се построява модел в условията на неопределеност, именно 

поради липса на информация. Изхождайки от критерия за обективност е 

целесъобразно в такива ситуации ръководителя да се осланя и на своя опит, 

способността към логическо мислене, интуиция и консултантска помощ. 

Както стана ясно, един модел се счита за ефективен само ако се прилага на 

практика. Една от основните причини за неизползването на моделите се дължи на 

това, че ръководителя (началника) за когото са предназначени, може да не 

разбира напълно получените резултати и поради това да се страхува от тях. 
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Група изследователи са стигнали до извода, че за да бъде преодолян този 

страх от количествените методи, специалистите трябва да отделят значително 

повече време за запознаване на непосредствен ръководител на структура с 

възможностите на моделите и с използването на резултатите от тях. 

Освен страхът у потребителя, други причини за слабото използване на 

моделите в практиката са недостатъчните знания на някои от непосредствен 

ръководител на структура за моделите и съпротивата срещу промените. За 

преодоляването им е препоръчително още на етапа построяване на модела, 

авторите да привличат като участници и бъдещите потребители. По този начин 

потребителите ще имат по-добра възможност да вникнат в същността на модела и 

да асимилират по-добре резултатите от неговото приложение.  

Ползата от използването на моделите, както и на останалите методи на 

управление трябва да бъде по-висока, отколкото разходите за тяхното създаване 

и приложение. При определяне на разходите за създаване на методи и модели, 

ръководството (ръководството) трябва да отчита и следните фактори: разхода на 

време от страна на ръководителите (непосредствен ръководител на 

структурите, началниците) от всички нива за построяване на модела и събиране 

на информацията; необходимите средства и време за обучение на личния състав 

за боравене с модела; стойността на обработката и съхраняването на 

информацията и други.  

Ако разходите за създаването и използването на даден модел са много по-

големи от очаквания ефект при неговото приложение, то неговото създаване е 

нецелесъобразно. Следва да се търсят алтернативни способи за решаване на 

поставената задача.  

Много често  за създаването и използването на даден модел е необходимо 

административно решение, тъй като не винаги може да се определи ефективността 

на приложението на модела. 

 

2. Модели за вземане на решение. 

2. 1. Видове модели. 

Броят на възможните конкретни модели, които предлага науката за 

управление е почти толкова голям, колкото и броят на проблемите, за разрешаване 

на които те са били създадени. Моделите се развиват и усъвършенстват, постоянно 
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се предлагат нови, по-добри модели. Групира-нето на моделите е колкото трудно и 

трудоемко, толкова и необходимо с оглед по-доброто им опознаване и приложение. 

Най-общо моделите могат да се групират в три групи: 

 Традиционни модели; 

 Типични математически модели; 

 Кибернетични или функционални модели. 

Към групата на традиционните модели се причисляват физическият, 

аналоговият, множество статистически и аналитични модели. 

Физическият модел представлява модела, с който изследвания обект или 

система може да се увеличи или намали като размер. Този вид модел е известен 

още като “портретен модел”. Пример за физически модел е схемата на един мол. 

Чрез този модел се опростява визуалната представа за обекта. Конструкторските и 

изследователските колективи, работещи в областта на самолетостроенето и 

автомобилостроенето винаги изготвят физически намалени копия на бъдещите си 

изделия. По същия начин, строителните фирми обикновено строят модел на 

бъдещата сграда или съоръжение. 

Аналоговият модел представя изследвания обект като аналог, който 

изглежда като реалния обект. Типичен пример за аналогов модел е 

организационно-щатната структура на дадено оперативно (тактическо) 

формирование. Тя представлява силно опростен вид на иначе много сложните 

взаимовръзки и взаимоотношения във формированието. 

Към статистическите и аналитичните модели по-конкретно се 

причисляват корелационният, индексните модели, моделите на факторния анализ и 

др. Ярък представител на  тази грипа е корелационния модел. Чрез него се 

установява влиянието на един основен фактор върху величината на друг – наречен 

резултативен. При това се пренебрегват останалите фактори, имащи характер на 

второстепенни и неоказващи решаващо влияние при количествения анализ на 

протичащите процеси. С други думи се търси зависимост между факториалния и 

резултативния признак, т. е. между величината на два основни показателя – 

например: собствени танкове и противотанкови средства, и противникови танкове. 

Зависимостта се търси между измененията на факториалния признак и 

фактическите значения на резултативния признак. 

Групата на математическите модели обхваща много и изключително 

разнообразни модели, развити от математиката и математическото моделиране. 
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Тук се включват моделите на линейното и нелинейното, на стохастичното, на 

целочисленото, на блочното, геометричното, динамичното  програмиране и т. н.   

При математическият модел се използват символи за описание на 

свойствата и характеристиките на обекта или събитието. Пример за такъв модел е 

известната математическа формула на Айнщайн E = m.c
2
. В този ред на мисли, ако 

Айнщайн не беше построил този модел, в който символите заменят реалната 

действителност, физиците от следващите поколения едва ли щяха да предположат, 

че съществува взаимна връзка между материята и енергията. 

Кибернетичните модели, наречени още функционални или поведенчески, 

се основават на функционалното (поведенческото) подобие. Те са постижение на 

кибернетиката и са едно ново обогатяване и развитие на теорията на моделирането. 

Всяка динамична система може да служи като модел на друга система при условие, 

че е налице функционално подобие. По своята същност кибернетичното 

моделиране интегрира останалите видове моделиране. То например не изключва 

структурните модели, щом чрез тях се моделира поведението на системите. По 

силата на същото правило кибернетичното моделиране обхваща и математическото 

моделиране. Достатъчно е само да се моделира поведението на системите.  

Управленската технология е свързана пряко и с информационния потенциал, 

т. е. с информационният модел. Чрез тях се установява инфор-мационните връзки 

и взаимодействия между подсистемите. Установяват се както вътрешносистемните, 

така и междусистемните връзки и взаимо-действия. 

За основни елементи (компоненти) на всеки информационен модел могат да 

се приемат: 

 Подсистемите, които се намират в информационно взаимо-

действие. Информационните връзки се моделират, при което се определят и 

изясняват съответните документопотоци между подсистемите, определя се 

информацията на входа и изхода на всяка подсистема. 

 Основните документопотоци. Те представляват 

преобладаваща-та част от информацията на входа и изхода на изчислителния 

комплекс чрез съответния поток, от входящи и изходящи документи. 

 Информационните масиви. В информационният модел се 

обхваща взаимната връзка между информационните масиви в процеса на 

автоматизираната обработка на информацията. Анализът на информацион-ните 
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потоци в информационния модел показва, че всяка подсистема получава и отправя 

информация към другите подсистеми. 

 

2. 2. Конструиране на моделите. 

Както управлението и вземането на решение представляват процеси, така и 

построяването на един модел като субективна дейност, също протича във времето. 

Основните етапи на този процес са: постановка на задачата; построяване на 

модела; проверка на модела за достоверност; приложение и обновление на 

модела. 

Първият и най-важен етап в процеса, който води до правилно решение се 

състои в постановка на задачата. Правилното и мащабното използване на 

математиката и компютърната техника са безсмислени, ако проблемът не бъде 

точно диагностиран. Разбирането на предстоящата или поставената задача е 

половината й решение. Когато една задача е правилно и разбираемо формулирана, 

много по-лесно се намира нейното решение. В тази връзка самият Айнщайн 

твърди “правилната постановка на задачата е по-важна даже от самото нейно 

решение”. 

Трябва да се отбележи факта, че ако ръководителя (началника) е уведомен 

за наличието на някакъв проблем, то не следва задължително, че вече е наясно с 

идентификацията на този проблем. Той трябва да притежава умението да 

отличава симптомите от причините.  

След правилната формулировка на задачата, следва построяване на модела. 

“Моделиерът” е длъжен да определи главната цел и каква информация предполага, 

че ще получи от използването на модела. Тази информация ще помогне на 

ръководителя (началника) да реши стоящия пред него проблем. Освен това, той 

трябва да е наясно и с информацията, която му е необходима за построяването на 

модела. С други думи – дали тази информация ще удовлетвори неговите цели. 

Понякога, информацията която е необходима за построяване на модела се събира 

от много източници. Тези източници могат да бъдат вътре и извън организацията, 

която съставя модела.  

Друг фактор, който следва да бъде отчетен на този етап, това са разходите за 

построяване на модела и реакцията на общественото мнение. Модел, чиито разходи 

за построяването му са по-големи от всички разходи за решаване на задачата, няма 

никакъв принос към целите на организацията. Понякога твърде сложният модел 
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може да се окаже психологическа бариера пред този, който ще ползва резултатите 

от него. 

Известно е, че управлението е преди всичко информационен процес. Ето 

защо, в настоящата разработка по-подробно е разгледан въпроса за построяването 

на информационния модел (Приложение № 2).  

При неговото разработване най-напред трябва да се пристъпи към 

проектиране на изходящите документи. Съдържанието им се определя от 

информационната потребност на входа на съответната подсистема, т. е. от 

необходимата информация за изпълнение на дадена управленска операция. Именно 

задоволяването на тази информационна потребност определя необходимата 

информация, която трябва да се получи от информационно-изчислителния център. 

Съответствието на тези изисквания с възможностите на системата се постига чрез 

подходящо и рационално проектирани изходящи документи от изчислителния 

център.  

След това се пристъпва към изграждане на информационните масиви в 

системата за обработване на информацията. При тяхното разработване се изхожда 

от необходимата информация, която трябва да бъде осигурена на изхода на 

системата чрез съответни изходящи документи. Проектирането и организацията на 

информационните масиви в системата за обработване на информация е основен 

момент в информационното моделиране. Това налага пълна обвързаност между 

отделните информационни масиви, което трябва да се отрази в информационния 

модел при неговото детайлизиране. Следователно, между изхода на 

информационните масиви и изходящите документи трябва да има пълна 

обвързаност. 

По-нататък се изисква да бъде осигурена необходимата информация за 

функционирането на информационните масиви, т. е. да се проектира техния вход. 

При разработване на входа на информационните масиви водещи са 

структурата и съдържанието, които трябва да притежават, информацията, която 

може да бъде получена от тях, за да се осигури желаният изход. Това изискване се 

постига чрез въвеждане на необходимата информация при първоначално 

изграждане на информационните масиви и чрез тяхната текуща и периодична 

актуализация. 

За първоначалното разкриване и изграждане на информационните масиви се 

използват специални първични документи, пригодени за тази цел с еднократна 
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употреба. Информацията в масивите, необходима за получаване на 

оптимизационни решения чрез използване на математически модели, се проектира 

и въвежда самостоятелно или чрез обработване на различни реквизити от 

информационните масиви. 

За допълнения, изменения и актуализация на информационните масиви се 

проектират и създават съответни входящи документи. По такъв начин 

информационните масиви са свързани от една страна, с реквизитите на изходящите 

документи, а от друга - с входящите документи. 

Възможно е разработването и на типови информационни модели, като с тях 

се създават условия за широко използване на стандартни програми за обработка на 

информацията. 

Построяването на модела трябва задължително да завърши с проверка за 

достоверност. Моделът се тества в два аспекта. Първият аспект на тази проверка 

се заключава в определяне на степента на съответствие между модела и реалната 

действителност. Този, който го разработва трябва да установи дали модела 

обхваща всички съществени компоненти на реалната ситуация. Следва да се 

отбележи, че ако задачата е сложна, т. е. многокомпонентна, тази процедура не е 

никак елементарна. 

Вторият аспект на проверката е свързан с установяване на това до каква 

степен информацията, която ще получим с помощта на модела, действително 

подпомага вземането на добро решение. Един от добрите начини за тестване на 

модела е, когато той се захрани с информация от аналогични минали ситуации, 

които са проверени в практиката и са дали добри резултати.  

След като тестването покаже добри резултати, които удовлетворяват 

организацията, може да се пристъпи към практическо приложение на модела. В 

този смисъл, нито един модел не трябва да се счита за успешно построен, докато не 

заработи и неговите резултати не се приложат на практика. 

От друга страна, следва да се отбележи, че не всички модели, които са 

успешно построени се използват на практика. Според различни източници и 

изследвания, процентът на тяхната практическа приложимост е различен, но 

средно е около 60 %. Причините за неприлагането на останалите 40 % са различни. 

Като основна причина се изтъква обстоятелството, че ръководителите които трябва 

да ги прилагат или не ги разбират, или се опасяват от техните резултати. 
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Дори практическото приложение на модела да е успешно, необходимо е той 

непрекъснато да бъде обновяван, т. е. да бъде усъвършенстван. Причините, които 

обуславят това обновление са много, но по-съществените от тях могат да бъдат: 

сериозна промяна в целите и задачите на организацията; промяна в критериите 

за вземане на решение; промяна във въздействието на външната среда 

(технологии, стратегии, доктрини, схващания и т. н.). 

 

3. Методи за вземане на решение. 

Решението е сърцевината на управлението, то е негова основна характерна 

черта. Без управленско решение няма истинско управление. В своята дейност 

човека и в частност военнослужещия винаги има нужда и непрекъснато взема 

решения – лични, служебни.  

В миналото, много често решенията не са били подготвяни методично, на 

научна основа, а са вземани интуитивно и импровизирано, въз основа на личен 

опит и качества на ръководителя. Днес все по-голяма е необходимостта от 

изработване на управленски решения с помощта на съвременни научни методи.  

Методът “Платежна матрица” е типичен статистически метод за вземане на 

решение. Той може да помогне на ръководителя (началника) да избере един от 

няколкото възможни варианта. Платежната матрица като метод за вземане на 

решение е полезна, когато:  

 Непосредствен ръководител на структурата (началникът) 

борави с разумен брой алтернативи или варианти за решение и трябва да избира; 

 Това, което може да се случи, не е напълно известно. С други 

думи, вероятността не е равна на единица. 

 Резултатите от взетото решение зависят от избраната 

алтернатива. 

 Непосредствен ръководител на структурата (началникът) трябва да 

разполага с възможна обективна оценка на вероятността събитията да се случат, 

както и с резултатите от тази вероятност.  

Вземането на решение се осъществява в условията на неопределеност. Няма 

случай, при който да са известни всички необходими данни за вземане на решение. 

Това просто е идеален случай, който не съществува в практиката. В тази връзка, 

винаги се налага да се оценява вероятността. Както е известно, вероятността варира 
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от единица (когато събитието определено ще настъпи), до нула (когато събитието 

определено няма да се случи).  

Вероятността оказва пряко влияние върху очакваните резултати, които са 

основен момент в платежната матрица. Очакваното значение на алтернативите или 

вариантите на решение представлява сума от възможните значение, умножена по 

съответните вероятности. 

След като определи очакваните значения за всяка алтернатива и ги 

разположи във вид на матрица, непосредствен ръководител на организацията 

(началникът) без усилия може да избере най-добрата алтернатива при зададените 

критерии. Това ще бъде алтернативата с най-високо очаквано значение.  

Изследванията показват, че когато се борави с точни вероятности, методът на 

платежната матрица и методът, известен като “дърво на решенията”, дават по-

добри резултати, отколкото традиционните методи. 

Методът “Дърво на решенията” се използва за избор на най-добро 

направление за действие, между няколко варианта. Дървото на решението 

представлява схематично представяне на проблемите, свързани с вземането на 

решение (Приложение № 3). Както при матрицата, така и при този метод 

ръководителя (началника) има възможност да съпоставя вариантите по  отделни 

критерии, като отчита и вероятността за тяхната реализация. Този метод има най-

голямо приложение, когато се налага да се вземат няколко последователни 

решения. 

Разгледаните методи, както стана ясно са приложими, когато са налице 

няколко алтернативи или варианти за действие и е необходимо ръководителя 

(началника) да прави избор между тях. За да се стигне обаче до тази процедура е 

необходимо да се определят тези алтернативи или варианти за действие. 

Един от методите за разработване на варианти за действие, който подпомага 

ръководителя (началника) при вземането на решение е методът “Ринги”. При този 

метод, на органите за управление се поставя за решаване даден проблем, като се 

определя и срока, в който се иска решението. Същността на метода се състои в 

следното: на отделите се поставя даден проблем за разрешаване, в зависимост от 

нивото на компетентност. Ръководителят (началникът) на отдела разработва 

собствен вариант на решение. Основните длъжностни лица от отдела също 

разработват собствени варианти. Всички работят самостоятелно, т. е. независимо 

един от друг. По този начин се получава голямо количество идеи. В определеният 
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срок всички представят и защитават своите идеи. Всеки се стреми да се изяви в 

най-добра светлина. Независими експерти (обикновено от висшестоящ щаб) дават 

компетентна и обективна оценка на предложенията. На тази основа, ръководителя 

(началника) избира най-доброто предложение и го използва при своето решение.  

Методът “Ринги” осигурява: творческа активност на личния състав; голямо 

разнообразие на независими мнения; стимулиране на продуктивното творческо 

мислене; повишена отговорност; избягване на импровизирани и безрезултатни 

обсъждания; повишаване на конкуренцията в отдела (отделението, секцията) за 

вземане на висококачествени управленски решения и др. 

Друг метод, който активизира творческото мислене е методът “Мозъчна 

атака”. Процедурата при този метод е следната: 

 За решаване на възникналия и формулиран от ръководителя 

(началника) проблем се образуват експертни групи от 5 до 12 души; 

 Във всяка работна група се извършва колективна атака на 

поставения проблем, т. е. осъществява се колективен обмен на нови идеи. Целта е 

да се поставят за обсъждане колкото може повече идеи; 

 При обсъждане на идеите се гарантира пълна свобода на 

мненията – всеки говори и защитава това, което мисли; 

 Ръководителят на групата е длъжен да ръководи 

разискванията, като насочва дискусията към оригиналните идеи; 

 Работата на експертните групи се осъществява на отделни 

сеанси и приключва с очертани виждания, които се представят на ръководителя 

(началника) за вземане на необходимото управленско решение. 

Методът “Черна кутия” е типичен кибернетичен метод. Използва се от 

изследователя, когато по пътя на научното познание се срещат непреодолими 

препятствия, т. е. системи, чиято структура е непозната – това са т. нар. недостъпни 

системи.  

В тези случаи не е известно как входящите въздействия се трансформират в 

изход. Това обаче трябва да бъде преодоляно, в интерес на изследването. При това 

положение системата, която трябва да бъде преодоляна, се подлага на всички 

възможни въздействия на входа – x1, x2, x3, … xn. Това е т. нар. опипване на входа. 

Вижда се на всяко едно въздействие на входа, какъв изход се получава – съответно 

изходи y1, y2, y3, … yn. не се знае обаче как въздействието на входа  x1 се е 

трансформирало в изход  y1 и т. н. Съставя се така наречения протокол на 
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входящите въздействия, като се описва съответното на всяко входно въздействие 

състояние на изхода. При съответните критерии за оптималност се преценява кой 

от изходите е най-добър, т. е. оптимален. Вижда се какъв вход съответства на този 

изход. 

Ако се прецени, че y3 е най-добрият, т. е. оптималния изход, тогава се 

изоставят другите изходи. Проверява се многократно въздействието x3, на което 

съответства изхода y3. И ако многократните въздействия x3 винаги отговарят на 

изход y3, тогава се разработва програма за връзката между входа и изхода на 

системата. Остава неизвестно как входа се е трансформирал в изход. Структурата 

на системата е недостъпна, затова се нарича черна кутия. На базата на направените 

изследвания, ако се появят други случаи на съприкосновения с черната кутия, 

направо се прилага процедурата, описана в програмата за въздействие x3, за да се 

получи y3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Методи за прогнозиране. 

Много от предположенията, които прави ръководителя (началника) се 

отнасят за бъдещи ситуации, над които той няма почти никакъв контрол. Такива 

предположения са неизбежни, когато се извършва процес на планиране. Очевидно 

е, че колкото ръководителя (началника) по-добре предскаже вътрешните и 

външните условия в бъдеще време, толкова вероятността да разработи реално 

изпълними планове е по-голяма.  

Черна кутия 

X1 

X2 

X3 

 . 

 . 

Xn 

 

Y1 

Y2 

Y3 

 . 

 . 

Yn 
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Прогнозирането е техника, при която с помощта на натрупан опит и текущи 

предположения се цели дефинирането на бъдещето. Ако прогнозирането бъде 

изпълнено качествено, като резултат може да се получи картина на бъдещето. Най-

често срещаните прогнози, използвани в процеса на планиране във сферата на 

сигурността сфера се отнасят до развитие на технологиите и средствата за водене 

на въоръжена борба, формите и способите за водене на правителствени действия и 

за използване на войскови формирования, както във правителствени конфликти с 

различна интензивност, ката и в операции различни от война. Резултатите от 

прогнозирането най-общо се използват при формулиране на целите и стратегията 

на правителствени сили като цяло и в частност на оперативните и тактическите 

формирования. 

Методите за прогнозиране се разделят най-общо на: количествени и 

качествени.  

Количествените методи за прогнозиране обикновено се използват, когато 

има ясни и недвусмислени индикации, че съществуващите тенденции ще 

продължат да действат и в бъдеще. Освен това е необходимо да се разполага с 

достоверна информация за доказване на тези твърдения. Към количествените 

методи за прогнозиране се отнасят: анализ на временните редове; каузално 

(причинно-следствено) моделиране. 

Анализът на временните редове е типичен количествен метод. Основава се на 

анализа на събития, които са се случвали в миналото и това ще продължи и в 

бъдеще. Построяват се т. нар. временни редове. Тези редове се базират на 

допускането, че случилото се в миналото дава достатъчно добра представа (оценка) 

за бъдещето. При този метод се прави анализ на минали тенденции и се търси 

тяхното продължение в бъдещето.  

Каузално (причинно-следствено) моделиране е по-сложен метод за 

прогнозиране на числови характеристики. Прилага се в ситуации с повече от една 

променлива. Каузалното моделиране представлява опит за прогнози-ране 

посредством изследване на статистически зависимости между фактори и 

променливи. На статистически език тази зависимост се нарича корелация. Колкото 

корелацията е по-тясна, толкова пригодността на този метод за прогнозиране е по-

голяма.   

Както беше подчертано, за използването на количествените методи за 

прогнозиране е необходима информация, която да подчертава тенденциите или 
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статистически достоверни зависимости между променливите. Когато количеството 

на информацията е недостатъчно или ръководството (управлението) не разбира и 

не може да прилага някакъв сложен метод или този метод струва много скъпо, то 

може да се прибегне до използване на качествени методи за прогнозиране. 

Същността на тези методи се заключава в прогнозиране на бъдещето от експерти. 

Към тази група методи се отнасят мнение на журито и метод на експертните 

оценки. 

Същността на метода мнение на журито се заключава в осредняване на 

мнението на експертите в релевантни сфери.  

Методът на експертните оценки е добре известен и представлява по-

формализиран вариант на метода на колективното мнение. Той е разработен във 

организацията “Рент корпорейшън” за прогнозиране на събития, които са 

представлявали интерес за правителствени. По своята същност този метод е 

процедура, която дава възможност група експерти да стигнат до съгласие. Това са 

експерти, които работят в различни, във взаимносвързани области. Те попълват 

огромен въпросник, относно даден проблем. Записват също и личното си мнение. 

Всеки експерт след това получава отговорите на другите. След като се запознае с 

тях, наново разглежда своята прогноза и ако се разминава с другите, той обяснява 

на какво се дължи това различие. Процедурата се повтаря няколко пъти, докато 

експертите стигнат до единно мнение. Цялата процедура се провежда в условията 

на пълна анонимност. По този начин се избягва груповия начин на мислене и 

междуличностни конфликти. 

Разновидност на метода на експертните оценки е метода “Делфи”. За разлика 

от първия метод, при този не е задължително експертите да достигнат до единно 

мнение.  

Друг метод за прогнозиране, това е “Теорията на игрите”. Една от най-

важните променливи, от които зависи успешното реализиране на намеренията на 

ръководителя е способността за адекватна ответна реакция на въздействие от 

страна на противостоящия противник. Известно е, че който прогнозира действията 

на конкурентите си, създава преимущество за себе си. Теорията на игрите 

представлява метод за прогнозиране оценката на въздействие от взетото от нас 

решение върху противостоящата страна.  Методът е разработен за нуждите на 

правителствени. Неговото приложение е било продиктувано от необходимостта да 

бъдат отчетени възможните действия на опонента.  
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Ситуациите на “бойното поле” са много динамични и се променят толкова 

често, че не е възможно точно да се прогнозира каква може да бъде реакцията на 

опонента на променената стратегия и тактика на собствените сили и средства. 

Въпреки това, информацията получавана от приложението на този тип модел, дава 

възможност на ръководството да отчете допълнителни променливи фактори, които 

силно влияят на ситуацията и оттам – да повиши ефективността на своите решения. 

 

6. Управленски подходи. 

Управленските подходи, също като методите и моделите за вземане на 

решение са много и изключително разнообразни. В разработката са разгледани 

едни от най-важните управленски подходи като: системен подход, анализ и синтез; 

индукция и дедукция; програмно целеви и комплексен.   

Системният подход като научна методология става популярен в края на XIX 

и началото на XX век. Този подход е свързан с възприемането на принципа за 

цялостност, в търсенето на вътрешните възможности и механизми за развитие и 

функциониране на сложни системи. При него се разработват логико-

методологически средства за провеждане на анализ. Основни характерни черти на 

системния подход са: 

 Изследване на сложни системи; 

 Всеки обект на изследване, всяко явление и т. н. се изследва в 

своята естествена среда. С други думи, отчита се въздействието на множество 

фактори (както външни, така и вътрешни) които влияят на системата като цяло; 

 Разчленяване на изследваната система на отделни подсистеми за 

нуждите на изследването;  

 Запазване на емержентността на системата – съхраняване на 

целите, връзките и взаимодействията между общото и частното; 

 Ненарушаване на единството на системата, което означава 

запазване на структурата, мястото и подредеността на елементите в системата, 

функционалната им зависимост и т. н. 

Системният подход като управленска методология се прилага на различни 

равнища: на ниво общонаучна методология – за разкриване и прилагане на 

общонаучни методи, принципи и форми на изследване; на равнище философска 

методология – разкриване на общите закони, принципи, методи и подходи; на 

равнище конкретна научна методология и др.  
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Принципите на системния подход се реализират чрез системния анализ и 

синтез. Тяхното начало датира от 50 - 60-те години на миналия век. Системният 

анализ, като продължение на системния подход е научна мето-дология за 

изследване на сложни обекти, функциониращи в условия на неопределеност. Чрез 

системният анализ се изучават взаимоотношенията между целите (какво) и 

средствата (как) за тяхното постигане. 

Системният анализ намира приложение в следните области: при решаване на 

нови проблеми; при изследване на проблеми с разклонени връзки; при трудно 

сравними варианти на решение; при вземане на решение в условия на 

неопределеност и риск и др. Системният анализ се провежда в следната 

последователност: анализ на възникналия проблем и създадената проблемна 

ситуация; определяне границите на изследваната система; формулиране на целите 

и критериите за оценка; декомпозиция на целите; оценка на условията за 

функциониране на системата; подбор на варианти за решение; разработване на 

проект (план) за постигане на целите. 

Инструментариумът на системния анализ включва използването на следните 

методи: на сценария, на експертните оценки, графични методи (дърво на целите, 

матрични и мрежови методи), статистически, кибернетични, оптимизационни и др. 

методи. 

Други управленски подходи, които намират широко приложение във сферата 

на сигурността сфера, това са индукцията и дедукцията.  

Индукцията, като подход се заключава в изучаване на редица частни 

явления, факти, случаи и др., на основата на които се анализират и се правят 

съответни изводи за аналогични процеси явления и т. н. Изводът направен по пътя 

на индукцията обхваща всички явления или случаи от даден клас. Следва да се 

подчертае факта, че колкото повече явления, факти, случаи и др. са изучени, 

толкова по-точен може да бъде индуктивния извод.  

Като илюстрация за приложение на индуктивния подход служи следния 

пример: По данни на разузнаването, на определен участък от линията на 

съприкосновение с опонента се съсредоточава някаква техника на опонента от 

определен (конкретен) клас. На основата на знанията за организационната 

структура, въоръжението и схващанията за водене на вида бой на противостоящия 

противник, може да се определи вида и състава на неговите сили и целите на 

съсредоточаването им. На тази база може да се направи извод и прогноза за 
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бъдещото развитие на събитията, които да способстват за вземане на 

целесъобразно решение за използване на собствените сили и средства.  

Индукцията, като управленски подход е тясно свързана с дедукцията. В тази 

връзка, ако индукцията е изследване чрез преминаване от частното към общото, то 

дедукцията е познание основаващо се на обратния процес, т. е. преминаване от 

общото към частното.  

Дедукцията е подход, при който новостта за едни или други явления, факти, 

случаи и т. н. се извеждат от общите положения, правила и принципи, характерни 

за всички процеси или явления от даден клас. 

Програмно целевият и комплексен подход са относително нови в теорията на 

управлението.  Неговото основно предимство е комплексното третиране на 

сложните проблеми на всички нива на управление.  

Програмно целевият подход е свързан с формулиране на целите и 

разработване и прилагане на програми за тяхната реализация. При формулиране на 

целите е необходимо: да се поставят изпълними цели, които да водят до развитие и 

усъвършенстване на системата и до повишаване на ефективността на нейното 

управление; еднопосочност и съпоставимост на целите на всички равнища; 

осигуряване и поддръжка на възможност за комплексна оценка на тяхното 

достигане и търсене на отговорност за неизпълненението им и др. 

Принципът на формулиране на целите е отгоре надолу. Разработва се т. нар. 

дърво на целите – това е условно наименование, при което дървото е обърнато с 

корените нагоре. По  този начин се онагледяват приоритетите не целите, като 

целите с по-висок приоритет се поставят по-високо, а тези с по-малък – по-ниско. 

На тази основа се разработват и програми за реализация на целите. Всяка 

програма се конкретизира във времето и пространството, съобразно поставените 

цели. Програмите от своя страна съдържат и организационен момент. По тази  

причина се говори и за т. нар. програмен подход и програмно управление. 

Дейността на ръководителя (началника) и неговия щаб предполага и изисква 

познаването и използването на модели, методи и подходи в процеса на управление. 

Съществуват множество както общонаучни, така и частнонаучни методи и модели 

за вземане на решение. Не е възможно, а и не е необходимо един ръководител да 

познава всички модели, методи и подходи. Но  увеличаването на арсенала от 

техники за управление, му дава възможност за адекватна реакция и поведение в 

различни “типови” ситуации.    
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Както стана ясно, разнообразието на моделите, методите и подходите за 

управление е толкова голямо, колкото и проблемните въпроси за които са 

създадени. Предложеният подход за тяхното класифициране спомага за тяхното по-

лесно изучаване и съответно практическо прилагане.  
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Приложение № 1 
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Приложение № 2 

 

Технологична схема на информационен модел. 
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Приложение № 3 

 

Дърво на решението 
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ЛЕКЦИЯ 9 

 

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ. ВИДОВЕ УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ 

Изборът е психологично решение, след преценката на множество опции и 

избор на една или повече от тях. Изборът може да бъде направен между 

въображаеми възможности („какво ще правя, ако ...?“) Избора може да е направен 

между реалните възможности и е последван от съответното действие. Например 

маршрут за пътуване, може да бъде избран на базата на предпочитанията за 

пристигане в дадената дестинация възможно най-бързо. След това се преценява (и 

следователно избира) маршрута като се включва допълнителна информация, т.е.. 

колко отнема всеки един от възможните пътища, трафика по него и т.н. Ако избора 

на път включва по-сложни аргументи то тогава се получава и по-голямо 

преплитане на познание, инстинкт и чувства.  

Простите решения биха могли да включват какво да ядем за вечеря или какво 

да облечем в събота сутрин, това са избори които имат относително слабо 

въздействие върху живота ни като цяло. По-сложните решения биха могат да 

включват това за кого ще гласуваме на избори, каква професия да преследваме, 

какъв партньор в живота да изберем, и т.н., опции които множество последствия и 

силно влияние на живота ни.  

Повечето хора смятат възможността за избор като нещо добро, макар и силно 

ограничените или изкуствено ограничените избори могат да доведат до 

дискомфорт с избирането и вероятно, незадоволителен резултат. За разлика от това 

положение, избор от прекалено много възможности може да доведе до объркване, 

съжаление за алтернативите които не са избрани, и безразличие водещо до 

неструктурирано съществуване. Илюзията, че изборът на обект или дадена посока 

водят непременно до контролиране (управление, владеене) на този обект или 

посока, могат да доведат до психологически проблеми.  

Вземането на решения е когнитивният процес, в резултат на който измежду 

няколко алтернативи се избира определен възглед или курс на действие. Всеки 

процес по вземане на решение произвежда краен избор, който може или не да 

провокира действие. Вземането на решения е процесът по идентифициране и избор 

на алтернативи на базата на ценностите, предпочитанията и убежденията на 

вземащия решението. Процесът може да се разглежда като дейност за решаване на 

задачи, която приключва с решение, разглеждано като оптимално, или поне 
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задоволително, и следователно, това е процес, който е повече или по-малко 

рационален или ирационален и може да се основава на изрични или подразбиращи 

се знания и убеждения.  

Човешкото поведение при вземането на решения е обект на активно 

изследване в няколко аспекта:  

Психологически: изследване на индивидуалните решения в контекста на 

набора от нужди, предпочитания и ценности, които индивидът има или търси. 

Когнитивен: процесът по вземане на решения се разглежда като 

продължителен процес, интегриран с хармонизиране на действията със средата. 

Нормативен: анализът на индивидуалните решения се разглежда през 

логиката на процеса по вземане на решения и инвариантните избори, до които тя 

води. 

1. Вземане на решение. 

 Елементарно решение 

Често човек действа под влияние на емоциите, без да си е изяснил 

ситуацията, без да отчита всички възможни решения, или без да обмисли 

последствията. Затова много често изборът му води до неоптимални резултати и 

след това прилага маса усилия за да поправи положението. 

При вземане на решение трябва хладен ум, което означава изключване на 

емоциите и включване на разума. Но е трудно това да се направи „на ход“, защото 

ние живеем обикновено под влиянието на гуната на страстта и невежеството, а в 

тези условия преобладават емоциите, а не разумът. Затова съществуват различни 

методи и техники, позволяващи да се усмирят емоциите и да се изчисти бъркотията 

в ума, за да се задейства разумът за решението на по-сложни въпроси. 

1. 1. Авторитарно решение, взето без дискусия 

Това е решение, което се взема еднолично от авторитетна фигура в екипа, 

или т.нар. “авторитарно решение”. Това решение не се нуждае от дискусия, затова 

се определя и като “бързо” решение, което пести време. Подобно решение крие 

опасности – някои членове в екипа може да не са съгласни с него, може да не го 

разбират, може и да не искат да го изпълнят. Препоръчва се тази техника за 

вземане на екипно решение да се използва само при административни въпроси или 

когато времето е недостатъчно, или когато участниците в екипа не са особено 

съпричастни към идеята или към самото решение. 

 

http://www.spiralata.net/kratce/index.php/samopoznanieto-pat-kam-prosvetlenieto/1151-pro-svet60
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1.2 Авторитарно решение, взето на основа на дискусия 

Дискусията в екипа увеличава шансовете да се чуят всички мнения, но 

същевременно при този подход екипът не участва пряко във вземането на решение. 

След дискусия между членовете само ръководителят на екипа има право на 

крайно решение. Това впоследствие може да породи недоволство или да намали 

степента на съпричастие към решението от страна на някои участници в екипа. 

Тази техника за вземане на решение е подходяща в случаите, когато екипът 

не успява да постигне съгласие или пък когато съпричастието към екипната цел от 

страна на всички членове на екипа все още е ниско. 

1.3. Решение, взето от експерт в екипа 

При тази техника за вземане на решение в екипа отговорността за самото 

решение е на експерт със задълбочени познания по техническата част на 

решението. Същевременно отговорността за изпълнение на решението е на самия 

екип. Подобни решения могат да фрустрират някои членове на екипа, тъй като в 

случая властната позиция на експерта е много силна, а останалите трябва да 

изпълнят неговото решение. 

Възможни са и някои недоразумения кой всъщност е експертът в екипа. 

Поради това, най-подходящата ситуация, в която може да се прилага тази техника 

на вземане на решение е когато има остра нужда от специфично експертно мнение. 

1.4. Решение, взето в оперативен порядък 

Подобни оперативни решения най-често са средна оценка на индивидуалните 

мнения на членовете на екипа. 

Обикновено се налага да се ползва подобна техника, когато екипът няма 

възможност да се събере заедно на едно място. В подобни случаи мениджърът на 

екипа проучва самостоятелно мнението на всеки участник. 

Слабостите на тази техника на екипно решение са, че липсва дискусия и това 

ограничава съпричастието на участниците към решението. Възможно е подобна 

техника да доведе до игнорирането на интересни гледни точки и идеи. Всичко това 

създава условия за латентни конфликти. 

До тази техника се налага да се прибягва, тъй като тя, подобно на 

авторитарните решения, пести време. 

1.5. Решение, взето от малцинство 

Тази техника може да се използва, когато екипът не разполага с време, а 

същевременно трябва да вземе решения по широк кръг от въпроси. 
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Слабостите на тази техника са, че решения от страна на малцинството могат 

да породят недоволство или конкуренция вътре в екипа, което е нежелателно 

състояние. Затова е препоръчително екипът да реши кои негови членове ще бъдат 

натоварени с отговорността да вземат въпросните решения. Добре е хората, 

натоварени с отговорността да вземат решенията, да са малко под 50% от състава 

на екипа. 

Когато част от участниците в екипа имат желание и готовност да направят 

нещо, но другата част нямат такова желание и готовност, подобен тип начин за 

вземане на решения в екипа е сред най-подходящите. 

1.6. Решение, взето с мажоритарен вот 

Счита се, че това е най-ефективната техника за вземане на екипни решения, 

защото малко над 50% от участниците приемат решението за подходящо (50% 

плюс още 1 участнник). 

Слабост на тази техника за вземане на екипно решение е, че се създава 

усещане, че екипът е съставен от две страни – “спечелили битката” и “загубили 

битката”. 

Освен това при подобна техника има риск да се подценят мненията на 

участниците, които са малцинство. Възможно е точно тези хора да са най-ценни 

със своите идеи за конкретната ситуация. 

1.7. Решение, взето с консенсус 

Има много начини, за една група, да взема решения и никой от тях не е 

идеален. Повечето от нас са израснали в култура, считаща западната демокрация за 

най-добрата, и гласуването за единствената власт, която може да служи на хората. 

На практика, обаче, е на лице едно голямо разочарование, що се отнася до 

възможностите на тази система за колегиалност при вземането на решения и още 

повече (дори в по-голяма степен) за възможността за промяна на каквото и да било 

в тази система. Демокрацията – системата, позволяваща било избирането на 

управление, било изпълнител или управителен комитет, който да взема всички 

решения, най-често разочарова. 

Обикновено, по време на демократично гласуване, независимо в какъв 

мащаб, голямо малцинство е недоволно от резултата. И дори и това малцинство да 

приема резултата, защото е приело “правилата на играта”, то активно ще се 

съпротивлява или ще се опита да смекчи последствията от това решение до 

следващата възможност за гласуване. 
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Компромисът е друг метод за взимане на решения, обикновено чрез 

преговори. Две, или повече, страни обявяват всяка своето становище и го изменят 

малко по малко, чрез премерени отстъпки. Най-често преговорите водят до 

незадоволителни резултати и за двете страни, защото никоя не е напълно 

задоволена. 

От друга страна, консенсусът е далеч по-алтернативен начин за вземане на 

решения, стимулиращ творческия дух на всеки от участниците. Това е процес, при 

който никое решение не може да бъде взето докато всички участници не го 

одобрят. Вземането на решение по този начин може да отнеме време, но накрая то 

е търпеливия резултат от всички най-добри идеи и воли в една група, в дух на 

сплотеност и равновесие. Малцинствата биват изслушвани по време на целия 

процес, а не само накрая – решението се изработва колективно. 

Прилагане на процеса. Има много формални начини за вземане на решения 

чрез консенсус, но тук ние ви предлагаме една опростена процедура, за да се 

разберат основните механизми. Формулира се проблема (въпроса) по който трябва 

да се вземе решение. Този предварителен етап помага за изясняване на същинския 

проблем и разграничаването му от различни лични интерпретации, които могат да 

доведат до неразбирателство. 

Правят се различни предложения за решаване на проблема (брейнсторминг). 

Записват се всички, дори най-фантастичните. В процеса се отделя време за 

различни възникнали въпроси и изясняване на ситуацията. Записаните решения се 

обсъждат и дебатират, изменят и регрупират, и от тях се прави най-късия възможен 

списък. Кои от тях са най-предпочитаните от групата? Всички предложения и 

техните разлики се обясняват добре, така че да могат всички да ги разберат. Тук 

може да се използува и стария метод – да се даде равно време на двама души да 

изразят своите “за” и “против” предложението. Обсъждат се различните “за” и 

“против” за всяко предложение. Прави се така, че всеки да може да се изкаже 

(кръгов ред, малки групи, ...). 

Ако няма голямо противопоставяне, разглежда се състоянието на решението 

и дали може да се достигне до споразумение. Признават се малките възражения и 

се включват малки поправки. Предложението се обсъжда и се проверява 

консенсуса. 
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Право на вето. Правото на вето, притежавано от всеки спрямо 

предложенията на останалата част от групата, е краеъгълният камък на метода на 

консенсуса. За вземането на решение е нужно “позволението” на всеки член на 

групата и тъкмо затова изслушването и отговарянето на всички участници и 

взимането в предвид на всички мнения става най-важното нещо за групата като 

цяло. 

Резултатът от това е не само една по-равноправна група, но също и една по-

“задоволена” група, в която всеки се чувства еднакво важен. Отговорностите са по-

добре поделени, членовете са по-отворени към другите и желанието да се правят 

нещата заедно е споделено. Налагането на вето върху предложение изисквало 

дълги обсъждания и труден синтез е сериозна постъпка. То може да бъде 

упражнено след добро обмисляне на неговите “за” и “против”, като крайна мярка, 

поради етични подбуди или поради последствията, които едно решение може да 

има. Може също да бъде упражнено и поради силна емоция (страх, отвращение), 

но в никакъв случай поради лични предпочитания или егоцентрични подбуди. 

Когато вземането на решението е изминало пътя си, вземайки предвид 

различните противопоставяния и промени, и все пак някой още не е съгласен с 

намереното решение, са възможни и други форми освен ветото, които не контрират 

процеса. Например, да не се подкрепи решението: “Не чувствам нуждата от това, 

но мога все пак да участвам”. Или също да останеш резервиран(а): “Мисля, че това 

може да е грешка, но съм готов(а)  да я поема”. Или да не се замесваш: “Няма да 

участвам, но и няма да попреча на другите да го направят”. И накрая, има още една 

възможност - оттегляне от групата. Поне за известно време. 

Коя техника за вземане на решение в екипа да се избере, зависи изцяло от 

ситуацията и често пъти от “пресата на времето”. Когато екипът е притиснат от 

времето, избира техника, която пести време, но това се отразява на качеството на 

взетото решение и на съпричастието на участниците. 

Техниките, които пестят най-много време са авторитарното решение, 

оперативното решение, експертното решение. Творческите задачи на екипа обаче 

изискват консенсусно решение, което може да се подпомогне от различни 

брейнсторминг техники.. 

Тъй като вземането на решения в екипа се отразява пряко на ефективността 

на работа в екипа, в интерес на всички членове на екипа е те да са наясно, че: 
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 Съществуват различни начини на вземане на решения в екипа и хората 

в него разполагат с различни възможности, когато вземат решения по важни 

въпроси. 

 Творческият подход при вземане на решения (особено при 

консенсусното решение) има най-важно значение за прогреса на екипа към 

крайната му цел. затова екипът не бива да пести от своето време за задълбочени 

дискусии, които в края да преминават към вземане на консенсусно решение. 

 Още в началната фаза на формиране на екипа е добре да се проведе 

дискусия и/или обучение на тема “екипни решения”, за да могат всички участници 

да усвоят умения, полезни за вземане на решения. Става дума за умения да се 

представят идеи, умения за аргументация, умения да се слуша активно, умения да 

се разбира поведението на околните, умения да се отговаря на забележки и да се 

понася на критика и др. 

 Полезно е екипът да получи помощ от опитен “външен” човек, който 

поне в началото да присъства на някои работни срещи и да насочва екипа към по-

ефективните (според ситуацията) начини на вземане на решения. 

 Не е излишно да се напомня в началото на всяка работна среща на 

екипа коя техника на вземане на решение е най-подходящата според конкретната 

ситуация, пред която са изправени хората в екипа. 

 

2. Типове решения. Има няколко основни типа решения, въпреки че те 

може да се категоризират по различни начини.  

 Управленски решения, които могат да бъдат направени само от вас, 

като управител или ръководител. 

 Делегирани решения, които могат да бъдат направени от всеки и могат 

да бъдат делегирани, както трябва да бъде взето решение, но изборът е маловажен. 

 Избегващи решения, когато резултатът може да бъде толкова тежък, че 

не трябва да се направи избор, тъй като последиците могат да бъдат 

невъзстановими ако се направи грешен избор. Това най-вероятно ще доведе до 

негативни последствия, например смърт. 

 Очевидните решения, където изборът е толкова очевиден, че 

съществува само един разумен избор. 

 Съвместните решения, което трябва да се направи след консултация и 

със съгласието на другите. Съвместно вземане на решения направиха революция в 
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безопасността на въздушния трафик, като не се разчита само на капитана, а се 

взимат в предвид и мненията на другите членове на екипажа. Взимането на 

управленско решение е сред най – важните елементи на управленския  процес.  

Тъй като субектите на управление осъществяват редица функции, то може да 

се каже, че между управленското решение  и управленските функции има 

двупосочна или  двустранна връзка. Тя се състои в следното: решението се 

съдържа във функциите, а функциите се съдържат в решението. 

Както е известно, за взимане на всяко решение трябва да има две подсистеми 

- множество алтернативи и ограничения. Съществена част от процеса по вземане на 

решение включва анализа на крайно множество от алтернативи, описани в 

термините на критерии за оценяване на тези алтернативи. Тогава задачата може да 

се формулира като подреждане на тези алтернативи по отношение колко 

привлекателни са за вземащия решението, когато всички критерии се разглеждат 

едновременно. Друга задача може да е да се открие най-добрата алтернатива или да 

се определи относителният приоритет на всяка от алтернативите, когато всички 

критерии се разглеждат едновременно (например, проекти, конкуриращи се за 

определено финансиране). Решаването на такъв тип задачи е в центъра на т.нар. 

многокритериално вземане на решения (multiple-criteria decision analysis, MCDA). 

Тази подобласт на вземането на решения, макар и стара, продължава да привлича 

интереса на много изследователи-теоретици и практици и е обект на разгорещени 

дебати, тъй като съществуват много методи за многокритериално вземане на 

решения, които, приложени над идентични входни данни, предлагат твърде 

различни резултати.  

Логичното вземане на решения е важна част от всички научно-базирани 

професии, в които специалистите прилагат познанието си за дадена област, за да 

вземат информирани решения. Например, медицинското вземане на решения 

включва поставяне на диагноза и избор на подходящо лечение. Но изследванията 

показват, че когато се налага да вземат в реални условия, характеризиращи се с 

ограничено време за вземане на решението, по-високи залози и повече неизвестни, 

специалистите могат да използват интуицията си, вместо структурирани подходи, и 

да предлагат курс на действие на база на опита си, без да претеглят алтернативите 

(т.нар. recognition primed decision).  

Основното при взимане на решения е  да се съберат колкото се може повече 

мнения или информация и върху тази основа да се стигне до решение.                 
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При вземане на важни решения, ръководителят трябва да се основава не само на 

фактите или базата от информация, но и  на мненията, защото в много случаи един 

или друг факт може да заблуждава, ако не е взет в правилния общ смисъл (в 

контекста) или да липсват основни, съществени факти. 

 

2. Класификация на решенията 

Решението е основно средство за въздействие и представлява система 

от мероприятия, свързани с изменение в поведението на хората и 

колективите.  

Решенията могат да се класифицират по различни признаци: 

   в зависимост от характера на проблемите и нивото на което се вземат 

– те биват стратегически, тактически и оперативни; 

   според продължителността на действието им – те биват еднократни и 

перманентни; 

  според своята природа или сферата на приложение – те биват  

икономически, технологически, организационни, административни, социални; 

   в зависимост от мащабите на действие – те биват  глобални и локални; 

  според необходимото време за осъществяването им - дългосрочни, 

средносрочни, краткосрочни; 

    в зависимост от степента на неопределеност в която се вземат – те 

биват силно структурирани (детерминирани), слабо структурирани (вероятностни); 

  по носителя на въздействието – те биват  устно-  разпоредителни, 

документално- фиксирани; 

   по направлението на въздействие - вътрешни и външни; 

   по начина на вземането им -  те биват индивидуални и групови 

  според това дали решенията са ясни или неопределени – те биват  

програмирани и непрограмирани. 

Класифицирането на решенията позволява да се изявят типови решения 

характеризиращи се с определен набор от признаци и да се изработи типология на 

ситуациите и на тяхното решаване (когато е възможно) и особено при 

организиране на изпълнението им и контрола върху тях. 

Целесъобразно е да се направи кратка характеристика на някои от видовете 

управленски решения. 
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Така например, програмираните решения са  недвусмислени, ясни решения, 

те касаят добре изяснени проблеми, които обикновено са ежедневни и често 

повтарящи се. Непрограмираните решения са  неопределени и не във вид на 

директно изпълнение. Те са уникални по природа и към тях не може да се подходи 

по стандартен начин. 

Индивидуалните решения  се взимат еднолично от ръководителя.      

Съществуват редица фактори, които влияят върху процеса на индивидуално 

вземане на решение: на първо място, това е субективизмът. Субективизмът е 

неизбежен при индивидуалното  вземане на решение. Всеки човек притежава своя 

собствена ценностна система, която влияе на оценката и поведението му. В най-

голяма степен влияние оказва личността на ръководителя, който взема 

окончателното решение, но въздействат и събиращите информация, извършващите 

подбор и преценка, определящите критериите и тяхната ранжировка, подаващите 

обратна информация и т.н. 

За съвременната организация обаче са много характерни груповите решения. 

Предимствата им са, че има  обединение на ресурси (различни гледни точки, 

информация, способности), разпределение на труда, ангажираност към решенията.  

Недостатъците на този вид решение могат да се изброят в следното: губи се повече 

време; има натиск към коформизъм; доминиране на лидера или друга малка част от 

групата; разпределение на отговорността. Груповите решения могат да доведат до 

конфликт. 

При груповото вземане на решение, трябва да се определят няколко термина: 

 Групово мислене — появява се в групи, които са сработени с цел 

запазване комфорта на групата; илюзия за неуязвимост, комформизъм, 

автоцензура.  

 Групова поляризация — крайните позиции в една дискусия стават още 

по-крайни.  

Стратегическите решения се свързват със стратегическото управление на 

фирмите. Стратегическото управление способства организацията своевременно да 

вижда промените, настъпващи в обкръжаващата среда, а произвежданите изделия и 

стоки да приспособява към тези промени. В рамките на възможностите си да 

избира оптимална стратегия за развитие и успешното й реализиране. На 

съвременния етап стратегията е един от съществените белези на системата на 
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стратегическо управление на организации, фирми и предприятия.           

Използването на стратегическото управление създава условия и възможност за: 

 Повишаване качеството на вземаните решения; 

 По-правилно формиране на приоритетите за разпределение и 

използването на ресурсите по време и място; 

 Увеличаване или спечелване на конкурентно предимство на 

обществото за предлаганите стоки и услуги; 

 Осигуряване и поддръжка на възможност за гъвкави промени и 

адаптация към обкръжаващата среда и ситуации с оглед достигане на перспективи 

в своето развитие; 

 Оценяване ефективността на действията си в условията на своите 

възможности и тези на системата 

Ето защо, стратегическото решение  се свързва с дългосрочното развитие на 

организацията. 

Оперативното решение пък от своя страна се свързва с ежедневната дейност 

на организацията, с обичайното управление на персонала, ресурсите и пр. 

По отношение на тактическото решение може да се каже следното: то касае  

различни групи системи: 

 системи, използвани при оценка на резултатите от дейността на 

организацията по настоящем и в перспектива. Качествената страна на оценката на 

решението  обикновено се нарича ориентир, а количественото съдържание – 

задание. 

 системи, по които се създават отношенията на единицата с нейната 

външна среда;  

 системи, по които се установяват отношенията и процедурите вътре в 

организацията. Обикновено те се наричат организационна концепция. 

 системи, съгласно които единицата извършва своята ежедневна 

дейност, наречени основни оперативни способи. 

Част от решенията могат да бъдат устни. Друга част задължително трябва да 

бъдат документирани от ръководителя.  Пример за подобно решение е например 

решение за  провеждане на одит в организацията, различни решения по отношение 

на правилника за вътрешния ред  и пр. 

Решенията, според сферата им  на приложение касаят различни страни от 

дейността на организацията.  Тези решения се свързват с финансите на 
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организацията, самата структура, различните взаимодействия, филиали, създаване 

или закриване на нови пазари, линии и пр. 

Според съвременните управленски концепции, съществуват редица 

управленски решения, като например: 

• Стратегически решения, които могат да бъдат, от своя страна: 

 Целеви – свързани са с политиката на организацията;  

 Координационни – координират се целите, задачите и ресурсите във 

времето;  

 Структурни – отнасят се до изграждането, промяната, 

усъвършенстването на организацията. 

Съществуват също и оперативни решения – вземат се по всеки текущ 

проблем, основни решения, които съчетават предходните две, спомагателни 

решения, допълнителни решения,  текущи, срочни, дългосрочни решения и пр. 

Отделни автори посочват също така и решения,   свързани с глобалната или 

локалната дейност на организацията, решения, свързани с персонала, 

администрацията, стратегията, тактиката, оперативната дейност  и пр. елементи, 

свързани с организационния живот. Може да се обобщи: съвременното  управление 

на организациите  се основава на вземане на решения, по отношение на тяхната 

бъдеща дейност, съобразявайки се с изискванията на средата. 

От съществено значение за успеха на създаването на решение е как то е 

предварително подготвено посредством формулирането на намеренията на 

ръководителя на организацията и неговото единно разбиране от тези, които 

ще работят върху подпомагане на ръководителя в процеса на създаване на 

решение. 

Въпреки несъмнената си важност концепцията за  единното разбиране 

остава в определена степен неразбрана и неясна за голяма част от 

ръководителите на всички нива. Тя може да се опише като психологическо 

явление  или установени теоретично когнитивни процеси и състояния на 

информираност, за които може да се предполага, че лежат в основата на 

управлението. Тази вероятност поражда риск от въртене в порочен кръг на 

твърдението, че единното разбиране е основата на ефективното управление, 

защото ефективността на командването и контрола се повишава от единното 

разбиране. Колкото и вярно да изглежда това твърдение подлежи на доказване. 
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За да избегнем този парадокс на неаргументиранст на изразеното по-горе 

твърдение е необходимо индивидуално и независимо да дефинираме единното 

разбиране като съществуваща теория и в същото време да установим методи, 

критерии и показатели  за неговото измерване и оценка. При реализирането на 

това ние можем в допълнение да отговорим  на емпиричния въпрос за ролята на 

единното разбиране при реализацията на управленските функции. С други думи 

трябва да създадем система за валидизация на единното разбиране на 

намерението, която покрива каквито и да е програми, нормативна база, 

процедури, които са свързани с теорията за намерението. Тази валидизация 

трябва да се основава на наблюдаеми ефекти, прогнозирани от теорията.  

КАКВО Е НАМЕРЕНИЕТО? 

Първата стъпка при оценяването на единното разбиране на намерението, 

като психологическо явление, е насочена към определяне на действителното 

значение на този термин. Същността и съдържанието на термина намерение 

винаги е била обект на внимание и значителен интерес, поради полемиката за 

сходството и с друго понятие, прилагано до неотдавна и до сега смятано за 

еквивалент на намерението – замисъла на командира
19

. Но не това е същността 

на проблема. Намерението е в центъра на вниманието поради факта, че всяка 

организация се нуждае от ръководство. Често огромна част от чисто 

специфичното съдържание на ръководството е формулирането на цел или 

определяне на желаното крайно състояние. Стремежът към провеждане на 

мрежовоосигурени и поддържани  операции и операции базирани на ефекта 

извежда проблема за намерението на челно място.  

Основното определение може да варира като съдържание от просто общо 

описание на действията в тяхната последователност без вписването им в 

конкретни фази до точно и ясно дефиниране на концептуалната рамка, 

включително хипотетични умозаключения, прогнози, очаквани ефекти или 

процеси. Броят на свързаните наблюдаеми променливи и спецификата на 

техните измерения може да има значителни вариации. Очевидно колкото по-

голям е броя на тези наблюдаеми променливи толкова по-затруднено ще бъде 

                                                           
19

 Да се разгледа по-обстойно, като се направи сравнителен и критичен анализ. 
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точното определяне на концептуалната рамка.  

Разработването на инструментариум за измерване и оценка на единното 

разбиране на намерението предполага анализиране на голяма област от, 

свързани в определени граници, теории. Основната област на проучване (в това 

число и набор от характерни качества, свойства, признаци, които са обединени 

в тази област; инструменти за измерване или прости модели и шаблони, 

типични за извършване на анализите и оценките в тази област) трябва да бъде 

ясно и точно определена. Това ще позволи в последствие да се определи дали 

даден специфичен компонент е подходящ на определението. Освен това трябва 

да се определи дали областта е само в едно измерение или многомерна. В 

резултат на това инструментите за измерване  и оценка трябва да са 

определени така, че да съответстват на потребностите. Определянето на 

границите на теоретичната област  затварят оценката в определена 

последователност и една общоприета мярка.  

УПРАВЛЕНСКО  НАМЕРЕНИЕ 

От теоретична гледна точка от нас се очаква да предложим определение 

на термина „намерение“. Към момента са известни няколко най-разпространени 

и използвания на термина. Намерението, понякога е свързвано с визията, 

включва предвиждането за развитието на операцията, нейното желано крайно 

състояние, допускания и ограничения. Без значение какво е нивото на 

ръководния ешелон способността на неговия ръководител да формулира, 

изрази и обяви намерението си определя успеха на операцията.  

Ударението е върху желаното крайно състояние, а не толкова върху 

методите и задачите, посредством това състояние може да се постигне. По този 

начин се постига по-добра синхронизация между конкретните изпълнители. В 

действителност ползата от включването на определен метод, в намерението на, 

се подлага на съмнение, защото така би могла да се наруши инициативността на 

подчинените. Формата и мястото на формулирането на намерението в писмените 

и устни указания и инструкции е задължително да се стандартизира в 

структурите, които съставляват всяка система. Степента на детайлизация на 

намерението ще зависи от естеството на самата заповед и наличното време.  
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Полезността на формулиранто намерение ще зависи не само от реалното 

съдържание на формулировката му. Неговото качество и полезност за 

подчинените е функция на качеството на работа на ръководителя в самия 

процес на формулирането му в хода на планирането. Тъй като е изрично, ясно 

и категорично формулирано то може да послужи като изходна точка на 

подчинените и техните групи за планиране за формулиране на техните 

собствени намерения и планиране изпълнението на техните мисии. Освен това 

то е основен жалон по време на самата операция за реализация на основната 

мисия, особено в случаите, когато планът не съвпада с конкретното развитие на 

обстановката. Неговото формулиране се извършва в пряка връзка с 

очертаването на целта на операцията от ръководителя и неговия орган за 

управление, определянето на необходимите средства и способности за нейното 

постигане, дефиниране на ограниченията, средата, в която ще се провежда 

операцията и т.н. Посредством очертаването на целта на операцията може да 

създаде един лесен за възприемане мисловен модел на операцията, което е 

много по-полезно от създаването на поредица от директиви. По този начин 

формулирането на намерението трябва да позволи на подчинените да създават 

решения, които са съвместими, последователни и непротиворечащи на целта и 

оперативната рамка на операцията, създадена от ръководителя на структурата.  

Намерението придобива постепенно своята значимост в хода на 

развитието на теориите за управлението. Мисийното командване
20

 придава 

особено значение на ръководенето, базирано на споделеното намерение. 

Посредством установяването на общо единно  разбиране за това намерение в 

ръководената организация се създават облекчаващи условия за подчинените 

да  вземат такива решения, които са в интерес на реализирането на 

намерението на старшия и да създадат тези решения по-бързо в сравнение с 

времето, за което биха го сторили без да имат на разположение това 

намерение.  

Този факт е ключов и подхода към операциите базирани на ефекта. При 

него от ръководителя се очаква да уточни целите на операцията така, че те да 

                                                           
20

 Ще бъде разгледано по-подробно в лекция 15 
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послужат като една логическа основа на планирането. Поради факта, че 

ударението се поставя върху функционалната насоченост на действията (т.е. 

до какви ефекти трябва да доведат те), а не към самите действия 

планиращите могат да претворят намерението в процеса на реализиране на 

проекта операция по-ефективно. Освен това инструмента „намерение на 

командира“ подпомага подчинените да разберат „защо“ е определен такъв 

вариант за действие и „как“ те могат да допринесат за постигане на желаните 

ефекти. 

По сходен начин в Мрежовоцентричните операции, каквито често са 

контрабунтовническите действия, се приема важността на ефективното 

споделяне на намерението, не само като специфична задача, но и като 

концептуален модел на това как се визуализира развитието на операцията. В 

интерес на постигане на по-високо оперативно темпо и по-ефективно 

провеждане на Мрежовоцентричните операции се изисква използване на 

високоинтегрирани, мрежови системи съставени от хора, технологии, 

информация и доктрини.  Това води до допускането, че широко 

разпространеното споделяне на информация трябва да позволи на 

разпределените в пространството сили да се самосинхронизират и да действат 

по координиран начин в интерес на общата цел. Всички, чиято отговорност е 

създаването на решение, в подобни мрежови структури трябва да имат 

сравнително добре споделено единно разбиране на операцията с оглед на 

задължението си да създават решение, които са пряко свързани с постигането на 

намерението на своя ръководител.  

 

КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА НА НАМЕРЕНИЕТО 

Традиционното разбиране за използване на намерението включва по-

скоро споделянето на модела на операцията отколкото да се ограничава само до 

една система от конкретни задачи. Директивите сами по себе си не дават 

възможност за проявяване на инициатива и синхронизация, които са основни 

изисквания в съвременните операции. Поради това Пиго и Мак Кен предлагат 

една напредничава и радикална реконцептуализация създаването на решение в 
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частта му за споделеното намерение. Те дефинират намерението като общо 

подразбиране на специфична цел, а не само като изрично формулиране на цели. 

Най-общо те приемат, че намерението може да се раздели на две части, 

експлицитно - категорично и ясно формулирана и имплицитно - подразбираща 

се (скрита, косфена)   

Категорично и ясно формулирото намерение е изградено от публично   

обявени указания от типа на писмените или устни заповеди. Съгласно тези 

теоретици този тип намерение е само върха на айсберга от гледна точка на  

обявеното в пълен обем намерение. Даже и при използването на обемисти и 

обстоятелсвени директиви някои намерения и детайли остават като неизказани 

очаквания възприети или споменати най-общо.  

За разлика от експлицитното, имплицитното  намерение обхваща както 

възприятието на колектива така и индивидуалното знание, очакванията и 

доверието, които ръководят човешките действия. Този вид намерение е 

съществено за разбирането. Тълкуването на експлицитната комуникация винаги 

трябва да се основава на развърната система от косвени разбирания, които 

определят и доразвиват основното разбиране посредством даване допълнителни 

подробности. Поради това концепцията за иплицитното намерение ни 

пренасочва към всички допълнителни значения, скрити в експлицитната 

комуникация. С намерение формирано в рамките на съчетаване на експлицитни 

и имплицитни компоненти общоприетото намерение е сума от всички 

комуникации, знаия, идеи, доверие, очаквания, които са споделени между 

определен кръг от хора извършващи определена дейност или процес в интерес 

на операцията.  

Пиго и Мак Кен илюстрират връзката на имплицитното и експлицитното 

в иерархията на намеренията, която показва относителната важност и значение, 

които те придават на различните компоненти на намерението посредством 

обема, който те заемат в пирамидата на намерението. Върхът на пирамидата е 

зает от експлицитното намерение, извлечено от такива комуникации като 

заповеди, директиви, дискусии по мисията под формата на въпроси и отговори. 

Пиго и Мак Кен твърдят, че това е най-лесния за забелязване, но и с най-малко 
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влияние аспект на намерението. Това е така, защото експлицитния слой от 

който е изграден върха на пирамидата лежи върху множеството иплицитни 

слоеве, свързани с очаквания. Те са основани на индивидуалните и колективни 

военно и гражданско образование, обучение, подготовка и опит,  които 

обуславят как трябва най-общо да се проведат операцията и действията. В 

основата на тази пирамида лежи културния пласт. Той се базира на възможно 

най-широките културни очаквания свързани със защитата на националните 

интереси, обществените норми, моралните и етични ценности. 

В рамката Пиго Мак Кен качеството на управлението е представяно като 

пряка функция от степента на разпространение на споделеното намерение 

между личностите в една организация (както експлицитно, така и 

имплицитно). Множество са факторите, които потенциално могат да определят 

нивото на споделяне на намерението. Това са организационната структура,  

вида, естеството, степента на подготовката, характера на социалните и културни 

норми, които формират мисленето на хората и взаимодействието помежду им. 

Индивидуални качества от рода на лидерство могат също да дадат голямо 

отражение на споделянето на намерението и да доведат до поощряване и 

оценяване на инплицитното намерения. 

В основата си имплицитното намерение е най-важния аспект на 

упралвнието и ключов определящ фактор за успеха в операцията. Гарантирано 

е, че колкото разпространението и споделянето на имплицитното намерение е с 

по-широки граници, толкова по-голяма е вероятността за съвместна ефективна 

и ефикасна работа в групата и толкова по-малко погрешни разбирания и 

неразбирателства ще се проявяват в процеса на решаване на задачите, свързани 

с реализирането на мисията. Следователно потенциален проблем в 

съвременните съвместни операции за борба с радикализацията и 

тероризма би бил различното разбиране на имплицитното намерение 

споделено от индивиди с различни организационни култури и различни 

видове образование и мислене.   

Приема се, че имплицитното и експлицитното намерение могат да се 

обменят между хората по различни пътища и начини. Експлицитното 
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намерение се споделя посредством определени и присъщи форми на 

експлицитната комуникация (обикновено това са писмени и устни заповеди) на 

работни срещи на ръководителите или каквито и да било дейност, свързана с 

определена мисия. За разлика от него, споделянето на имплицитното намерение 

е свързано с по-сложна и времеемка система от дейности, които трябва да бъдат 

поддържани от цялата военна организация. Образованието, обучението и 

подготовката правят много повече от експлицитното намерение, защото 

допринасят посредством имплицитното знание за ценностите и очкванията на 

ръководителя, които хората възприемат по свой собствен начин. Социалните 

контакти  са също средство за достигане до споделено имплицитно намерение. 

Процесите на социализация (наблюдението и заключението за поведението на 

другите), екстернализация (изразяване на мнението, становището и очакванията 

на командира, като индивид), интернализация (възприемането на това 

екстернализирано мнение, очакване, становище от управлявания колектив) 

позволяват на хората да достигат до имплицитното намерение без да полагат 

експлицитни усилия или усилие да осъзнаят и възприемат това намерение.   

Макар, че рамката на Пиго и Мак Кен има значително влияние върху 

оперативното мислене се очертават няколко ключови аспекти, които изискват 

емперични (опитни, практически) потвърждения и доказателства. Например, 

въпреки, че намерението беше описано като пирамида, налице е доказателство 

a priori, че свързаните помежду си нива на влияние на трите имплицитни слоя са 

разпределени по един систематичен начин. На практика тези слоеве са в пряка и 

непосрествена взаимна зависимост и произтичат от културни традиции и 

очаквания на хората. По същия начин хората са повлияни в голяма степен от 

културата, в която те са родени израсли и живеят. Културата от своя страна се 

променя постоянно в резултат на влиянията на всички индивиди и институции, 

които я съставляват.  

ОБЩА ПРЕДСТАВА ЗА НАМЕРЕНИЕТО 

По-нататъшното развитие на концептуалната рамка на Пиго и Мак Кен за 

общотоприетото намерение води до подпомагане за изясняването на това как 

намерението е формулирано и оповестено. Освен това можем да установим как 
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рамката обединява в себе си няколко важни проблемни области, доказани 

посредством когнитивни и военни изследвания. 

 1) споделеното разбиране е съществено за координираните и правилни 

действия.  

2) обща рамка за решаване на проблеми, установена от старшия 

посредством оповестеното намерение, позволява на подчинените да създават 

решения, съвместими с това, което ръководител желае да постигне.  

3) споделеното знание и опит е основа за добра комуникация между 

създаващите решения.  

Важността на тези проблемни области се доказва от факта, че те са 

независимо изследвани и проучвани от множество изследователи.  

Споделено разбиране. Този проблем се разисква и изследва обширно в 

контекста на концепцията за менталните модели, които представят 

комплексността и богатото многообразие на менталното представяне на знанието. 

Ментален модел е организирано познавателно представяне при което 

вътрешни мисловни символи кореспондират с елементи съставляващи 

определена външна система на така че тези символи да са обвързани със същите 

взаимоотношения и по същия начин, както външните елементи. Въпреки и по-

малко детайлен от реалността и наблягащ на определени елементи връзки и 

взаимоотношения в по-голяма степен от други менталния модел  служи като 

вътрешна за индивида симулация на една външна система.     

Трудната част на управлението и особено на създаването на решение е 

споделянето на менталния модел. Степента на споделяне на ментални модели 

между индивидите с обща зона на интереси може да повлияе на нивото на 

координация или най-общо на поведението на системата умишлено или не. 

Множество научни студии поддържат тази визия. За да имаме ефективно 

управление и решение в екипите трябва да има едно и също разбиране и 

възприятие на целите на системата и за непредвидените обстоятелства. Освен 

това, за да се работи ефективно по отношение на една ясно наложена система от 

цели членовете на управляващите екипи трябва да усвоят и възприемат същия 

ментален модел на средата на създаването на решението, включително цели, 
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задачи, проблеми, допускания, категории и спорни въпроси.  

Споделянето на ментални модели се приближава до идеята на Пиго и Мак 

Кен за установяване на общоприето намерение. И в двата случая групата от 

индивиди действа по-ефективно като екип, когато споделят информация в 

организирана  познавателна структура, която представя функционирането на 

системата, задачите и екипа. Споделения ментален модел насочва членовете на 

екипа по отношение на това каква роля се очаква да играят, какви задачи трябва 

да изпълняват, как да се координират помежду си като екип посредством 

прогнозиране на необходимата информация за другите членове на екипа, 

вероятното поведение на всеки член на екипа и системата като цяло. По същия 

начин общоприетото намерение предава такъв тип информация, която далече 

надхвърля границите само на задачите на екипа. Освен тях то осигурява и 

всички останали типове информация както менталния модел. Основната разлика 

между двете концепции трябва да се търси в степента на фокусиране на 

специфичността и в конкретността на споделените представи. Резултатите от 

научните изследвания показват, че менталните модели на екипите клонят към 

фокусиране към относително ограничен кръг от проблеми или към един проблем 

или задача в само една ограничена област, определени и ограничени по-скоро в 

процедури свързани с целите на мисията.   

Използването на имплицитна комуникация е друго преимущество, което 

се придобива посредством споделянето на ментални модели. Те помагат на 

членовете на екипа да прогнозират потребностите и действията на на другите 

членове. Това им позволява по ефективна поддръжка и работа в самия екип. 

Например по-бързото темпо на цикъла на решението изисква координация 

между членовете на екипа с различни роли и отговорности. Когато някой от 

членовете на колектива не успее да действа в съответствие с потребностите и в 

рамките на ограниченията наложени от колектива се появява вероятност екипът 

като цяло да не успее с изпълнен ието на своите функции. Поради това екипите, 

които са обучени и подготвени във внедряването на ментални модели, които по-

добре обясняват предназначението на системата, как изглежда, как работи, как 

функционира в момента и как вероятно трябва да функционира имат по-големи 
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възможности за по-добро представяне и действие особено по отношение на 

комуникирането и координирането.  

Рамка за общоприето решаване на проблема. (Common Problem-Solving 

Framework).  

Концепцията за общоприетото намерение е приложима по-скоро към 

създаването на среда за решаване на проблема отколкото за записване на целите 

или плановете на ръководителя. Пиго и Мак Кен пригаждат намерението в 

интерес на способността на вземащите решения да създават обосновани и 

аргументирани изводи, заключения, решения, когато се сбльскат с неочаквани 

събития. По същото направление други твърдят, че традицинното формулиране 

на намерението е неадекватно и трябва да се развива в порамките на по-

широката по своя обхват концепция. Тяхната изходна точка е обмислянето и 

търсенето отговор на въпроса как ръководителя трябва да каже на своите 

подчинени преди провеждането на операцията, такаче техните последващи 

действия да са в съответствие с неговото намерение. При идентифицирането на 

множество специфични аспекти на една добра ръководнаа концепция 

изследователите поставят ударението на потенциалните проблеми и 

възможности за определяне на индикаторите на проблемите в плана и може би 

най-важното -  разбирането на потребностите от информация, които 

ръководителят  ще изпитва, за да оцени правино хода на операцията
21

. Това е от 

критична важност в съвременните операции, при които обемът от информация 

може бързо да обърка, затрудни и доведе до ступор който и да било цивилен 

ръководител, полицейски началник или военен командир.  

Концепцията е сбор от знанието, което се изисква от подчинените и на 

което те ще базират свото собствено планиране и изпълнеие на плана. Тя ще 

действа като филтър за обменяната на свързаната с ръководенето информация 

преди и в хода на операцията. Идеалната система за комуникиране трябва да 

лимитира обмена на информация само до тази, която ще е потребна, за да се 

отговори на основните въпроси, свързани с концепцията. Такива въпроси могат 

да бъдат „Вървят ли нещата според предварителните прогнози и в съответствие с 

                                                           
21

 Става въпрос за оценката на операцията. 
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плана?” „Ако не, какви са причините за това?” „Какво е необходимо да се 

коригира?” „Дали прогнозите са изцяло погрешни или е необходима само малка 

корекция?”. Формулирането на основната концепция за операцията 

конкретизира и ограничава необходимата за него информация и подпомага 

подчинените да обменят само тази свързана с концепцията на командира.  

В някои случаи до оценка на приложимостта на определена 

концепция за операцията се достига посредством исторически преглед и 

анализи.  Макар и такъв исторически анализ да е субективен, ключово за 

концепцията е доказаването или отхвърлянето на това дали използването на 

опита от определено определено противопоставяне ще е от полза или вреда 

за постигане на успеха. Основаната на исторически анализ идеална 

концепция е „хипотетично формулиране на намерението, което трябва да 

отговаря на следните изисквания: доктринално обвързано, базирано и 

свързано с нивото на познанията и подготовката на подчинените, 

своевременно, недвусмислено и достатъчно ясно за подчинените. По такъв 

начин то ще ги подпомогне за успешно изпълнение на отговорностите, които 

са им възложени в хода на операцията, без обмен на допълнителна 

информация между тях и техния ръководител.  

Тацитното знание
22

 е друга концепция, която се прилага по отношение 

на създаването на решения. То се прилага като начин за описание на нещата 

или споделяне на умения и практически „know-how” изразявани по-скоро 

под формата на действия, отколкото произнесени. Поради това тацитното 

знание изглежда сходно с имплицитното намерение – процедурно, свързано 

с целта и остигнато с малка поддръжка от организацията.  

Друга концепция е тази с вграденото (подсъзнателното) знание. То е 

скрито (латентно) споделено между членовете на екипа, като ресурс с 

вероятност за потенциално проявление в интерес на подпомагането на 

                                                           
22

 Тацитното знание е неформалното знание на индивида и включва вярванията, ценностите и 

перспективите. Това е първият вид знание, което всеки индивид притежава. То е вид знание, което е 

известно само на конкретния индивид и трудно може да се сподели с другите. То се придобива чрез 

експериментиране и личен опит. Индивидът обикновено не осъзнава тацитните си знания, които могат да 

бъдат стратегическо предимство и поради това той трудно може да ги сподели с другите и да ги подпомогне 

в умножаването на техните знания и умения. 
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екипната работа и сътрудничеството. Синергичното
23

 взаимодействието и 

между индивидите може да произведе групов продукт, който като сбор е 

превъзхождащ спрямо сумата на индивидуалните приноси, което на 

практика значи, че организацията ще действа в условията на по-голямо 

знание от това на всички нейни членове.  

Общоприети принципи за комуникация. Може би най-важната роля за 

общоприетото намерение се състои в комуникирането. Езикът, живата реч е 

инструмент, с който ние се опитваме да  създадем разбиране на нашите мисли 

в съзнанието на другите. В действителност вместо да се опитваме да дадем 

една изчерпателна и дефинитивна формулировка ние можем да предадем 

цялата информация имплицитно. Хората имат умения във формулирането на 

нещата, така, че да се разкрие имплицитното знание, което би било трудно, а 

даже невъзможно да се предаде експлицитно, поради факта, че могат да 

възникнат изисквания за допълнителни пояснения.  Концепцията за единната 

теоретична основа обучение е разработена именно за да отговори на това 

предизвикателство. Хората не могат да изложат експлицитно по-голямата част 

от съществената информация съдържаща се в съобщенията. Вместо това те 

разчитат на обширните познания на своите контрагенти, които им позволяват 

разбиране. 

Така както общоприетото на мерение, единната теоретична основа се 

състои от общо знание, мнения, убеждения, ценности, допускания на 

хората. Това общо знание дефинира концепции и идеи, които могат да бъдат 

предадени посредством кратки прости съобщения, от които да се извлече 

съществена информация, която води до обширни и детайлни разсъждения у 

получателя
24

. Тези концепции са част от комуникирането. По този начи, 

когато всеки знае, че неподлагани на съмнение опит и концепции се споделят, 

всеки може да се опита да допринесе за нивото на разбиране на друг 

посредством използване на ключови думи или изрази, с които е по-вероятно 

                                                           
23

 Синергия (синергизъм) — съвместно действие, при което крайният ефект или отговор е по-голям от 

сумата на ефектите или отговорите, предизвикани поотделно от всеки агент (фактор).  

Ефект 1 + 1 = 3 
24

 Пример за това може да бъде анализът на мисията след оповестяване на намерението на старшия. 
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да се извлекат по-лесно и сигурно неговите намерения и идеи.        

Комуникирането се описва като процес на координиране, при който 

участниците представят експлицитни съобщения на други участници, които 

ги възприемат пречупвайки ги през призмата на своите собствени опит и 

знания. Обратната връзка се използва за да се определи нивото на 

възприемане и разбиране на съобщението или да се установи неразбирането 

и се установи каква потребност има от неговото изясняване и необходимата 

степен на навлизане в допълнителни подробности. 

Ролята на единната теоретична основа и обучение при коминикирането 

не подлежи на съмнение. Изследванията показват, че това важи винаги за 

една затворена строго в професионални граници система с изградени и 

утвърдени специфични термини и наименования. Факт е, че силовите 

организации са склонни да създават и развиват специализирани термини и 

формулироваки (диалекти) съдържащи свои собствени думи, концепции, 

граматични структури и протокол в интерес на взаимното разбиране.  

ОЦЕНКИ 

Качество на намерението. Обикновенно се очква фокусът при 

изследванията на управлението да е върху процесите на събиране, оценка, 

преработване, разпространение на информацията. Най-важното направление, в 

което трябва да се фокусира оценяването обаче не е това, а оценяване на успеха 

на реализиране на мисията. Ето защо основен въпрос при оценяването на 

намерението е неговото качество в рамките на планирането и особено при 

създаването на решението. Ефективното управление се основава на пълнотата и 

целесъобразността на концепцията, както и на процесите на споделяне на 

намерението. Оценяването на качеството на намерението е предизвикателство, 

тъй като мерките основани на крайни резултати (в т.ч. успеха на мисията) се 

определят като по-малко целесъобразни за оценката на намерението. Не само 

защото е трудно за справдливо обективно оценяване, а защото освен това е 

налице обвързаност с други фактори от типа на противникова реакция, вярност и 

коректност на разузнавателните оценки или неправилни съотношения на силите и 

способности.  
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Алтернативата на мерките основани на крайни резултати е да се оценява 

качеството на намерението на основата на процесно ориентирани критерии от 

рода на това дали намерението се отчита като целесъобразно по отношение 

реализиране на мисията.   

Целесъобразността на плана е трудно да се окачестви, защото плановете 

на контрасъпротивителни кампании и операции са комплексни, мисийно 

специфични за всяка организация от системата за национална сигурност, 

която участва в тях и са налице няколко общоприети критерии за дефиниране 

на успеха. Следователно мненията по отношение на качеството варират в 

широк спектър и би било трудно да се достигне до консенсусна оценка.  

Целесъобразни мерки на качеството на намерението могат да включват 

съгласуване на експертните мнения, пълнота на обхвата на критериите и 

показателите, вероятността от неправилно тълкуване и приспособимост спрямо 

непредвидени обстоятелства. В допълнение на тези субективни мерки, по-

обективни, но за сметка на това индиректни мерки биха могли да се разработят 

на основата на индикатори за неразбиране.  Това може да наложи разработване 

и идентифициране на поведенчески индикатори, които действат свързано със 

затрудненията, възникващи при разбирането или прилагането на намерението. 

Иницииращата процедура за оценяване на качеството на намерението 

вероятно трябвас да бъде извършваене на рейтингово проучване сред 

експертите в областта на планиране на операции. Без значение дали се 

извършват в реално време или след приключване на процеса операция и неговия 

анализ трябва да се отделя достатъчно внимание на оценките, които се дават от 

експертите със значителен или по-малък опит. Наличието на предварително 

определени специфични критерии, характерни особености и признаци отнасящи 

се към целите, които трябва да се постигнат е от изключително значение за 

постигане на търсената престижност на рейтингите.  

Споделени ментални модели. Концепцията за споделения ментален модел 

съдържа няколко важни елементи от общоприетото намерение. Те могат да се 

охарактеризирират с това, че са най-явните и годни за споделяне на знания 

структури, които хората усвояват и използват в голямо множество от екипни 
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дейности от рода на комуникиране и координиране. По този начин измерването и 

оценяването на споделения ментален модел може да се адаптира към оценка на 

знанието,  становищата, отношенията, поведението, режима на работа, които по 

своя характер са имплицитни в споделеното намерение.   

Споделените ментални модели могат да се измерват и оценяват от 

няколко перспективи. 1) измерване на човешкото знание; 2) организация на 

знанието или мерене на неприкритите концептуални връзки между областите на 

знание; 3) споделяне на ментални модели между хората или измерване за да се 

определи размера на препокриване и задоволяване на потребностите от 

информация между отделни ментални модели или индивиди. Въпреки че 

всички тези форми на измерване и оценка за да цени по достойнство ролята на 

споделените ментални модели в екипите, аспекта на препокриване и 

задоволяване на информационните потребности в структурата са най-важни. 

Проблемът е в задоволяване на информационните потребности във връзка с 

официалното намерение и обема в който то поддържа единното разбиране на 

целите и методите за тяхното постигане. Структурата на менталния модел най-

пряко се отнася към това как екипа трябва да работи съвместно.  

Основни методи за оценяване на задоволителността на менталните 

модели са техниките на интервюто, проверкат и изследването на знанието. По 

отношение оценката на задоволителността на менталните модели за 

индивидите се изисква прилагане и на техники на статистически анализ, за да 

се отчете нивото на идентичност на подготовка и знания у индивидите  

Координация (съгласуваност). Съгласуваността е най-важна за 

ефективната екипна дейност в условията на сливане на елементи от отделни 

различни по своята функция системи. Тя обаче може да се окаже трудна за 

практическа реализация особено когато възникнат проблеми с комуникирането, 

откъдето да се нарушат индивидуалните приноси към функционирането на 

екипа. Предшествениците на екипната съгласуваност са мерки на екипните 

ментални модели от типа на коректност на очакванията от членовете на екипа, 

техните задачи, отговорности и роли. Отвъд това мерките за постигане на 

съгласуваност трябва да са насочени към съгласуваност на задачите и 
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информацията и груповите процеси и проблемите на мотивацията.  

Оценяването на ефективността на координацията изисква разработване 

на показатели и индикатори за измерване на представянето на екипа. Те най-

често могат да бъдат ориентирани към задачите и измерване на нивото на 

тяхното изпълнение. Освен това те могат да бъдат и общи индикатори на 

успеха от типа на експертни оценки на ефективността и ефикасността. За 

голяма част критериите могат да бъдат наличие, отсъствие или ниво на на 

интензивност на определени идентифицирани предварително екипни дейности 

(например откритост и възприемчивост на чужди идеи, ниво на емоционалност 

на конфликтите и т.н.). други критерии могат да бъдат ефективността и 

ефикасността на екипната дейност. Оценката на екипните процеси може да 

доведе до констатиране на проблеми с доверието, обмена на информация, 

ангажираността и обвързването с мисията на екипа, мотивацията и 

споделените отговорности. Това са фактори за индивида, от които зависи 

качеството на участието му в колективните процеси. Тези групови процеси от 

своя страна, в случай, че се реализират качествено водят до доверия, 

съпричастност, което пък от своя страна води до по-голяма съгласуваност.   

Характеристиките на съгласуваността могат да се описват в контролни 

въпросници. Освен това оценяващите съгласуваността могат да използват и 

определени поведенчески признаци и индикатори. Експертните оценки могат 

да се издават за да се оценява съгласуваността, като се оценява и 

целесъобразността на комуникациите, нивото на взаимопомощ и естествено 

тяхната промяна.  

Друг още по-обективен подход е оценяването на поведенчески 

индикатори на екипната съгласуваност, като подпомагане на други членове на 

екипа, предаване на целесъобразна и необходима информация и т. н. Оценката 

на теези индикатори изисква продължителни наблюдения на екипа и неговата 

работа, което може да е реално затруднение, в случай че екипите се изследват 

и оценяват в реално време. Записването на екипните дейности на видео и аудио 

позволява по-задълбочени и продължителни анализи, но може да е 

непрактично в някои ситуации.  
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Комуникиране. Комуникирането без значение дали вербално или 

писмено е процес, посредством който се споделя експлицитното намерение. 

Освен това комуникирането е е ключов компонент на множество процеси 

свързани със споделянето на инплицитното намерение. Връзката между 

комуникирането и намерението може да варира в множество направления, тъй 

като комуникирането зависи от ценности, очаквания, мнени, отношения и 

процедури споделяни между членовете на колектива.  

Ефективността (резултатността) на комуникирането най-общо се измерва 

посредством определяне на нивата на разбиране между отделните индивиди. То 

най-често се оценява посредством сравнителен анализ на отговорите на 

въпросници, попълнени от тези индивиди. Ефикасността (продуктивността) на 

комуникирането може да се оценява според нивото на споделено усилие, което е 

необходимо за постигане на определено ниво на разбиране. Това се постига с 

такива индикатори като времето за предаване на конкретна информация или 

броя на исканията за изясняване, доразясняване на информацията. По този начин 

се оформя подхода за оценяване на разбирането на получаващите информацията 

спрямо търсеното разбиране на същата информация от изпращащата 

информацията страна.  

Когато се отчете богатството на човешките комуникации оценяването им 

в реално време е много затруднено. Основният метод за измерване и оценяване 

на комуникационните променливи е анализът на видео и аудио записи между 

членовете на екипите. Така оценяващите ще разполагат с достатъчно време да 

идентифицират критичните аспекти от рода на обем (количество) на 

комуникациите, начини на изразяване (въпроси, предаване на информация) 

указания, предвиждания, мнение, становища. Други показатели могат да 

включват нива на увереност от страна на изпращащия и приемащ 

информацията, така че комуникацията е била разбрана на желаното ниво на  

увереност, въпреки че комуникрането се се споделя от различни компоненти на 

различни ментални модели.     

Културното многообразие представлява едно интересно потенциално 

предизвикателство. Многонационалните единици обикновенно създават стрес, 
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който се отразява върху кохезията, комуникирането и съгласуваността. Всичко 

това води до извода, че намерението на командира е инструмент с който той 

трябва да борави точно, уверено и целесъобразно спрямо състава и 

характеристиките на ръководените структури. 

 

В заключение намерението по отношение на форма и съдържание е също 

толкова уникално, както самия ръководител, които го дефинира и оповестява. 

Предизвикателство за него е да мисли и работи в интерес на себе си своята 

система, като облекчава своите подчинени в интерес на създаване на ефективно 

и ефикасно решение.  
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ЛЕКЦИЯ 11 

УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ПРИ РАБОТА НА ОРГАНИТЕ 

ЗА УПРАВЛЕНИЕ ЗА БОРБА С РАДИКАЛИЗАЦИЯТА  

1.1. Информация и информационна среда. 

В променящата се глобална среда на сигурност се наблюдава промяна в 

акцента на конфронтация по посока на изграждане на по-сложни взаимодействия 

на държавни и недържавни субекти. Глобализацията, конкуренцията за ресурси и 

напрежението в политически и социални структури се съчетават с идеологически, 

религиозни и културни разграничения водещи до увеличаване на несигурността. 

Едновременно с това е налице „информационна революция”, която ни въведе в 

епохата на компютърно-базираните решения. Тази развиваща се информационна 

среда включва информация, ползватели и системи за нейната обработка, 

съхранение и използване. 

 

1.1.1. Същност на информацията. 

Думата информация
25

 произлиза от лат. informo – изобразявам, оформям и в 

българския език има две основни значения: 1. съобщение, което дава сведения за 

някакво положение или за нечия дейност, сведение. 2. основно понятие в 

кибернетиката, в така наречената теория на информацията, която се стреми да даде 

количествена характеристика за съдържанието на дадено съобщение. Ползвателите 

биват ръководители или лица вземащи решения, физически лица и организации, а 

информационните системи се състоят от технически съоръжения, които се 

използват за събиране или разпространение на информация. 

Информацията се формира на основата на събития и факти в обкръжаващия 

ни свят. Събитията трябва да бъдат възприети в някакъв вид и интерпретирани за 

да се превърнат в информация. Затова информацията е резултат от обект 

възприемащ събитието (данните) и командите необходими за интерпретация на 

данните и свързаните с тях значения. Такъв аспект на въпросите касаещи 

информацията не отчита технологичната зависимости. Как можем да оперираме с 

информацията и с каква скорост можем да го правим, зависи от технологиите. 

Затова се въвежда понятието информационна дейност – това е всяка дейност, 

                                                           
25

. Български тълковен речник, София, 2010 г. 
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свързана с получаване, предаване, съхранение и трансформация на информация. 

Информацията се явява основен обект за въздействие и инструмент на 

информационните операции. 

Американският учен и публицист Алвин Тофлър
26

 в редица свои публикации 

и особено в книгата си „Война и антивойна” говори за „общество на третата вълна” 

(информационно), като защитава тезата, че след периода на индустриализацията 

(обществото от втората вълна) цивилизацията е постигнала ново качествено 

развитие и сме достигнали така наречената от него „информационна ера”. 

Информацията и фактите придобити от анализа на събраната информация и 

личните наблюдения отдавна са неразделна част от човешкото съществуване. По-

добрите възможности за събиране, разбиране, контролиране и използване на 

информацията водят до формиране на значителни предимства. Способността да се 

управлява и използва информация е в основата на дипломатическата, 

икономическата, сферата на сигурността и други сфери на дейност. В целия 

диапазон на правителствени операции, информацията играе жизненоважна роля за 

резултата от нашите действия. Във правителствени операции способността да се 

победи опонента или потенциалните противници почива върху възприемането на 

информацията от всички участници. Ето защо значителен положителен ефект се 

постига като се управлява потока от информация необходим на вземащия 

решенията. 

Всички кризи, независимо от тяхното естество, са в центъра на вниманието 

на международните медии. Поддържането на разбирането и подкрепата на 

общественото мнение е от решаващо значение за демократично отговорните 

правителства. Постигнатата подкрепа влияе на решенията, които те могат да вземат 

включително и за правителствени действия, както и представянето им пред 

различни целеви аудитории. За да се постигне и поддържа обществената подкрепа, 

националните правителства и международни организации декларират максимална 

прозрачност в своите действия, в съответствие с международното право. 

Увеличаващото се медийно влияние е в резултат на увеличения и улеснен достъп 

до регионални и международни медии. Това е повлияно от технологии, като 

спътникови комуникации и разрастването на глобалната интернет мрежа. В 

                                                           
26

. Алвин Тофлър – американски писател и футурист. Един от авторите на концепцията за "свръх 

индустриалната цивилизация". В своята книга Третата вълна Тофлър описва 3 типа общества: аграрно, 

индустриално и постиндустриално общество. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
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допълнение, наличието на сравнително евтин печат направиха вестниците и 

другите печатни материали, много по-достъпни за съответната целева аудитория. 

Следователно е необходимо медиите да бъдат използвани за подходящо отразяване 

на действията на собствени или приятелски сили по време на кризи, а в същото 

време и за борба с противниковите опити за подкопаване на обществената 

подкрепа. Увеличаването на достъпа до медийна информация е в пряка зависимост 

от развитието и разпространението на информационните технологии. 

Компютърните системи са проникнали дълбоко в обществото и са в основата 

на повечето правителствени системи, като комуникационни, разузнавателни, за 

наблюдение и целеуказване. С това влияние на компютърните технологии се 

въвеждат нови възможности, които могат да бъдат използвани, както и нови 

уязвимости с тях. 

Технологията е предоставила нови средства за пряк достъп до информация 

чрез интернет. Тази информация се абсорбира, без непременно да се знае нейната 

валидност и източник и в някои случаи се възприема за достоверна, особено в 

общества без свободна преса. Интернет се използва за разпространение на 

информация и мнения със скорост немислима до преди няколко години. 

Международната мрежа изглежда неограничена и нерегулирана среда, достъпна в 

световен мащаб, от която опонента може да се възползва или да разпространява 

посланията си, да атакува приятелски системи или да я използва като отворен 

източник на разузнавателна информация. 

Информационната среда се определя „като виртуално и физическо 

пространство, в което се получава, обработва и предава информация. То се състои 

в самата информация и информационни системи”. В същия документ се дава и 

определение за информационна операция, която е „щабна функция за анализ, 

планиране, оценка и интегриране на информационните дейности, за да се създадат 

желаните ефекти върху волята, разбирането и способността на противниците, 

потенциални противници и други в подкрепа на целите на НАТО”. 

Днес информационната среда
27

 съществува навсякъде по света и значително 

влияе върху цивилното населението, правителствените и частните организации и 

правителствени сили. Освен това, множество организации и правителствени сили, 

използват споделена информационна среда, но не единна. В действителност всяка 

                                                           
27

. Marc J. Romanych “А Theory-Based View of IO”, Joint Information Operation Centre, 2005, p. 1-4. 
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група или организация, която използва информацията за заобикалящата я среда 

също трябва да се конкурира с други организации за достъп и използването й. 

Понятието „информационна среда” се препокрива с понятието „физическа 

среда”, включваща земно, морско, въздушно и космическо пространство. Поради 

което, за да бъде успешна една силова сила в съвременни условия тя трябва да 

третира информацията за заобикалящата среда, като част от пространството на 

операцията, а пренебрегването й може да представлява сериозна заплаха за 

собствената мисия. 

Информацията е абстрактна, въпреки че част от информационната среда се 

състои от материалните обекти, информационни системи и мрежи, но основният 

компонент на информационната среда - информацията е нематериална. Ето защо, 

за разлика от земното, морското, въздушното и космическото пространство, 

информационната среда е с минимално физическо присъствие. Нематериалната 

природа на информационната среда може да се прояви по изключително 

материален начин. Има няколко фактора, влияещи на информационната среда, 

които са от съществено значение. Първият представлява материални и 

нематериални части на информационната среда. На второ място е 

двойствеността, като резултат от двата главни аспекта на информацията - като 

съобщение или сигнал, имащ смислено съдържание и информацията като система, 

включваща поток от данни и сигнали създавани, манипулирани и разменяни. Тази 

двойственост се разкрива в рамките на информационната среда като съдържание и 

поток на информацията. 

Разпространението на информацията не е самоцелно. То е насочено към 

определени аудитории и съдържа точно определени послания. За да се разбере 

постигнатия ефект за правителствени операции, е полезно да се визуализира 

структурата на информационната среда и връзката между нейните компоненти. За 

тази цел, информацията за заобикалящата среда може да се разгледа като три 

отделни, но тясно свързани помежду си области - физическа, информационна и 

познавателна. 

Физическа област. Тя е реално съществуваща област на информационното 

пространство. Изразява се във физическото създаване и съществуване не елементи, 

които имат своите характеристики и способи за използване и оказване на влияние. 

 



Лекционен курс “Управление на антитерористичната дейност” 

 

 

244 

 
 

 

Информационна област. Представлява абстрактно пространство, в което 

съществува информацията. Информационната област се състои от самата 

информация, но също така е средата, в която се появят функциите на 

информационни системи (събиране, обработка и разпространение на информация). 

В информационната област се осъществяват връзките между физическата и 

познавателната реалност на човешкото съзнание, и следователно тя е от решаващо 

значение за ръководителито и управлението на правителствени сили. В тази 

област, чрез информационните операции се манипулира съдържанието и потока на 

информация. 

Познавателна област. Тя е индивидуалното и колективното познание, което 

съществува в съзнанието на човешките същества. Тя е мястото, където се образуват 

възприятия и се вземат решения. В тази област, информационните операции се 

стремят да имат ефект относно тълкуването и използването на информация от 

страна на вземащите решения, и други специфични аудитории, а понякога и от 

 

- индивидуално и колективно съзнание; 

- среда за вземане на решения; 

- характеристики (възприятие, нагласи и 

вярвания). 

 

- абстрактно пространство, където 

физическата и познавателната област си 

взаимодействат; 

-среда за съществуване на информацията; 

- двойствен характер; 

- осъществява връзка с другите области; 

- основни характеристики: качество, 

достъпност и взаимодействие. 

 

- реално съществува; 

- физическо съществуване на елементите на 

информационната среда; 

- характеристика (география, климат, 

инфраструктура и население). 

Познавателна 

област 

Информационна 

област 

Физическа 

област 



Лекционен курс “Управление на антитерористичната дейност” 

 

 

245 

цели групи от населението. Познавателната, информационната и физическата 

област са тясно свързани помежду си. 

 

1.1.2. Характеристики на информацията. 

Информационните системи във физическата област осигуряват потока от 

информация в информационната сфера, което от своя страна засяга човешките 

възприятия, нагласи и не на последно място вземането на решения чрез човешкото 

познание. По този начин дейност в една от областите може да доведе до 

значителни последици в другите две области. Физическата област свързва 

информационната среда с останалата част от физическия свят, поради което 

ефектите на информационната област могат да оказват влияние върху цялото 

пространство на операцията. За целите на информационните операции, ще е важно 

да се отбележи ролята на информационната област като връзка между процеса на 

вземане на решения и действителността. В тесен смисъл правителствени сили 

използват информация за заобикалящата ни среда като събират, обработват и 

разпространяват информация за ориентиране в обстановката и вземане на решения 

и след като решенията се вземат, разпространяват информация, за да могат 

решенията да се превърнат в действие. 

От трите области на заобикалящата среда, информационната област е ключът 

към използването на информацията, като силова способност. Чрез манипулиране 

на съдържанието и потока на информация, могат да се създават ефекти, за да се 

повлияе на други организации, които споделят пространството на операцията. За 

тази цел, информационната област може да се опише чрез три основни 

характеристики, които определят полезността на информацията за граждански и 

правителствени организации, а именно: качество, достъпност и 

взаимосвързаност на информацията. 

Качеството определя се от значимостта на информацията за определена 

организация като точност, значимост и своевременност на информацията, 

необходима за конкретна мисия или ситуация. 

Достъпността е степента, до която една организация споделя и 

разпространява информация. За да си сътрудничат или синхронизират дейностите, 

организациите трябва да обменят информация както вътрешно, така и с други 

участници в информационната среда. 
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Взаимосвързаността представлява способността за обмен на информация 

посредством събиране, обработка и разпространение на данни и сведения. 

Възможностите на информационните технологии влияят върху способността на 

организацията да използва информационния интерфейс в информационната област. 

 

 
 

 

Всички организации се нуждаят от информация за осъществяване на своята 

дейност, но тя може да не задоволява потребностите им. Организациите създават и 

разпространяват информация, за да получат предимство пред своите конкуренти. 

За да разберем как правителствени сили могат да постигнат предимство пред 

опонентите си в областта на информацията, е целесъобразно да изясним същността 

на атрибутите за потребност, състояние и изменение на информация. 

 

 
 

 

качество 

достъпност 

взаимосвързаност 

 

Информационна 

позиция 

Информационно 

състояние 

Информационни 
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За да работи успешно една организация трябва постоянно да задоволява 

нуждите си от информация. Тези нужди се определят като набор от информация, 

която е необходима за планиране и изпълнение на мисия или задача. Всяка 

организация има уникални информационни потребности, обусловени от фактори, 

като структурата на организацията, вида на дейностите, които извършва и 

наличните технологии. 

Информационното състояние на една организация се определя чрез 

съпоставяне на необходимата и налична информация, осигуряваща нейното 

функциониране. Ако наличието на информация надхвърля нуждите на 

организацията, то тогава може да се говори за позитивно информационно 

състояние, но ако е недостатъчна се казва, че в информационното състояние 

съществува дефицит. Като цяло, трябва да се очаква, че организациите почти 

винаги ще бъдат в информационен дефицит, особено правителствени сили 

участващи в бойни операции. В допълнение, две правителствени единици ще 

изпитват различни нужди от информация макар и да изпълняват едни и същи 

задачи в хода на операциите. 

 

1.1.3. Информационна ситуация, предимство и превъзходство. 

Осъществявайки своята дейност организациите ще се стремят максимално 

бързо да добиват и използват необходимата им информация, което ги поставя в 

информационна ситуация изразяваща се в отношението между наличната и 

необходимата информация за успешното им функциониране спрямо 

конкуриращата се организация. Възможността да се използва информацията по-

добре от конкурента е в основата на информационното предимство. Такова 

предимство означава да бъдеш в по-добра информационна ситуация спрямо 

конкурентната организация. То се определя чрез сравняване на информационните 

ситуации между двете страни, а информационното предимство и информационното 

превъзходство са състояния на информационната ситуация. 
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Информационното предимство е относително. Въпреки, че двете 

организации съществуват в една и съща информационна среда, техните 

информационни потребности, състояния и изменения ще бъдат различни. 

Следователно, информационното предимство трябва да се разглежда по отношение 

на собствената информация спрямо тази на опонента. Освен това, е относително 

как информационната среда засяга всяка една конкурентна организация. 

Неправителствени формирования могат да притежават същите възможности, но 

специфични характеристики на информационната среда е възможно да им се 

отразят по различни начини. Следователно информационното предимство не е 

само резултат от възможността да се използва информацията по-добре от опонента, 

но може да бъде и следствие от деблокирането на информация за заобикалящата 

среда при реализиране на собственото превъзходство. 

Дейности, които подобряват или запазват собствената информационна 

ситуация също са от решаващо значение за подобряване или поддържане на 

собствената информационна осигуреност спрямо конкурента. Въпреки това, тези 

дейности не могат едностранно да доведат до постигане на информационно 

предимство. 

Като оперативни или тактически възможности, информацията е малко 

вероятно едностранно да постигне решителни резултати. Реален принос на 

информационното предимство са постигнатите по-високи резултати във 

физическата и познавателната области. Предимство в информационната среда не 

инф. позиция 

инф. нужди 

Негативна  

информационна ситуация 

инф. нужди 

инф. позиция 

Позитивна 

информационна ситуация 

Относително 
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означава автоматично достигане до резултати в други области на пространството 

на операцията
28

, което всъщност е информационното превъзходство. 

Информационно превъзходство
29

 е наличие на по-добра способност спрямо 

опонента за събиране, обработка, анализ и разпространение на информация, като в 

същото време той се възпрепятства да извършва тези дейности. То позволява да се 

получава реална представа за бойната обстановка и дава интерактивна и истинна 

картина на действията на опонента и своите сили и средства в реално време. 

Информационното превъзходство се явява инструмент, позволяващ на 

непосредствен ръководител на структурите в операциите да прилагат широко 

разсредоточение на разнородни сили, осигуряване и поддръжка на защитата на 

силовите структури и въвеждане в бой групировка, съставът, на която в 

максимална степен да съответства на задачите, а така също и осъществяване на 

гъвкаво и целенасочено логистично осигуряване и поддръжка. 

Анализите сочат, че наличието на по-добри възможности в областта на трите 

атрибута на информацията, осигурява постигне и успешно поддържане на 

информационно превъзходство спрямо конкурентната организация. При наличието 

на по-добри възможности в областта на един или два атрибута организацията ще 

постигне информационно предимство, а при равни възможности в областта и на 

трите атрибута, информационната ситуация може да се определи като паритетна за 

двете организации. 

Горните разсъждения позволяват да се дефинират следните условия, който 

гарантирано водят до постигане и поддържане на информационно 

превъзходство: 

- когато информационните позиции (наличната информация) 

превъзхождат атрибутите на необходимата информация, осигуряващи 

превъзходство в областта и на трите атрибута на информацията. Това се изразява в 

наличието на необходима по съдържание, време на придобиване и използване 

информация, която в значителна степен превишава нуждите на организацията и 

информационните потребности на противостоящите сили. Такава информационна 

позиция може да осигури трайно информационно превъзходство, както и 

проследяване на тенденциите за изменение и предприемане на адекватни 

изпреварващи дейности за запазване и поддържане на информационната ситуация 

                                                           
28

. JP 1-02, Dictionary of Military and Associated Terms, Department of Defense. 
29

. JP 1-02, Dictionary of Military and Associated Terms, Department of Defense. 
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между двете организации. Това е идеалният вариант, при който може да се 

постигне и поддържа за продължителен етап информационно превъзходство над 

опонента, но за съжаление реалностите не винаги ще позволяват успешното 

достигане и най-вече удържане на подобна информационна ситуация. Въпреки 

това, подобна желана информационна позиция следва да бъде основна цел и търсен 

ефект в борбата за информационно превъзходство. 

- когато времето, необходимо за придобиване на информация е 

значително по-кратко от времето необходимо на противостоящите сили. 

Изразява се главно в превъзходство в атрибутите „достъпност” и 

„взаимосвързаност”. Постига се при наличие на способности за по-бързо събиране, 

обработка и разпространение на информация. Това задължително условие 

позволява при наличие на съпоставима потребност и достатъчно качествено 

състояние на информацията да се реализира информационно превъзходство, 

изразяващо се в осигуряване и поддръжка на условия за изпреварващо вземането 

на решение и действия спрямо потенциалния опонент. Така при равни други 

условия, навременно взетото решение осигурява провеждането на изпреварващи 

действия, които ще поставят в по добра позиция собствените сили и средства. При 

това условие, по-добрите информационни позиции пряко водят до постигане на 

ефект, при който се постига оперативно превъзходство в зоната на операцията. 

- когато собствените способности за обработка на 

информацията позволяват по-ефективно използване чрез превъзходство в 

атрибута „взаимосвързаност”. Възможността за обработка на информацията е от 

съществено значение за нейното последващо използване, което от своя страна 

осигурява формиране на достоверна представа за заобикалящата ни оперативна 

среда и гарантира вземането на обосновани и изпреварващи решения. По този 

начин, когато собствените способности за събиране, обработка и анализ на 

постъпващата информация се превръщат в информационно предимство, което води 

до превръщането на информацията в знание за средата на базата, на което се взема 

качествено и адекватно решение. Така информационното превъзходство се 

трансформира в оперативно предимство спрямо опонента, като цяло се осигурява 

по-голяма активност, овладяване на инициативата и налагане на собствената воля, 

с което се гарантира успешното провеждане на операцията, снижават се разходите 

и се намаляват съпътстващите загуби. 
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- когато се разполага с точно определена достоверна информация, 

необходима за предприемане на ключови, най-неотложни действия, което е 

свързано с атрибута навременно „качество” на информацията. При наличие на 

еднакъв обем от информация от двете страни, от съществено значение е да се 

разполага с достоверна информация, която е критично важна за определена 

ситуация и позволява моментално вземане на решение за точно определена 

реакция или действия, които са жизненоважни за хода на операцията. 

Придобиването и използването на точно необходимата, специфична информация в 

повечето от случаите е трудно реализуемо като информационна задача, но 

достигането му може да позволи реализирането на тактическо предимство пред 

противостоящите сили, което да прерасне в оперативен ефект. Така 

информационният атрибут „качество” когато е наличен в определен единичен, 

кратък, но критичен за операцията момент, може да доведе до постигане на 

съизмеримост от реализирането на останалите характеристики и атрибути на 

информацията. 

Информационното превъзходство е трудно разбираем термин. 

Информационното превъзходство е оперативно предимство, извлечено от 

информационното предимство пред противостоящите сили. Съществуват 

множество определения за информационно превъзходство, в които термините 

„информационно предимство” и „информационно превъзходство” често са 

взаимнозаменяеми. 

Това оперативно предимство е продукт на манипулирането и употребата на 

съдържанието и потока от информация. Оперативното предимство може да се 

прояви по два основни начина – като предимство във физическото пространство, 

предимство при вземане на решения и предимство в областта на познанието. 

Следва да се отбележи, че оперативното предимство (информационното 

превъзходство) не се постига единствено и само в информационната област. Това е 

така, защото информационната област е абстрактна - физически не съществуваща. 

Информационното предимство описва теоретична концепция в абстрактната част 

на пространството на операцията. Всякакъв вид предимство е полезно за 

правителствени, ако това се случва във физическия свят на бойните действия или в 

познавателната област, където се вземат решения за използване на правителствени 

сили. 
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Информационното превъзходство и информационното предимство са 

динамични категории, защото съдържанието на потока от информация е 

непостоянен и състоянието на противоположни сили се променя непрекъснато и се 

реализират посредством провеждане на информационни операции
30

. От 

практическа гледна точка, това са синхронизирани дейности, които оказват 

влияние върху употребата, съдържанието и потока от информация в 

пространството на операцията. Широката цел на информационните операции е да 

се спечели и поддържа информационно предимство пред опонента. Това се постига 

чрез създаването и поддържането на разлика между информационни нужди, 

състояния и изменения чрез манипулиране на информацията. 

 

1.1.4. Значимост на информацията и информационната среда за 

правителствени операции за борба с радикализирани елементи. 

В съвременните правителствени операции, правителствени сили са изправени 

пред редица информационни предизвикателства, включващи създаване и 

поддържане на връзка, особено в неблагоприятни и отдалечени райони и 

оперативни предизвикателства изразяващи се в сложността на съвременната борба 

срещу противници с нарастващи информационни възможности. 

Противостоящите сили могат да си противодействат чрез пропагандни 

кампании, разработване, придобиване или изтегляне от интернет на инструменти и 

техники, позволяващи им да атакуват противниковата информация и 

информационните системи. Тези действия могат да доведат до сериозни 

дипломатически, икономически и правителствени затруднения. 

Глобалната информационна среда и свързаните с нея технологии са 

потенциално достъпни за всеки и като резултат на това, правителствени сили са 

изправени пред още едно предизвикателство, представляващо възможност за 

предаване на информация, координиране, обменяне на идеи и своевременно 

координиране на действия. 

Правителствени сили функционират в информационна среда с постоянно 

променящо се съдържание и темпо. Тези промени добавят още един слой на 

сложност на предизвикателството за планиране и изпълнение на правителствени 

операции в определени време и пространство.  

                                                           
30

. JP 3-13 Information Operations, 2012, p. 22-23. 
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С цел изясняване на връзките, зависимостите и отношенията между 

действията на правителствени сили и характеристиките и условията на театъра на 

операцията, ще изследваме факторите, оказващи влияние върху информационната 

среда, които пряко формират конкретната информационна ситуация, в която 

оперират правителствени формирования. Анализите сочат, че факторите, оказващи 

влияние върху информационната среда са дългосрочни, средносрочни и 

краткосрочни фактори. 

Като дългосрочни фактори, оформящи информационна среда, могат да се 

определят социалната общност, формата на държавното управление, 

характеристиките на региона, културното влияние и технологично състояние. 

Социалната общност е един от важните дългосрочни фактори, оказващи 

влияние върху формирането на информационната среда. Всяка социална общност 

по същество се отличава със своите култура, обичаи, обособяване, ценности и 

организация на функциониране. Използването на информацията, от всякакъв вид и 

произход е дълбоко вплетено в ежедневието и начина на общуване между 

отделните членове, подгрупи, институции и органи на управление. Това е основна 

предпоставка за формиране на отношение спрямо възприемането на информацията 

от различни източници и готовността за нейното споделяне и възможности за 

разпространение. Тези особености са в основата на изграждането на 

информационната среда, като потребност за съжителство в определено общество и 

като условие за представяне на всяка една социална общност в съвременното 

глобално общество. 

Свободният достъп до информация се определя не само, като необходимост, 

но и като ценност. Това на свой ред е предпоставка за изграждането на 

гражданското общество, което свободно изказва своето мнение по значими 

въпроси и проблеми в медиите и социалните мрежи, свободно избират органите на 

централната и местната власт, което кореспондира с формата на управление на 

държавата. 

Формата на държавното управление пряко формира отношението на 

законодателната и изпълнителната власт към изграждането на информационната 

инфраструктура и начина на разпространение и достъп до информация. Тя е 

изключително чувствителна към вида информационна среда, която се изгражда и 

предприеманите информационни дейности в нея. Не всяка форма на държавно 

управление е склонна да позволи свободният достъп до информация. Напротив в 
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повечето случай се наблюдава стремеж към ограничаване и контролиране на 

източниците и потока от информация. От дълбока древност е известно, че 

информацията е стратегически ресурс, който трябва да се управлява в интерес на 

обществото и държавата. Анализите показват, че в различните географски райони 

отношението към формата на държавно управление, както и към свободния достъп 

до информация са различни, а в много случаи дори и коренно противоположни. 

Характеристиките на региона може да се разглежда от позиция на 

възможностите за обитаване, икономическо развитие, културно наследство, 

възможности за провеждане на експедиционни действия. Поради което те оказват 

комплексно влияние върху цялостното развитие на държавите и са предпоставки за 

провежданите от тях политики и предприемани политически, икономически и 

насилствени дейности в интерес на националната сигурност. Те са основополагащи 

за вида информационна среда, която ще се изгражда, поради специфичните 

интереси към определен район. Тази информационна среда ще има за цел да 

осигурява тези интереси и от позицията на изгражданите правителствени сили, 

осигуряващи нейната сигурност и максимално ефективното им използване с 

отчитането на времевите възможности за функциониране на силите в тези райони. 

Тези ограничения оказват влияние върху изискванията за използване на 

определени инструменти и техники във формираната информационна среда както в 

офанзивен така и дефанзивен план. В много случаи характеристиките на района се 

преплитат с културните особености на обитаващото я население. 

Културното влияние е определящо за формирането на ценностите в 

обществото изповядването, на които определя търпимостта и приоритетите в 

общуването между отделните личности, организации и държава. Културното 

влияние е дълбоко вкоренено във възпитанието и развитието на подрастващото 

поколение, както и на търпимостта им към определени социални и политически 

явления. В много случай те са причина за радикализиране и нетърпимост 

спрямо различните и опитите за чуждо влияние. Културата е в пряка зависимост 

и с основната клетка на обществото, а именно семейството. То е основен 

възпитател и стожер на традиции и ценности. Именно членовете на тази основна 

клетка са в основата на протичащите в обществото процеси. 

Технологично състояние е определящо за подходите и методите на 

разпространение на информация и формирането на влияние в обществото. Те 

определят значимостта на новите и традиционните медии, технологичната 
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зависимост и потребност на управленския елит, политически, икономически, 

силов, културен и религиозен компонент на обществото. То е в основата на обхвата 

и дълбочината на влияние, както и на потенциални експанзионистични или 

защитни дейности предприемани от политическото и военното ръководство. 

Технологичното състояние е отражение на образователното състояние и научния 

потенциал на обществото и държавата. Чрез него се изгражда информационната 

инфраструктура, явяваща се в пряка връзка с философията на управление и 

технологична зависимост от национални или чуждестранни икономически субекти. 

Средносрочните фактори включват дейността на политическите лидери, 

конкуренцията за ресурси, използването на специфични технологии в 

информационната инфраструктура и привличане на организации, с цел възползване 

от корпоративните им информационни технологии и инфраструктура и др. 

Дейността на политическите лидери в значителна степен формира 

информационната среда, посредством прякото им влияние върху законодателната и 

изпълнителна власт. Те са в състояние да прокарват и прилагат законови и 

административни актове, да формират политики във всички сфери на обществения 

и политически живот. Те оказват пряко влияние за включване на страната в 

политически, правителствени и икономически съюзи, запазването и развитието на 

гражданските свободи и функционирането на политическата система в страната. Те 

са личностите, които въздействат върху всички останали фактори, формиращи 

информационната среда и са генератори на развитието на държавата като цяло и в 

частност на правителствени сили. 

Конкуренцията за ресурси може да е причина за генериране на 

неспецифично за региона или обществото напрежение, което да е повод за 

противопоставяне и в информационната среда. Ресурсите могат да се разглеждат 

като природни, технологични, финансови, човешки и др. Наличието на 

необходимите на политическото и военното ръководство ресурси за изграждане на 

информационната среда и развитието на способностите за провеждане на 

информационни операции е ключова предпоставка за използването на 

информационните операции за защита на националните интереси както с 

използването на конвенционални сили така и като самостоятелни операции. Това 

би имало решаващо значение в глобалното противопоставяне за контрол над 

ограничените природни ресурси, контролът на глобалното информационно 
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общество, финансови потоци и технологичното развитие на определени райони или 

технологични отрасли. 

Използването на специфични технологии в информационната 

инфраструктура е основно изискване за поддържане на технологично 

превъзходство по отношение на информационната инфраструктура. В повечето 

случаи това технологично предимство има положително въздействие спрямо 

възможността за защита на собствените информационни потоци и способностите 

за въздействие или проследяване на информационните дейности на 

противостоящите сили. Използването на подобни иновативни технологии е в пряка 

връзка с технологичното състояние и образователното ниво на противостоящите си 

сили. Това е факторът, който отразява възможността за технологично 

превъзходство над опонента. То е определящо и за предприемането на офанзивни 

действия спрямо други държавни или недържавни политически субекти, както и за 

определяне на значимостта на държавата в глобален мащаб. 

Привличане на организации, с цел възползване от корпоративните им 

информационни технологии и инфраструктура се използва в условия, когато 

инфраструктурата на неправителствени или частни организации може да бъде 

използвана в интерес на провежданите операции. Това могат да бъдат специфични 

технологични възможности, с които не се разполага или не е необходимо да се 

придобиват и поддържат за дълъг период от време, както и напълно нови и все още 

не използвани технологии, които могат да бъдат приложени в реални операции с 

цел прилагане на асиметричен подход и оценка на иновативните възможности за 

последващото им прилагане. 

Краткосрочните фактори включват времето, ограничените ресурси за 

поддържането или използването на специфични информационни технологии и 

временно разполагане на сензори и мобилна информационна инфраструктура за 

нуждите на определена силова операция и др. 

Времето е от изключително значение за изграждането на информационната 

среда. То може да се разглежда като климатични особености оказващи влияния 

върху информационната среда и като налично време за изграждане или провеждане 

на операция в информационната среда. В първият случай то ще оказва влияние 

върху изграждането на информационната инфраструктура, нейното 

функциониране и характера на информационната среда. Във вторият случай оказва 

влияние върху продължителността на предприеманите информационни действия, 
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понеже времето необходимо за постигането на ефектите от различните 

инструменти и техники на информационните операции е различно, следователно 

наличното време е фактор, който трябва да се отчита при провеждането на 

информационните операции. 

Ограничените ресурси за поддържането или използването на 

специфични информационни технологии са едни от основните ограничения при 

планирането и провеждането на информационните операции. Тези ограничения 

оказват влияние информационната инфраструктура, което предполага формирането 

на определени характеристики на информационната среда. 

Временно разполагане на сензори и мобилна информационна 

инфраструктура за нуждите на определена операция e съставен елемент от 

изграждането на информационната инфраструктура с отчитане на поставените 

цели, задачи и информационна среда в пространството на операцията. Тази 

мобилна инфраструктура е в основата на способностите, с които е необходимо да 

разполагат съвместните сили за провеждане на операции и гарантиране на 

възможностите за работа независимо от изградената стационарна информационна 

инфраструктура. 

Съчетанието на дългосрочните и краткосрочните фактори са в основата на 

формирането на вида информационна среда, определяща се като затворена, 

отворена и контролирана. Отворената информационна среда е характерна за 

демократично устроените държавите. В тези държави свободният достъп до 

информация е общо приета ценност, която се гарантира от националното 

законодателство и държавното ръководство. Членовете на това общество могат 

свободно да изказват своите мнения и позиции по значими въпроси и проблеми в 

медиите и социалните мрежи, свободно избират органите на централната и 

местната власт. Всеки гражданин свободно може да разпространява и получава 

информация в рамките на националното законодателство. Толерантността към 

културните и религиозни общности позволява свободното им интегриране в 

обществения живот, като равноправни граждани, а достъпът до информационни 

технологии е осигурен от свободния пазар. 

При затворената информационна среда политическото ръководство на 

страната не позволява свободен достъп и разпространение на информация. 

Информационната инфраструктура е под прякото държавно ръководство, а 

разпространението на информация е строго контролирано. Политическото 
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ръководство не се избира чрез провеждането на свободни избори, а се назначава 

посредством административни процедури. Културната идентичност е ясно 

определена, а религиозните свободи са силно ограничени. Достъпът до 

информационни технологии, световната мрежа и чуждестранни медии е 

невъзможен и преследван от националните право-охранителни органи. 

При контролираната информационна среда се наблюдава целенасочено 

съчетаване на характеристиките на другите два вида среди. Привидно тя има вид 

на отворена информационна среда със свободния достъп и разпространение на 

информация и информационни технологии. Всъщност върху цялата 

информационна среда е наложен контрол, имащ за цел да защити националните 

интереси и да минимизира потенциални злонамерени въздействия върху държавата 

като цяло или срещу отделни критични елементи. Всички тези ограничения са 

правно регламентирани и ресурсно осигурени. Свободно се разпространява 

информация и технологии, които не застрашават националната сигурност. 

Посочените особености на вида информационна среда, породени от 

влиянието на дългосрочните и средносрочните фактори, оказват влияние върху 

подходите за оказване на информационно въздействие като цяло и по конкретно от 

правителствени сили. Тези подходи са в пряка зависимост от краткосрочните 

фактори, тъй като те оказват пряко влияние върху използването на силите в зоната 

на операцията. 

Проникването на информационната среда в човешката дейност, съчетана със 

скоростта и възможностите на съвременните информационни технологии засилва и 

усложнява правителствени усилия свързани с подготовката и провеждането на 

правителствени дейности. Правителствени сили изпълняват своите мисии във все 

по-сложна информационна среда, като за успехът им е необходимо да се спечели и 

поддържа постоянно информационно превъзходство. То може да се опише и като 

непрестанна способност за събиране, обработване и разпространяване на 

поток от информация и като възпрепятстване на подобни дейности на 

опонента. 

Силите, постигащи по-добра информационна ситуация в съчетание с по-

ефективното й използване формират предимство пред противостоящите сили. 

Постигането на това предимство може да се използва за да се въздейства върху 

възприятията, нагласите, решенията и действията на опонентите. 

Информационното превъзходство е динамично по време на операциите, всички 
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страни непрекъснато се опитват да осигурят собствените си предимства и да 

ограничат достъпа до полезната за противостоящите сили информация. Основните 

оперативни предимства от информационното превъзходство могат да се изразят 

във възможността да се създаде достоверна обща оперативна картина, 

способността да се забавят решенията и ангажиране резервите на противостоящите 

сили. 

Постигането на информационно превъзходство може да бъде трудно 

достижимо, но предимствата му да са значителни спрямо опонента. Наличната 

информация може да позволи на непосредствен ръководител на структурите точно 

и пълно разбиране на ситуацията, позволяващо предвиждане на противникови 

действия или неблагоприятни събития явяващи се добра основа за формиране на 

навременни, подходящи и ефективни решения. По същество, информационното 

превъзходство увеличава собствената свобода на действие и подпомага 

изпълнението на собствените решения и поддържане на инициативата. Въпреки 

това без постоянни действия за постигане и поддържане на информационно 

превъзходство, противниците могат да се противопоставят на тези предимства и да 

предизвикат обрат в надпреварата за информационно превъзходство. 

Потенциални противници в областта на информационното превъзходство 

могат да бъдат държави или организации, желаещи да получат информация за 

определени правителствени способности и намерения, радикализирани елементи,  

злонамерени хакери, терористи, икономически конкуренти и много други, които 

желаят да отнемат или да навредят на правителството или правителствени сили. 

Хипотетично погледнато те могат да предприемат различни подходи и форми на 

информационно противоборство. Някои от тях могат да бъдат предотвратени чрез 

прилагане на техники за мрежова сигурност, криптиране и т.н. , но на други е 

значително по-трудно да се противодействие. Възможните техники на 

информационно въздействие могат да включват, но не се ограничават до измама, 

електронна война, атака в компютърните мрежи, пропаганда, информационни 

операции, психологическите операции и др. 

Чрез свободния поток от информация, присъстващ във всички 

информационни източници като телевизия и интернет, противоречиви съобщения 

могат да доведат до определени ефекти. В резултат на непрекъснатото 

синхронизиране и координация между информационните операции, връзки с 

обществеността и публичната дипломация се гарантира, че информационните 
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потоци относно правителствени операции, неутрални или приятелски държави и 

организации продължават да бъдат последователни и достоверни. 

Следователно информационната среда оказва пряко влияние върху 

възможностите за информационно противоборство и подходите за постигане на 

информационно превъзходство. Тя осигурява опредена защита от информационно 

въздействие, но тази защита е резултат от ограничаване на демократичните правата 

на гражданите. Което определя затворената информационна среда като по-трудна 

за въздействие, а отворената се определя като незащитена от информационно 

въздействие. Това определя необходимостта от изграждане на контролирана 

информационна среда осигуряваща необходимото ниво на защита на държавата, но 

без да се нарушават демократичните устои на обществото. Контролът, защитата и 

въздействието в информационната среда е възможен посредством провеждането на 

информационни операции с участието на правителствени сили. 

 

2. Информацията като система от системи, в рамките на операции, 

свързани с антитерористична дейност. 

Детайлното изясняване на характера на взаимодействията и 

взаимозависимостите извършено в предходната точка  определя степента на 

използване на всеки вид информация като данни за добиване на друг вид 

специфична информация.Степента на развитие на връзките означава, че е на лице 

значима зависимост между различните видове информация. Нивото на което тези 

взаимодействия се реализират може да се ползва като индикатор за възможна 

иерархия на зависимостите. Това ще покаже кои видове онформация са по-

приоритетни, от там да се определи кои от тях са по-значими за повишаване 

общото качество на информацията, което от своя страна ще се отрази на качеството 

на управлението и управлението.  

Данните придобити в следствие на анализа на информацията като система от 

системи подлежат на изследване в няколко направления.  

На първо място, това е какви са взаимоотношенията в информационните 

потоци по отношение групиране на информацията по класове. Изследване на 

съотношенията на груповите коефициенти и влиянието, което ще оказват на 

приоритетността на информацията. 

На второ място, следва да се изследва може ли информацията придобита в 

следствие на системния анализ да се използва като показател за определяне на 



Лекционен курс “Управление на антитерористичната дейност” 

 

 

261 

приоритетните направления за информационно осигуряване и поддръжка при 

подготовката на указанията на Ръководителя по планирането. 

На трето място получените данни от системния анализ подлежат на 

изследване на натоварването на структурите от органите за управление, което може 

да се използва като обратна информация по отношение на тяхната численост и 

състав - функционално структурен подход към анализа на информацията. 

На четвърто място е целесъобразен анализ на възможностите за използване 

на информацията по отношение на определяне на критериите за оценка на 

вариантите за действие и критичните точки в хода на планирането. 

 

2.1. Класификация на информацията. 

Целесъобразно е информацията да се групира по някои характеристики, 

които са общи за даден тип данни. Тази класификация може да се извърши по 

няколко признака. По отношение на влиянието и спрямо другите видове 

информация е извършено на базата на анализа на информацията по-горе дели 

информацията на следните основни групи. 

Клас I: информация, която е малко зависима от влиянието на други 

видове информация. 

• съставяне на план на града 

• уточняване на разположението на сградите и интериорът им 

• комуникационно покритие 

Съставянето на план на населеното място и уточняванена разположението и 

интериора на сградите е относително сходно поради факта, че и двете са свързани с 

геопространствени данни в зоната за отговорност. Уточняването на 

разположението и интериора на сградите изисква тяхното представяне в зоната за 

отговрност. Тези данни са важен компонент от решаването на въпроса с 

определяне вероятната ефективност на комуникационните канали.  
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Клас II: видове информация имащи силно влияние върху други видове 

информация. 

• очертаване на положението на собствените сили; 

• очертаване на положението на опонента; 

• разпознаване на принадлежността; 

• разпознаване на хора и екипировка в реално време. 

В общи линии тази група цели отговоря на основните въпроси кой, защо и 

къде. Те са в голяма степен независими и необвързани и качествата им са смес от 

физически и нефизически аспекти.  

Клас III: информация добивана посредством сензори и нефизическа по 

своя характер. 

• постоянен обзор в реално време 

• формиране на културни и социални представи 
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Характерна черта на тази група е, че при нея доминират нефизически 

аспекти. Проблемът е не само как да се добие информацията, но и какви 

специфични количества/качества да се търсят в контекста на всяка конкретна 

операция в сложната среда на населените пунктове. Събирането на данните често 

ще става индиректно често на доверие по специфични знаци и сигнали с 

предполагаема достоверност на определени социални аспекти.  

Клас IV: информация производна от първите три категории. Те имат 

строга взаимосподелена връзка и в общи линии не са зависими от входяща 

сензорна информация. 

• функционалност на използваната пътна мрежа 

• оценка на способностите 

• предвиждане на противниковите действия 

• определяне на материалните ключови обекти 

Клас IV се характеризира с податливост на математически изчисления. Това 

е от особената важност по отношение на моделирането и симулациите, водещи до 

подобряване на планирането. В процеса на събирането на тези данни и 

превръщането им в информация е на лице възникване на множество проблеми 

свързани с многото променливи, които съставляват тази група специфична 

информация. Наред с това голяма част от съображенията по събирането на данните 

не са свързани с физически критерии и клонят по скоро в сферата на планирането, 

базирано на ефектите, където обсега на потенциалните способности се простира 

отвъд чистото прилагане на физическа сила. Характерна особеност на тази група е 

податливостта на някои от компонентите съставляващи информацията на машинна 

обработка, изчисляване и симулации, но това не може да е основание за избягване 

на човека като краен фактор за вземане на решение. 

Клас V: тази категория се състои от специфична информация, която се 

разграничава по начина, по който старшите и подчинените нива ще ползват. 

За едните, подчинените, тя се явява изходяща, т.е. произлиза от нивото 

„разбиране” от цикъла на обработка на информацията. За другите, старшите 

нива, тя се явява входяща на нивото „добиване”. Такава информация са  

• заявките за поддръжка 

• писмените и текстуални донесения 

Информацията от тази група е свързана с формалните пътища на 

комуникация между отделните нива на силите. В тази информационна групировка 
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се наблюдават относителни зависимости на информацията, която произтича от 

Клас I до Клас V. На диаграмата, по-горе, са представени позициите на 

специфичната информация и техните основни взаимодействия по начина, по който 

това става в хода на превръщането им от данни в информация.  

 

2.2. Процесуален аспект на прилагане на категориите специфична 

информация  на основата на определяне на приоритетността. 

Основните категории специфична информация могат да се класифицират в 

пет типа разнородна информация, характерна за околното пространство при 

провеждане на операции за борба с радикализацията и тероризма. 

• непроменлива физическа: информацията за непроменливите физически 

елементи на околното пространство. Статичните елементи имат непроменливо 

местоположение на картата и нямат възможности за придвижване. Физическите 

елементи са конструирани от материали и по тази причина са видими и осезаеми. 

Примери за такива обекти са сгради, подземни конструкции и инфраструктура. 

• променлива физически: информация за подвижни физически елементи от 

околното пространство на операцията. Тези обекти притежават способности да 

променят местополжението си. Това може да се извършва самостоятелно - хора 

или с помощта на хора - транспортни средства, експлозиви. Тази категория описва 

само физически данни за тези обекти – визуална информация и данни за 

физическото им и пространствено положение и състояние - местоположение, 

номер, екипировка или човешки дейности. 

• интелектуална/умствена: информацията за интелектуалните елементи на 

околното пространство. Този тип елементи са невидими, но са налични в умовете 

на хората. Дейностите и действията на хората може да са индикатор за 

настроенията или намеренията на хората. 

• нарастваща информация: нарастващата информация за околното 

пространство на операцията произхожда от съчетаването на непроменливата 

физическа, променливата физическа и интелектуалната информация. Тя съчетава 

тези категории за да се проникне в същността на оперативната обстановка.  

• ръководство и управление: информацията, която протича между 

различните нива на правителствени формирования и между други, неутрални 

участници за да се изпълни решението взето от Ръководителя на базата на първите 

четири информационни категории. Тази информационна категория е съставена от 
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заповеди, заявки, на информацията (сведение, донесения, сводки) и координация с 

други формирования или неутрални участници в операциите. Видът на обменяната 

информация влияе на събирането разпространението, изпълнението и методите на 

представянето и. Интелектуалната информация е трудна за събиране със средства 

за визуално разузнаване. От своя страна информацията за физическите особености 

в трите им измерения е трудна за предаване с думи. Освен типа на информацията 

изискването за нейната своевременност и скорост на разпространение е от 

изключителна важност за избора на методите за събирането и представянето и. 

колкото повече време е налично, толкова по задълбочена и времеемка откъм 

методи за събиране информация може да си позволи ръководителя. При липса на 

време повече от методите за събиране и разпространение трябва да са насочени 

към най-уместната и с най-голямо практическо приложение информация, като 

същевеременно се гарантира, че информацията е разпространена към тези на които 

е нужна с необходимата скорост. 

На базата на тази времева зависимост са формулирани две категории подходи 

за вземане на решение: 

• дългосрочно планиране: тази информация е характерна с дългосрочността 

на събирането и анализирането си. Нейното предназначение е да осигури 

ръководителя с необходимата информация за достигане до решение по отношение 

на варианта за действие за определена мисия, във фазата на подготовката и. 

• краткосрочно планиране: информацията от тази категория е необходима в 

кратки срокове , обикновено до няколко часа, в най добрия случай почти в реално 

време. Необходимостта от такъв тип информация възниква в хода на изпълнението 

на мисията. Ръководителя и формированието се нуждаят от нея за наблюдение на 

ситуацията и за своевременна реакция при промяна в обстоятелсвата.  

На базата на тези два подхода и в съчетание с нивото на приоритетност 

наспецифичните видове информация е налице възможност за изготвяне на мрежов 

модел за дейността на ръководителя и щаба на маневрените формирования при 

подготовката на информационните масиви при планиране на операция за населен 

пункт. 
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3. Определяне на приоритетността на специфичната информация на 

основата на системния подход.  

Качеството на управлението и управлението в голяма степен зависи от 

качеството на добиваната информация. В това отношение е полезно да се извърши 

проучване на степента на влияние на всеки от разгледаните по-горе видове 

специфична за операциите за населени пунктове операции и върху вземането на 

решение и неговото реализиране или коригиране в хода на подготовката и 

провеждането на операциите.  

Наличието на данни за степента на влияние на информацията съчетано със 

зависимостта от наличното време, с което разполагат може да подпомогне 

Ръководителя и органите, които поддържат неговото ръководство и контрол да 

подобрят значително управлението и управлението като ползват основно 

приоритетната информация.  

Изследването на този проблем показа, че методите на математическото 

моделиране и статистическите методи не могат да дадат решение. Таква може да се 

търси или по метода на експертните оценки или в системния анализ.  

Анализът на данните показа следното подреждане на критичната 

информация за операции за борба с радикализирани и терористични елементи 

подредени по важност: 

 очертаване на полжението на собствените сили 

 съставяне на план на града 

 очертаване положението на противниковите и неутрални сили 

 функционалност на използваните пътни мрежи 

 постоянен обзор в реално време 

 комуникационно покритие 

 формиране на културни и социални представи 

 уточняване на разположението на сградите и техния интериор 

 разпознаване на принадлежността 

 предвиждане на противниковите действия 

 определяне на материалните ключови обекти 

 изисквания по поддръжка 

 оценка на способностите 

 разпознаване на хора и екипировка в реално време 

 писмени и устни донесения 
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Поради големите взаимозависимости между всички критични 

информационни изисквания е необходимо разглеждането им не поотделно, а като 

система от системи. Целта е да  се извърши ограничен системен анализ на 

дефинираните основни за антитерористични операции категории специфична 

информация.  

3.1. Реализиране на критичната информация в хода на информационния 

цикъл. 

Всяка информация преминава обработка в следните основни фази: 

• добиване - получаване на сурови, необработени, частично обработени 

данни и факти. Те обикновено са  свързани с други, които определят параметри и 

характеристики като местоположение, обсег, точност, благонадеждност. 

• обработване - което включва изчисляване на определени параметри, 

събиране на разнородни данни и тяхното анализиране. Това води до нарастващ 

обем от свързани данни, които не са все още годни за машинна обработка или 

човешка интерпретация.  

• предоставяне - разпределяне на този обем от данни в определена структура 

със стандартизирано описание и съдържание в определена форма годна за 

разпространение и човешка интерпретация в интерес на вземане на решения и за 

ползване посредством машинна обработка. 

• разбиране - прилагане на аналитичен процес (познавателен, алгоритмичен 

или откривателски) за представяне на данните с достигане до заключения и изводи 

и повишаване на ползата от данните или на резултатите от тях. Тази полезност 

осигурява основа за вземане на решение и оценяване и избор на вариант за 

действие.  
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познание

знание

информация

данни

разбиране

оценка

Действие

оценка

О
ценка  на неутрални

О
ценка на противник

О
ценка на собствени

КОГНИТИВНА ЙЕРАРХИЯ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Командирът трябва да разбира 

информацията, за да има тя полза за 

визуализацията на бойното 

пространство (ВБП). Средствата за 

наблюдение в бойното пространство 

подават данни, които сами по себе 

си са почти негодни за използване 

при  вземане на решение. Процесът, 

който превръща данните в 

разбиране е когнитивен. Този 

процес може да се опише 

посредством използването на 

когнитивна йерархия.

обработване

О
ценка на състояние

О
ценка на ок. среда

ВБП

14

 
 

2.1.1 Взаимодействие на информационните компоненти. 

За да се определи приоритетността на информацията е необходимо да се 

изясни в каква степен всеки вид информация влияе в процеса на вземане на 

решение. Процесите на добиване на информация не подлежат пряко на 

математическо описание, поради нейната нематериалност. По тази причина е най-

добре да се визуализират като мрежово взаимодействие. Изобразени под формата 

на диаграми добиването, преработването, представянето и разбирането като нива 

на определена рафиниране на информацията могат да се представят като системи с 

входни и изходни отвори през които може да се обменят данни по отношение на 

една или друга информация.  

Диаграмата илюстрира как определена информация взаимодейства с друга 

информация. Всяка диаграма е концентрирана спрямо един определен фрагмент от 

специфичната информация и показва обработването и в определена 

последователност във времето изобразена отляво-надясно по хоризонтални 

направления и по линията на преработка от сурови данни при добиването то 

познавателно разбиране отгоре надолу по вертикалата. Другата свързана 

информация е представена като правоъгълници изобразени на съответното 

оперативно ниво, със стрелки представящи информацията, която протича от 

техните изходни продукти (дясна страна) и техните входящи продукти (лява 

страна). Връзките, които кореспондират с определено начало или изискване към 
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оределени служби са изобразени с италик. На схемите не са отбелязани но с 

очевидно влияние е втрешното протичане на фрагменти от специфична 

информация, което се оцъществява между отделните нива на информацията. За 

всяко от тези взаимодействия е предоставено кратко разяснение по отношение на 

специфичния му характер с неговите нива и направления на действие обозначени 

със скоби, например разбиране (Р).  

3.1.2 Примерно изобразяване на системните връзки на очертаване 

положението на собствените сили. 

 – система от данни, която улеснява изобразяването в реално време на 

местоположението на собствените и приятелски сили. За краткост по-долу ще бъде 

даден илюстративен анализ за това направление на специфичната информация. 

Детайлното разглеждане на очертаване положението на собствените сили като 

елемент от общата система на информацията е направено в приложения № 1  до 14. 

Цикъл на събиране на информация 

Системата от данни за очертаване положението на собствените сили 

позволява на непосредствен ръководител на структурите да вземат решения 

основани на познанието за разположението на своите подчинени сили и средства. 

Очертаване положението на собствените сили осигурява Ръководителя с точна и 

достоверна информация за местоположението и придвижването на неговите 

собствени сили. Това знание подпомага процеса на вземане на решение от 

Ръководителя. 

Добиване  

Източниците, от които се събират данните необходими за очертаване 

положението на собствените сили са напълно ясни и неподлежащи на съмнение 

(собствените и съседни приятелски формирования). Те дават информация както за 

мястото на което са разположени, така и за направлението на движение. След 

идентифицирането  на формированието то трябва да бъде потвърдено като 

собствено.  

Комуникиране. 

Обменът на данни за очертаване положението на собствените сили при 

използване на автоматизирани системи за управление трябва да е минимален и да 

се предава като допълнение по съществуващите комуникационни канали 

използвани за други цели (обикновено за обмен на гласова комуникация) и да 

изисква малка част от капацитета на съответното комуникационно средство. 
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Изпращането на информация свързана с очертаване на местоположението на 

дадена единица въпреки, че изисква малък капацитет и да се изпраща рядко 

практически е доста затруднена в застроеното урбанизирано пространство.  

Освен това много от източниците на информация са ограничени по 

отношение на източници на енергия, което може да наложи намаляване на 

честотата на изпращане на информацията. Друг проблем е разнородния характер на 

силите действащи в тази среда (съзадаване на щурмови групи с разнороден състав), 

които са лишени от специализирани средства за навигация. Като се добави и 

затруднената комуникация поради характера на околното пространство се оказва, 

че обмена на информация и комуникациите в застроени райони са доста 

затруднени. 

Обработване. 

Суровите данни и факти трябва да се обработят и пречистят, за да се получи 

продукт с необходимата стойност и качество. Събрани и изпратени данните 

подлежат на някои ключови процедури. На първо място регистрирането и 

синхронизирането на данните по геопространствени координати е трудно и 

ангажиращо както личния състав, така и автоматизираните системи. Освен това 

определянето на значимостта на информацията ще води до проблеми на 

обработката и за архивиране или анализиране с цел идентифициране и дефиниране 

на определени тенденции. 

Предоставяне  

Очертаването на положението на собствените сили относително лесно се 

изобразява (предоставя като информация) графически. В някои случаи се налага 

тази информация да се предостави и като гласова комуникация или в текстуален 

вариант. Предоставянето на този вид информация трябва да е интегрална част от 

цялостната система без да предизвиква информационно претоварване. 

Разбиране. 

Изобразяването на местоположението на собствените сили на карта не е 

трудно изпълнимо. Когато обаче става въпрос за ръчно изобразяване, и ползващия 

информацията е натоварен с допълнителни функции и отговорности, изпълнението 

на тази задача може да бъде затруднено. Допускането на грешки и дори малки 

неточности предвид характера на средата могат да доведат до много 

информационни затруднения по други направления. В случай, че нивото на 

несигурност и променливост на информациата е високо, ползвателя ще бъде 
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претоварен с безполезна информация, следователно неспособен да я използва или 

да е убеден в нейната достоверност.  

Вътрешни взръзки 

Всички източници, които се ползват за очертаване на положението на 

собствените сили трябва да са синхронизирани и геопространствено привързани. 

Наред с това определено внимание трябва да се отдели на използването и 

поддръжката на съществуващата в тази среда налична стационарна 

инфраструктура с цел облекчаване на натоварването на комуникационната система 

на формированието и създаване на устойчив на промяна фон, като така се намалява 

потока от информация в реално време. Данните се подават от различни източници 

по различно време. Това става или по иницичтива на съответната единица или по 

заявка на органите за ръководство. Системата за ръководство и контрол е сложна 

система, разделена на подсистеми, които участват в процеса на подаване, 

преработване и използване на данни и информация.  

Всеки тип данни влизат в системата (излизат от системата) на 

определени нива от преработката на данните в информация, в зависимост от 

качествата, които тя притежава за ползвателя – добиване (Д), обработване 

(О), предоставяне (П), разбиране (Р).Процесът на превръщане на данните в 

информация е постоянен и непрекъснато рестртиращ се. 

По този начин информационният масив за очертаване на положението на 

собствените сили получава информация по следния ред. 

• писмени и устни донесения (П) >очертаване на положението на 

собствените сили (О) 

Донесението съдържа информация  за неговия изпращач, която може да се 

ползва при очертаването на положението на собственитесили 

• разпознаване на принадлежността (П) >очертаване на положението на 

собствените сили (О) 

Това е елемент осигуряващ идентификацията на оределена единица като 

противник, неутрален или приятелски и е пряк източник на информация за 

очертаване на положението на собствените сили 

• постоянен обзор в реално време (Р), разпознаване на хора и екипировка в 

реално време(Р) >очертаване на положението на собствените сили (Д) 

Може да се използва като източник за удостоверяване или подобряване на 

придобити данни за очертаване на положението на собствените сили или да се 
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ползват като източник за очертаване на положението на собствените сили, 

когато е невъзможна комплексна идентификация 

• съставяне на план на града (П), уточняване на положението и интериора 

на сгради (П) >очертаване на положението на собствените сили (Р) 

Полученият от очертаване на положението на собствените сили продукт 

най-често се изобразява на карта на населеното място в което се води операцията. 

Очертаване на положението на собствените сили осигурява следната 

информация 

• очертаване на положението на собствените сили (П) > писмени и устни 

донесения(О) 

Част от донесенията могат да се генерират посредством очертаване на 

положението на собствените сили. 

• очертаване на положението на собствените сили (Р) >Комуникационно 

покритие (Д) 

Пространственото разположение на собствените сили и тяхното 

комуникационно оборудване е необходимо, за да създаде условия за непрекъсната 

комуникация между всички собствени единици.  

• очертаване на положението на собствените сили (П) >разпознаване на 

принадлежността(О) 

Информацията за собствените сили трябва да се ползва като източник на 

допълнителна инфорнация 

• очертаване на положението на собствените сили (Р) >очертаване на 

положението на противниковите сили (Д) 

очертаване на положението на собствените сили може да инициира 

очертаване на положението на противниковите силив зоната на интереси на 

собствените сили. Хармонизиране на действията между противниковите и 

собствените сили ще се отрази на честотата на обмена на информацията и за  

предвиждане за развитие на обстановката на базата на непосредствената близост 

между противостоящите 

• очертаване на положението на собствените сили (Р) >постоянен обзор в 

реално време (Д) 

очертаване на положението на собствените сили може да инициира 

постоянен обзор в реално време на обектите в зоната на интереси на собствените 

сили 
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• очертаване на положението на собствените сили (П) >изисквания към 

бойната поддръжка (О) пространственото положение на собствените сили е 

необходимо, за да осигури необходимата информация за комплектоване на 

заявката. 

• очертаване на положението на собствените сили (Р) >функционалност на 

използваната пътна мрежа (Д). Информацията на собствените сили съдържа 

информация за техните мисии и намерения и трябва да се ползва за определяне на 

оптималната пътна мрежа за техните потребности. 

• очертаване на положението на собствените сили (Р) >предвиждане на 

противниковите действия(О) информацията за собствените сили съдържа 

информация за техните мисии и намерения и трябва да се използва за предвиждане 

на противниковите действия. 

• очертаване на положението на собствените сили (Р) >оценка на 

способностите(Д) яснотата по отношение на положението на собствените сили 

може да подпомогне прогнозирането ефекта от оценката на способностите им във 

връзка с тяхното отдалечение или зависимост от характера на околната среда от 

средствата за осигуряване и поддръжка и поддръжка. 
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добиване

обработване

представяне

разбиране

•писмени и устни донесения

•принадлежност

•разпол. и интер. на сградите

•план на града

•заявки за поддръжка

•разпознаване

•донесения

•Оценка на способности

•обзор в реално време

•разпознаване на хора и

екипировка

•очертаване на положението

на противника

•функционалност на пътища

•обзор в реално време

•комуникационно покритие

•оценка на способности

Очертаване на положение на

собствените сили

 
На фигурата е изобразено как  информацията протича отгоре – надолу по 

вертикално направление от фазата добиване до фазата  разбиране на тази 

специфична информация. Информацията протича и по хоризонтални направления 

от ляво, като показва как други видоиве специфична информация осигуряват 

въвеждането на значима информация  на дясно, където се показва как 

генерираната тук информация се изпраща към нуждаеща се от нея специфичен 

тип информация. 

Изследването на характера на взаимоотношенията в системата за 

ръководство и управление показва, че изследването на информацията като фактор 

влияещ на качеството на командвнето и управлението може да се приеме като 

комплексен подход за оценка на качеството на изпълнение на ръководството и 

управлението. Системният подход на изследване е основата за добиване на 

необходимата информация по отношение на приоритетността на информацията и 

нейната роля в процеса на оценяване на ефективността на управлението и 

управлението. Разглеждането на информацията като система от системи осигурява 
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данни за реализирането на функционално структурния подход и процесуалния 

подход при оценката на управлението и управлението. 

Примерни данните придобити посредством анализа на информацията като 

система от системи могат да послужат за оценки на заплахата в системата за 

ръководство и управление както в оперативно, така и в административно 

отношение могат да бъдат разгледани в приложение 1. 

 

 

 

Приложение 1 

ОСНОВНИ ТИПОВЕ ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНИ С ОЦЕНКА, 

ПЛАНИРАНЕ, ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО 

БОРБА С РАДИКАЛИЗАЦИЯ И ТЕРОРИСТИЧНИ ДЕЙСТВИЯ  

 

РАЗДЕЛ  – ОПЕРАЦИИ ЗА БОРБА С РАДИКАЛИЗИРАНИ 

ЕЛЕМЕНТИ 

1. ВЪВЕДЕНИЕ радикалните групировки, цивилното население и терена са 

общовзето неделими фактори в партизанската война. 

2. КАКВА Е СТРУКТУРНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАДИКАЛНИТЕ 

ГРУПИ? 

a. идентификация 

б. състав 

в. Общи организационни характеристики 

(1) мощ 

(2) бойна ефективност 

(3) ниво на подготовката 

(4) средства за комуникация 

(5) морал и дисциплина 
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г. идеология 

3. КЪДЕ СА РАЗПОЛОЖЕНИ РАДИКАЛНИТЕ ГРУПИРОВКИ? 

a. партизански лагери 

б. райони за съсредоточаване 

в. места за среща 

г. трасета 

4. КАКВИ СА СПОСОБИТЕ НА ДЕЙСТВИЕ НА БУНТОВНИЦИТЕ? 

a. политически 

б. икономически 

в. пропаганда  

г. Тип на прилаганите тактики 

5. КАК СА ВЪОРЪЖЕНИ И ЕКИПИРАНИ РАДИКАЛНИТЕ ГРУПИ? 

a. източници на доставки, на храна и търговски доставки 

б. въоръжения и средства за въоръжено насилие 

в. средства за осигуряване и поддръжка на логистична поддръжка 

6. КАКВИ СА ФАКТОРИТЕ, КОИТО ВОДЯТ ДО ИЛИ ДОПРИНАСЯТ  ЗА 

РАЗВИТИЕТО И ПРОДЪЛЖАВАНЕТО НА МОТИВИРАНЕТО НА 

РАДИКАЛНИТЕ ГРУПИРОВКИ? 

7. КАКВА Е ВЪЗКАТА МЕЖДУ РАДИКАЛНИТЕ ГРУПИ И МЕСТНОТО 

НАСЕЛЕНИЕ? 

8. КАКВА Е ВРЪЗКАТА С ВЪНШНИ СИЛИ? 

9. КАКВИ СА ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ СЛАБОСТИ И УЯЗВИМИ МЕСТА 

НА РАДИКАЛНИТЕ ГРУПИ? 
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10. КАКВА Е ИДЕНТИФИКАЦИЯТА НА НЕВЪВЛЕЧЕНИТЕ ДО 

МОМЕНТА НЕПРИЯТЕЛСКИ И ПРИЯТЕЛСКИ НАСТРОЕНИ ЕЛЕМЕНТИ, 

КОИТО БИХА МОГЛИ ДА СЪДЕЙСТВАТ НА РАДИКАЛНИТЕ ГРУПИ? 

a. идентификация 

б. местоположение 

в. име 

г. организационна структура 

11. КАКВА Е МОТИВАЦИЯТА НА РАДИКАЛНИТЕ ГРУПИ И 

ЛОЯЛНОСТТА КЪМ ТЯХ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОСЛОЙКИ ОТ 

НАСЕЛЕНИЕТО? 

12. КАКВА Е ГОЛЕМИНАТА И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТТА НА 

МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ, ЗА КОЕТО СЪЩЕСТВУВА ВЕРОЯТНОСТ ДА 

УЧАСТВАТ НА СТРАНАТА НА БУНТОВНИЧЕСКИУТЕ ГРУПИРОВКИ? 

13. КАКВИ СА ЕФЕКТИТЕ ВЪРХУ МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ И КОНТРОЛА 

ВЪРХУ МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ?  

14. КАКВИ СА СПОСОБНОСТИТЕ НА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ ЗА 

ОСИГУРЯВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ХРАНА, ПОДСЛОН, ДОСТАВКИ НА 

РАДИКАЛНИТЕ ГРУПИ? 

a. тип 

б. количества 

в. метод 

г. местоположение 

15. КАКВИ СА СПОСОБНОСТИТЕ НА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ ЗА 

ОСИГУРЯВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ХРАНА, ПОДСЛОН, ДОСТАВКИ НА 

ПРИЯТЕЛСКИТЕ СИЛИ? 

a. тип 
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б. количества 

в. метод 

г. местоположение 

16. КАКВА Е НАЛИЧНОСТТА И ГОДНОСТТА НА ВОДА И ГОРИВА? 

17. КАКВИ СА СЛАБОСТИТЕ НА ПРИЯТЕЛСКИ НАСТРОЕНОТО 

ГРАЖДАНСКО НАСЕЛЕНИЕ? 
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РАЗДЕЛ ЛЕТИЩА 

1. КАКВА Е КАТЕГОРИЯТА НА ЛЕТИЩЕТО? 

2. КАКВО Е СЪСТОЯНИЕТО НА ЛЕТИЩЕТО? 

3. КАКЪВ ТИП Е ТО (ГРАЖДАНСКО, ПРАВИТЕЛСТВЕНИ, 

СЪВМЕСТНО)? 

4. КАКВА Е ОСНОВНАТА, КОЯТО ИЗПОЛЗВА? 

5. КАКВО Е РАЗПОЛОЖЕНИЕТО? 

6. КАКВА Е КОТАТА? 

7. С КОЛКО ПИСТИ РАЗПОЛАГА? 

а. идентифициране 

б. азимут 

в. дължина и широчина 

г. повърхност, база, под база (материал, дебелина, състояние) 

д. клас по дължина 

е. клас по широчина 

ж. разклонения на основната писта, открити зони, допълнителни разходи за 

подобряване (ширина, дължина, клас и повърхностен материал) 

з. странични зони за безопасност (ширина, напречен наклон, препятствия) 

и. параметри на откритите зони (дължина, ширина, глисада) 

к. зони за подход (дължина, ширина, глисадата, препятствия) 

л. способност да се поддържа теглото на въздухоплавателното средство 

8. КЪДЕ СА ПЪТЕКИТЕ ЗА РУЛИРАНЕ? 

а. идентифициране 
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б. азимут 

в. дължина и широчина 

г. клас 

д. повърхност, база, под основа (дебелина) 

е. носеща способност (килограма на квадратен сантиметър) 

ж. странични разклонение и открити площи (широчина, дължина клас, 

повърхности, препятствия) 

з. радиуси на завиване 

и. способност да се поддържа теглото на въздухоплавателното средство) 

9. КЪДЕ СА СТОЯНКИТЕ И МЕСТАТА ЗА ТОВАРЕНЕ НА 

САМОЛЕТИТЕ? 

a. брой 

б. общ брой 

в. описание 

г. общ капацитет 

10. КЪДЕ СА АВАРИЙНИТЕ ПИСТИ И СТОЯНКИ? 

a. брой 

б. общ брой 

в. описание 

11. ИМА ЛИ НАВИГАЦИОННИ СЪОРЪЖЕНИЯ? КАКЪВ ТИП И ОТ КОГА 

СА ИНСТАЛИРАНИ И СА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ? 

12. ИМА ЛИ ОСВЕТЕНИ ПИСТИ? КАКЪВ ТИП? 

a. основни писти 
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в. писти за отвеждане на самолетите до мястото за излитане 

г. терминали 

13. РАЗПОЛАГА ЛИ С КОМУНИКАЦИОННИ СЪОРЪЖЕНИЯ? КАКВИ СА 

ЧЕСТОТНИТЕ ДИАПАЗОНИ, МОЩНОСТТА НА ИЗЛЪЧВАНЕ СИГНАЛИТЕ 

НА РАДИОПРЕДАВАТЕЛНИТЕ СТАНЦИИ И ОТ КОЛКО ВРЕМЕ СА В 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ? 

14. РАЗПОЛАГА ЛИ СЪС СКЛАДОВИ ЗОНИ? ОТ КАКЪВ ТИП? 

a. горива за реактивни самолети 

б. горива за витлови самолети 

в. масла за реактивни самолети 

г. масла за витлови самолети 

д. смазки, тръбопроводи и филтри 

е. горивопроводи 

ж. подземни и надземни складове и техните капацитети 

з. помпени станции 

и. горивозарядни машини 

15. КЪДЕ СА СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ? 

16. НАЛИЧНИ ЛИ СА КИСЛОРОДНИ ЗАПАСИ? КОЛКО? КЪДЕ? 

17. НАЛИЧНА ЛИ СПЕЦИАЛНА ЕКИПИРОВКА И ОТ КАКЪВ ТИП? 

18. ИМА ЛИ ПОКРИТИ СКЛАДОВЕ? КЪДЕ И КОЛКО? 

19. КЪДЕ СА ХАНГАРИТЕ? 

a. брой и местоположение 

б. вид и материал от които са изградени 
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в. състояние 

г. размер 

д. тип на вратите 

20. КЪДЕ СА СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИЯ 

СЪСТАВ? 

a. тип, масто, брой 

б. брой на местата за настаняване и битови условия 

в. материали от които са построени 

21. КЪДЕ СА СКЛАДОВЕТЕ ЗА СРЕДСТВА ЗА ВЪОРЪЖЕНО НАСИЛИЕ? 

a. тип и разположение (над или под земната повърхност) 

б. защитеност 

22. ИМА ЛИ АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ И ОТ КАКЪВ ТИП 

23. ИМА ЛИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ? 

a. местоположение на трафопостове и главни прекъсвачи 

б. сегашни характеристики 

в. резервни (аварийни) източници на електроенергия. Какъв тип, 

местоположение, капацитет на генераторите и време на задействане 

24. РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ПВО НА ОПОНЕНТА? СПОСОБНОСТИ И ТИП 

НА ОРЪЖЕЙНИТЕ СИСТЕМИ? 

a. сили за защита, какво въоръжение е необходимо, автомобилна поддръжка 

б. пътища и график за патрулиране 

в. усиления 

25. КАКВИ СА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ПРИЛЕЖАЩИЯ ТЕРЕН? 
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26. КЪДЕ СА РАЗПОЛОЖЕНИ МЕДИЦИНСКИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ? 

a. тип и местоположение 

б. капацитет и характеристики 

в. кой ги контролира 

27. ИМА ЛИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ СЪОРЪЖЕНИЯ? 

a. тип и местоположение 

б. капацитет и характеристики 

в. преобладаващи климатични условия 

28. КОЙ Е НАЙ-ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИЯ МАРШРУТ КЪМ ЛЕТИЩЕТО? 

29. КОИ СА НОРМАЛНИТЕ ЧАСОВЕ НА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА 

ЛЕТИЩЕТО? 

30. КАКВИ СА РАЗПИСАНИЯТА НА АВИОКОМПАНИИТЕ, ПОЛЗВАЩИ 

ЛЕТИЩЕТО? 

31. ИМА ЛИ НОВОПОСТРОЕНИ КОНСТРУКЦИИ В ИЗМИНАЛИТЕ 2 

ГОДИНИ, КЪДЕ И ОТ КАКЪВ ВИД? 

32. ИМА ЛИ НАЛИЧНИ ВЕРТИКАЛНИ ПРЕПЯТСТВИЯ И 

СЪОРЪЖЕНИЯ, КОИТО НА СА ОПИСАНИ В БАЗАТА ДАННИ ЗА ЛЕТИЩЕТО 

И ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЗАПЛАХА ЗА ВЕРТОЛЕТИТЕ ИЛИ ДРУГИ 

ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА ЛЕТЯЩИ ПОД 50 ФУТА? 

33. ИМА ЛИ ПРЕПЯТСТВИЯ ПРЕД ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА 

НА 5-10KM ОТ ЛЕТИЩЕТО – СГРАДИ, ДАЛЕКОПРОВОДИ? 

34. С КАКВО РАДАРНО ОБОРУДВАНЕ РАЗПОЛАГА ЛЕТИЩЕТО? 

35. КАКВИ КОНТРОЛНИ ПРОЦЕДУРИ СЕ ИЗПОЛЗВАТ? 

36. КЪДЕ Е ПОЗИЦИОНИРАН НАЗЕМНИЯ КОНТРОЛ? 
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37. КАКЪВ Е ОСНОВНИЯ ЕЗИК ИЗПОЛЗВАН ОТ ПЕРСОНАЛА НА 

ЛЕТИЩЕТО? 

38. КАЪВ Е ТИПА НА ОТВОДНИТЕЛНАТА СИСТЕМА? 

39. РАЗПОЛАГАМЕ ЛИ С ПОДРОБЕН ПЛАН НА ЛЕТИЩЕТО И 

НЕГОВИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ? 

40. КЪДЕ СА СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА ПОДДРЪЖКА? 

41. КЪДЕ СА РАЗПОЛОЖЕНИ АВАРИЙНИТЕ, ПРОТИВОПОЖАРНИТЕ, 

ЖИВОТОСПАСЯВАЩИТЕ, ПОЛИЦЕЙСКИТЕ СИЛИ И ТЕХНИТЕ 

СЪОРЪЖЕНИЯ? 

42. ИМА ЛИ РАЗПОЛОЖЕНИ СЕНЗОРИ, КАКВИ И КЪДЕ? 

a. вид (ове) и местоположение (я) 

б. покритие и наблюдавани зони 

в. време на действие и честоти 

43. КОЕ Е НАЙ-ГОЛЯМОТО ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО, 

КОЕТО МОЖЕ ДА КАЦНЕ И ИЗЛЕТИ ОТ ЛЕТИЩЕТО (ТЕГЛО И ГАБАРИТИ)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лекционен курс “Управление на антитерористичната дейност” 

 

 

285 

РАЗДЕЛ  ЗОНИ ЗА КАЦАНЕ НА ХЕЛИКОПТЕРИ 

1. КАКВА Е НАДМОРСКАТА ВИСОЧИНА? 

2. КАКВИ СА ПРЕОБЛАДАВАЩИТЕ ВЕТРОВЕ? 

3. КЪДЕ Е ГОСПОДСТВАЩИЯ ТЕРЕН? 

4. КАКВИ ОРИЕНТИРИ МОГАТ ДА СЕ ПОЛЗВАТ В ИНТЕРЕС НА 

НАВИГАЦИЯТА? 

5. КАКВО Е РАЗСТОЯНИЕТО И ПОСОКАТА КЪМ НАЗНАЧЕНИТЕ 

ЦЕЛИ? 

6. КАКВИ СА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ЗОНАТА? 

a. размери 

б. точки на кацане 

в. капацитет по типове средства 

г. характер на земната повърхност 

д. устойчивост на почвата на натоварване и трафик 

е. препятствия (съществуващи, вероятни) 

ж. наклони (посока, градус) 

7. КАКВИ СА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ПРИЛЕЖАЩИЯ ТЕРЕН И 

ИЗХОДИ? 

a. господстващ терен 

б. входни и изходни артерии 

в. релеф и отводняване 

г. препятствия (съществуващи, вероятни) 

8. КАКВИ СА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ЛИНИИТЕ ЗА ПОДХОДА? 
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a. височина и наименование 

б. ориентири 

в. контролни точки 

г. препятствия 

д. разположение на опонента 

9. КОИ СА ПЪТИЩАТА ЗА ОТТЕГЛЯНЕ ИЛИ ОБХОД? 

a. точки за товарене 

б. пътища към зони в приятелско разположение 

в. ориентири 

10. КАКВО Е РАЗПОЛОЖЕНИЕТО НА ПРОТИВНИКОВИТЕ СИЛИ? 

11. КЪДЕ СА НЕГОВИТЕ РАДАРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ? 

12. КЪДЕ СА ОРЪЖЕЙНИТЕ МУ СИСТЕМИ? 

13. КЪДЕ СА АНТИХЕЛИКОПТЕРНИТЕ ПРЕПЯТСТВИЯ И 

ЗАГРАЖДЕНИЯ? 

14. КЪДЕ СА РАЗПОЛОЖЕНИ И КАКВИ СА ОПЕРАТИВНИТЕ 

СПОСОБНОСТИ НА ПРТИВНИКОВАТА АВИАЦИЯ? 
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РАЗДЕЛ  ПРИСТАНИЩА 

1. КАКВО Е МЕСТНОТО ИМЕ И ВОЕННОТО ОБОЗНАЧЕНИЕ? 

2. КАКВА Е ВАЖНОСТТА НА ОБЕКТА? 

3. КАКЪВ Е ТИПА НА ПРИСТАНИЩЕТО? 

a. RO/RO или LI/LO съоръжения? 

4. КАКВО Е ОБЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЕКТА? 

5. КАКВО Е ОЦЕНКАТА ЗА КАПАЦИТЕТА НА ПРИСТАНИЩЕТО В 

БРУТОРЕГИСТЪР ТОНА ЗА ДЕН? 

6. КАКЪВ Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ПЛАВАТЕЛЕН СЪД, КОЙТО МОЖЕ ДА 

БЪДЕ ПРИЕТ? 

a. подходи (дълбочина и широчина) 

б. корабоместа (широчина, дълбочина) 

в. места за закотвяне 

г. места за дрейфуване 

д. вертикални свободни пространства 

7. КАКВИ СА ОСНОВНИТЕ ПРОБЛЕМИ ЗА ОПЕРАЦИЯТА? 

8. КАКВИ СА ХИДРОГРАФСКИТЕ УСЛОВИЯ? 

a. приливи 

б. Параметри на прилива 

9. ИМА ЛИ НЕОБИЧЙНИ ГЕОГРАФКСИ УСЛОВИЯ И КАКВИ? 

10. КЪДЕ СА ВХОДОВЕТЕ И ИЗХОДИТЕ ОТ ПРИСТАНИЩЕТО? 

a. местоположение 

б. широчина 
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в. дълбочина 

г. вертикален клиренс 

11. КАКВИ СА ЗАЩИТНИТЕ ДЕЙНОСТИ В ПРИСТАНИЩЕТО? 

12. КАКВА Е ОБЩАТА ПЛОЩ НА ПРИСТАНИЩЕТО В АКРИ? 

13. КЪДЕ СА ПРИСТАНИЩНИТЕ ТАЛВЕЗИ? 

a. място 

б. разпределение 

в. радиус на най-малко завиване 

г. най-къса тангента 

д. контролирана дълбочина 

е. широчина 

ж. вертикален клиренс 

з. уязвими места 

14. КЪДЕ СА МЕСТАТА ЗА ПРИСТАВАНЕ? 

a. място 

б. размери 

д. контролирана дълбочина 

15. КЪДЕ СА МЕСТАТА ЗА ЗАКОТВЯНЕ И ЗОНИТЕ ЗА ХВЪРЛЯНЕ НА 

КОТВА? 

a. място 

б. дълбочина 

в. характер на дъното 

г. осигурена защита 
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д. вид и брой на котвените места 

16. КЪДЕ СА ФИКСИРАНИТЕ КОТВЕНИ МЕСТА? 

a. място 

б. брой 

в. типове 

г. шамандури – търговски, танкерни, военноморски 

17. КЪДЕ Е ОСНОВНИЯ CARGO ПРИСТАН? 

a. място 

б. брой 

в. линейни метри 

18. КЪДЕ СА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ПРИСТАНИ? 

a. вид 

б. място 

в. брой 

г. линейни метри 

19. КЪДЕ Е ОСНОВНИЯ ПРИСТАН? 

a. идентификация 

б. място 

в. вид на конструкцията 

г. дължина 

д. дълбочина 

е. височина на палубата 
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ж. Обща дължина 

з. стандартни котвени места 

и. транзитни депа 

k. съоръжения за ГСМ 

л. CARGO кранове 

м. специална товарителна екипировка 

н. клиренс 

o. удобства 

20. КЪДЕ СА ТЕРМИНАЛИТЕ? 

a. място 

б. брой 

в. тип на съоръженията  

21. КЪДЕ СА МЕХАНИЗМИТЕ ЗА ТОВАРЕНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ 

(ДОКЕРСКИ) ? 

a. тип 

б. място 

в. брой 

г. състояние 

22. КРАНОВЕ? 

a. тип 

б. места 

в. брой 

г. собственик 
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д. задвижване 

е. размер 

23. СКЛАДОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ? 

24. СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПОЧИСТВАНЕ? 

25. РЕМОНТНИ И КОРАБОСТРОИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ? 

26. СУХИ ДОКОВЕ? 

a. място 

б. конструкция 

в. състояние 

г. тип на дока 

e. налични кранове 

ж. необходими мощности 

28. ИМА ЛИ ПЛАВАЩИ СУХИ ДОКОВЕ? 

a. място 

б. размери 

в. налични кранове 

г. собственик 

29. НАЛИЧНОСТ НА ЖП ЛИНИИ И ТРАНСПОРТ? 

a. място 

б. собственик 

в. тип 

г. дължина 
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e. ширина на линията 

ж. транспортен капацитет 

з. тип на задвижването 

и. товарителна екипировка 

к. състояние 

30. НАЛИЧНОСТ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗИ И ФИРМИ? 

a. място 

б. собственици 

в. капацитет 

г. обхват на извршваните обичайни транспортни услуги и дейности 

31. ПП ЗАЩИТА? 

a. кораби за борба с пожари (тип, мощност, местостоене, брой, капацитет на 

помпите, състояние) 

б. брегова екипировка за гасене на пожари (тип, мощност, местостоене, брой, 

капацитет на помпите, състояние) 

в. вода (източник, достатъчност-задоволяване на потребностите , система за 

добиване и доставяне) 

33. ПОДДРЪЖКА НА ПРИСТАНИЩЕТО? 

a. обем на рутинната поддръжка 

б. налична екипировка 

в. необходимост от почистване на наносите 

г. необходимост от рехабилитация 

34. НАВИГАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ? 
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35. КАКВА Е ЛОЦМАНСКАТА СЛУЖБА? 

36. ИМА ЛИ ПРЕЧКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ? 

a. въздушни 

б. на водната повърхност 

в. под вода 

37. ВОДОСНАБДЯВАНЕ? 

a. източници 

б. годност за пиене 

в. разпределение и доставка 

г. капацитет 

д. достатъчност(задоволяване на потребностите)  

е. складиране и съхранение (масто, тип, капацитет) 

38. ИЗТОЧНИЦИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ? 

a. технически характеристики 

б. подстанции 

39. МЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВА И СЪОРЪЖЕНИЯ? 

a. болници (име, място, брой легла, обслужване, автомобили за спешна 

помощ) 

б. лаборатории, амбулатории, клиники 

в. лекари, зъболекари 

г. общи санитарни условия 

40. НАЛИЧНИ КОМУНИКАЦИОННИ СЪОРЪЖЕНИЯ? 

a. корабни и брегови радиосредства 
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б. морски радари 

в. пристанищни сигнали 

41. КАКВИ МОРСКИ НАВИГАЦИОННИ КАРТИ И ДИАГРАМИ СА 

НАЛИЧНИ? 

 

 

РАЗДЕЛ  УРБАНИЗИРАНИ ЗОНИ 

1. ВЪВЕДЕНИЕ Познаването на характеристиките на урбанизираните зони 

може да е важно освен за бойните операции, така и за провеждането на операции 

по CIMIC, CIVIL AFFAIRS и разузнавателни и контраразузнавателни операции. 

въпреки че тук по-често информацията е по-достъпна в сравнение с другите  

условия на провеждане на операциите, общата сума от необходими доуточнения и 

потребности води до необходимост от използване на енциклопедични данни и 

наличието на енциклопедични познания при планиране на такъв тип операции. 

2. КАКВО Е НАСЕЛЕНИЕТО? 

a. към момента 

б. тенденции 

в. основни елементи (етноси, религии) 

3. ИМА ЛИ ГРАДЪТ НЯКАКВО ЗНАЧЕНИЕ? 

a. международно 

б. национално 

в. регионално 

г. военно 

д. икономическо 

4. КЪДЕ СА ПРЕДГРАДИЯТА? 
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a. имена и местоположение 

б. граници и площ 

5. КАКЪВ Е КЛИМАТА И МЕТЕОРОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА? 

6. ИМА ЛИ ОРИЕНТИРИ, КЪДЕ И ОТ КАКЪВ ТИП? 

7. КАКВА Е ПЛОЩТА НА ЗАСТРОЕНИТЕ РАЙОНИ? 

8. КЪДЕ СА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ЗОНИ? 

a. тип (индустриални, търговски, жилищни, образователни, религиозни, 

медицински и т.н.) 

б. местоположение 

в. площ 

г. структури 

д. уязвими и слаби места 

9. ИМА ЛИ РАЗРУШЕНИЯ ИЛИ ЗОНИ ПРЕТЪРПЕЛИ ЩЕТИ, КАКВИ И В 

КАКЪВ РАЗМЕР? 

10. ОСНОВНИ ПЪТНИ МРЕЖИ И ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА? 

a. преки 

б. обходни 

в. главни съобщителни пътища и пътни артерии 

11. ОСНОВНИ ВОДНИ ПЪТИЩА? 

a. идентификация и характеристики 

б. връзки с урбанизираната зона 

в. пристанища (наименования, отдалечение, посока) 

г. значимост на водната артерия 
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д. устройство 

12. ЛЕТИЩА? 

a. име, тип, местоположение 

б. цивилно и/или военно 

б. характеристики и възможности за използване по типове самолети 

13. УЧАСТЪЦИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ПОЛЗВАТ ЗА 

ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ЦЕЛИ И ОБЕКТИ С ВОЕННО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

(КАКТО ПРИЯТЕЛСКИ, ТАКА И ОТ ОПОНЕНТА)? 

a. място, тип, предназначение 

б. данни за структурата на обекта  

в. необходимост от поправки и подобрения 

г. уязвими места 

14. КЪДЕ СА ПРАВИТЕЛСТВЕНИ СЪОРЪЖЕНИЯ? 

a. местоположение и тип 

б. оборудване 

15. КЪДЕ СА ИНЖЕНЕРНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ И ЕКИПИРОВКА? 

a. стационарни или подвижни 

б. местоположение и тип 

в. запаси от конструктивна екипировка 

г. запаси и складове 

д. прилежащи съоръжения 

16. КЪДЕ СА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И РАЗКВАРТИРУВАНЕ? 

a. място, тип, капацитет 
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б. необходимост от поправки и подобрения 

в. слабости и недостатъци 

17. ИМА ЛИ НАЛИЧНО ЦЕНТРАЛНО ПАРНО ОТОПЛЕНИЕ? 

a. райони и съоръжения за обслужване 

б. източници 

18. КЪДЕ Е ВОДОСНАБДЯВАНЕТО? 

a. райони, население и съоръжения за обслужване 

б. тип и местположение 

в.капацитет, достатъчност (задоволяване на потребностите), характеистики, 

сезонност 

г. метод на доставяне 

д. съоръжения за преработка и пречистване 

е. запасяване 

ж. консумация 

з. общ капацитет на системата 

и. годна ли е водата за пиене? 

19. ЕЛЕКТРИЧЕСТВО? 

a. райони, население и съоръжения за обслужване 

б. тип и местположение 

в. горива и екипировка 

г. трансформаторна система 

д. производителност 

е. електропреносна мрежа 
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ж. връзки и зависимости от външни източници 

з. капацитет на енергийната система 

20. НАЛИЧНОСТ НА ИЗТОЧНИЦИ НА ПРИРОДЕН ГАЗ? 

a. райони, население и съоръжения за обслужване 

б. местоположение, тип и източници 

в. запаси 

г. разпространение и доставки 

д. добив 

е. годишно потребление 

21. ИМА ЛИ НАЛИЧНА МРЪСНА КАНАЛИЗАЦИЯ/СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА 

ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДА? 

22. ИМА ЛИ И КЪДЕ СА СМЕТИЩАТА И ПУНКТОВЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА 

ОТПАДЪЦИ? 

a. райони, население и съоръжения за обслужване 

б. методи и графици на сметосъбиране 

в. налична екипировка 

г. съоръжения за  обработка (заводи) или унищожаване – например 

екарисажи (тип, капацитет) 

e. налични съоръжения за унищожаване на медицински отпадаци  

23. КАКВА Е ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРАНСПОРТ? 

a. райони, население и съоръжения за обслужване 

б. типове, пътища, графици, капаците 

в. крайни спирки 
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г. екипировка (тип, качество, място на съхранение) 

д. съоръжения за поддръжка 

24. КАК Е ОРГАНИЗИРАНА ПП ЗАЩИТАТА? 

a. райони, население и съоръжения за обслужване 

б. организация 

в. противопожарни служби – масто, брой 

г. личен състав и екипировка 

д. пожарни кранове , хидранти и ключови хидравлични клапани 

е. водоизточници 

ж. пожароизвестителни системи, пожарни аларми,  пожарогасителни системи 

25. КАК Е ОРГАНИЗРАНА ПОЛИЦЕЙСКАТА СИСТЕМА? 

a. райони, население и съоръжения за обслужване 

б. организация 

в. комплектованост и подготовка на личния състав 

г. полицейски участъци 

д. екипировка и въоръжение 

е. задържане на заподозрени и зони за сигурност 

26. КАК Е ОРГАНИЗРАНА ГРАЖДАНСКАТА ЗАЩИТА? 

a. райони, население и съоръжения за обслужване 

б. организация и осигуряване и поддръжка с личен състав  

в. екипировка и оборудване 

27. КАК Е ОРГАНИЗИРАНО УПРАВЛЕНИЕТО НА НАСЕЛЕНИЯ ПУНКТ? 



Лекционен курс “Управление на антитерористичната дейност” 

 

 

300 

a. тип и организация на органите за управление 

б. местоположения 

в. основен ръководен състав 

28. КЪДЕ СА СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА СКЛАДИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ? 

a. място и местолопложение 

б. тип (отворени, зърнени елеватори, покрити, горивни резервоари, подземни 

и т.н.) 

в. складирани продукти (тип, продукти от ежедневна потребност, ниво на 

запасяване, капацитет) 

г. подробности за конструкцията (тип на материала, план, размери, 

състояние) 

д. транспортни връзки 

е. мерки за сигурност 

ж. хладилни съоръжения и ледо генератори 

з. общи съоръжения 

29. КЪДЕ СА ОСНОВНИТЕ ИНДУСТРИАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ? 

a. основни индустриални дейности (тип, местоположение, значение на 

съоръжението) 

б. Значими производствени дейности (тип, местоположение, строителство, 

съоръжения, продукти, текущо състояние) 

в. основни индустриални лидери 

30. КЪДЕ СА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕНИЯ? 

a. място, име, капацитет 

б. специализирани, съответставщи на потребностите, състояние 



Лекционен курс “Управление на антитерористичната дейност” 

 

 

301 

31. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ? 

a. общ характер 

б. общи условия 

в. номерация и система на пощенски доставки 

г. система за контрол на трафика 

д. класификация на пътищата и преобладаваща широчина 

е. необходимост от ремонтни дейности и подобряване на пътищата, водни 

препятствие и мостове 

32. ИМА ЛИ ПОДЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ? 

a. тип 

б. място и местоположение 

в. основно приложение 

г. данни за конструкциите 

д. защитни покрития 

е. слабости и нередности 

ж. характеристики на защитните покрития 

з. оперативна екипировка 

и. достъпност до транспорт 

к. удобства 

33. КЪДЕ СА ИЗХОДИТЕ НА МЕТРОТО? 

a. тип, име и местоположение 

б. текущо състояние 

в. достъпност до други транспортни съоръжения 
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г. удобства 

д. размери 

е. слабости и нередности 

ж. приспособимост 

34. КЪДЕ СА ОСНОВНИТЕ УКРЕПЛЕНИЯ? 

a. укрепени зони (място, площ, предназначение, описание) 

б. отделни укрепени участъци (място, площ, предназначение, описание, 

маскировка, въоръжение,  планировка) 

в. незащитени зони (място, площ, основания да не са защитени) 

г. възможни и вероятни пътища за нахлуване 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ  ДЕЙНОСТИ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ световното обществено мнение има огромно влияние върху 

политическите аспекти на войната. Трети страни могат да осъществяват поддръжка 

на опонента посредством осигуряване и поддръжка на материални средтсва с 

военно предназначение, убежища или силов персонал.  

2. КОИ СТРАНИ Е ВЕРОЯТНО ДА ПОДПОМАГАТ ПРОТИВОСТОЯЩИ 

СИЛИ ИЛИ ТЕРОРИСТИЧНИ ГРУПИ? 

a. как 

б. кога 

в. къде 

г. защо 

д. способности 

3. КАКВИ МЕСТНИ ГРУПИ ИЛИ УПЪЛНОМОЩЕНИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ/ПАРТИИ НЕПРЯКО ВЪВЛЕЧЕНИ В СИТУАЦИЯТА Е 

ВЕРОЯТНО ДА БЪДАТ ВЪВЛЕЧЕНИ В СИТУАЦИЯТА ИЛИ ИМА 

ВЕРОЯТНОСТ ДА ПОДДЪРЖАТ ПРОТИВОСТОЯЩИТЕ СИЛИ ИЛИ 

ТЕРОРИСТИЧНИТЕ ГРУПИ? 

a. как 

б. кога 

в. къде 

г. защо 

д. способности 

4. КАКВА Е ВЕРОЯТНАТА РЕАКЦИЯ НА ДРУГИ ДЪРЖАВИ, КОИТО СА 

В КРИЗИСНАТА ЗОНА? 

5. КАКВА Е ВЕРОЯТНАТА РЕАКЦИЯ НА ПРОТИВОСТОЯЩИТЕ 

СИЛИ/ЕВЕНТУАЛНИТЕ ИСКАНИЯ НА ТЕРОРИСТИТЕ? 
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6. КАКЪВ Е ВЕРОЯТНИЯ ОТГОВОР ОТ ПРАВИТЕЛСТВЕНИ СИЛИ НА 

ТРЕТА СТРАНА? 

a. как 

б. кога 

в. къде 

г. с каква сила 

д. способности 

7. ДАЛИ ЦЕЛЕВАТА ДЪРЖАВА Е БИЛА ПОВЛИЯНА ОТ ТРЕТА 

СТРАНА ДА ПОДДЪРЖА ИЛИ ДА ПРОМЕНИ СВОЕТО НАМЕРЕНИЕ? 

a. кой 

б. защо 

в. как 

8. КАКВА Е ВЕРОЯТНОСТТА ОТ УСПЕХ ИЛИ ПРОВАЛ НА УСИЛИЯТА 

НА ТРЕТАТА СТРАНА? 

9. КАКВО БИ БИЛО ОТНОШЕНИЕТО СПРЯМО ПРАВИТЕЛСТВЕНИ 

ДЕЙСТВИЯ ОТ СТРАНИТЕ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЪЩЕСТВУВАТ 

ПОТЕНЦИАЛИ БАЗИ ЗА ПОДДРЪЖКА? 

10. ЛОИ НАЦИИ БИХА ПОДДЪРЖАЛИ ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ДЕЙСТВИЯ 

ОТКРИТО, МЪЛЧАЛИВО, СКРИТО ИЛИ НЕ НА ВСЯКА ЦЕНА? ЗАЩО? 

11. КОИ НАЦИИ ЩЕ ОСИГУРЯТ ПОДДРЪЖКА НА ПРАВИТЕЛСТВЕНИ 

ОПЕРАЦИИ? 

a. кой 

б. кога 

в. къде 

г. с каква сила 
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12. КАКВО Е ДЕЙСТВИТЕЛНОТО НАМЕРЕНИЕ НА 

ЗАСТРАШАВАЩАТА ТРЕТА СТРАНА? 

a. способност за създаване и реализиране на заплахата 

б. вероятност за създаване и реализиране на заплахата 

в. може ли да му се повлияе 

г. може ли да бъде обърната заплахата  

д. способности 

13. КОИ СТРАНИ СИМПАТИЗИРАТ ИЛИ БИ МОГЛО ДА 

СИМПАТИЗИРАТ НА ПРОТИВОСТОЯЩИТЕ СИЛИ ИЛИ НА ТЕРОРИСТИТЕ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ  ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТРАНАТА 
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1. ИНФОРМАЦИЯ за приятелски сили, които се придвижват или действат в 

определена проблемна държава трябва да отделят внимание на местни сили и 

техните способности да реализират ефект върху планирането и изпълнението на 

мисията. Дори и в по-изгодни за нас условия на обстановката всяка информация за 

инциденти с политици или правителствени трябва да се оповестява. 

2. КОИ СА ЗНАЧИМИТЕ СИЛНИ И СЛАБИ СТРАНИ НА МЕСТНИТЕ 

СИЛИ? 

3. БИХА ЛИ НИ СЪДЕЙСТВАЛИ АКТИВНО МЕСТНИТЕ СИЛИ? 

4. КАКВИ СА ВЪОРЪЖЕНИЯТА МА НЕСТНИТЕ СИЛИ, СПЕЦИАЛНАТА 

ЕКИПИРОВКА, КОМУНИКАЦИИ, ДИСЦИПЛИНА И  ПРЕДАННОСТ? 

5. ИМАТ ЛИ МЕСТНИТЕ СИЛИ НЯКАКВА СПЕЦИАЛИЗИРАНА 

ПОДГОТОВКА, В ТОВА ЧИСЛО КОНТРАТЕРОРИЗЪМ, ГРАЖДАНСКИ 

БЕЗРЕДИЦИ, КОНТРОЛ НА ТЪЛПИ? 

a. кои формирования 

б. способности 

в. от кого са обучавани 

г. получена подготовка 

д. кога и къде е проведена 

е. ниво на професионализъм 

6. МОГАТ ЛИ ТЕЗИ СИЛИ ДА ИЗПОЛЗВАТ ОМУ? КАЪВ ТИП И КАКЪВ 

Е МЕТОДЪТ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ? 

7. КЪДЕ СА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ УСИЛЕНИЯ? 

a. място 

б. мащаб 

в. налично въоръжение 
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г. фактори време и отдалечение 

д. годност 

е. капацитет 

ж. вероятност от използване 

з. най-вероятни направления за въвеждане 

и. комуникации 

8. КАКЪВ БИ БИЛ ОТГОВОРА НА АКТИВНО РАДИОЕЛЕКТРОННО 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ/ЗАГЛУШАВАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАДАРИ И 

ТАКТИЧЕСКО/СТРАТЕГИЧЕСКО ЗАГЛУШАВАНЕ? 

9. КАКВИ СА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ВЛИЗАНЕ В 

ДЪРЖАВАТА? 

10. КАКВИ СА МИТНИЧЕСКИТЕ ПРОЦЕДУРИ ЗА ЦИВИЛНИ И 

ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ? 

a. самолети 

б. плавателни съдове 

в. влакове 

г. автомобили 

11. КАКВИ СА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ГРАНИЦАТА? 

a. претърсвания (обхват, какво се търси) 

б. документи 

в. защита 

12. КАКВО МОГАТ ДА ПРАВЯТ СИЛИТЕ ЗА ЗАЩИТА ЗА ДА 

ПРЕДОТВРАТЯТ НЕЛЕГАЛНОТО ПРЕМИНАВАНЕ НА ГРАНИЦАТА? 

a. пеши патрули 
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б. нисколетящи самолети 

в. автомобили 

13.КАКВИ ПРОЦЕДУРИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ ДЕЙСТВАТ В 

СТРАНАТА? 

14. КОИ СА ЛИЦАТА, ОТОРИЗИРАНИ ДА ВЗЕМАТ РЕШЕНИЕ В 

ПРАВИТЕЛСТВОТО? 

a. на каква законова база 

б. имат ли народната подкрепа 

15. КОЙ Е НАТОВАРЕН С ОТГОВОРНОСТИТЕ ЗА ВЗЕМАНЕ НА 

РЕШЕНИЕ В ОТГОВОР НА ВЪЗНИКНАЛ ИНЦИДЕНТ? 

16. КАКВО Е ОТНОШЕНИЕТО НА ПРАВИТЕЛСТВОТО И 

НАСЕЛЕНИЕТО КЪМ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ? 

17. КАКВА Е СПОСОБНОСТТА НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ ДА ИЗОЛИРАТ 

ЗОНАТА НА ИНЦИДЕНТА? 

18. КАКВИ СА МОТИВИТЕ, КОИТО СТОЯТ ЗАД 

ДЕЙСТВИЕТО/БЕЗДЕЙСТВИЕТО НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ? 

19. ТРЯБВА ЛИ ТЕКУЩАТА ПОДДРЪЖКА КЪМ ДЕЙСТВИЕТО ИЛИ 

БЕЗДЕЙСТВИЕТО ДА БЪДЕ ЗАПАЗЕНА? 

20. ДО КАКВО МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ПРОМЯНАТА В СЕГАШНАТА 

ПОДКРЕПА? 

22. КАКВО Е ВЛИЯНИЕТО НА МЕСТНОТО ПРАВИТЕЛСТВО НАД 

ОТРАЗЯВАНЕТО НА СЪБИТИЯТА В МЕДИИТЕ? 

23. ОТРЯЗЯВАНЕТО В МЕДИИТЕ БПОЗИТИВНО ЛИ Е ИЛИ 

НЕГАТИВНО? 

24. ИМА ЛИ НАЛИЧНИ МЕСТНИ ПРЕВОДАЧИ? 

25. КАКВИ ДИСИДЕНТСКИ ГРУПИ СЪЩЕСТВУВАТ? 
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РАЗДЕЛ  ТЕРОРИЗЪМ  

- ЧАСТ A ОТВЛИЧАНЕ НА САМОЛЕТИ 

1. КАКЪВ Е ТИПЪТ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕТО НА ЛЕТАТЕЛНОТО 

СРЕДСТВО? 

a. ориентация 

б. Фотография, размери, план на средството 

2. КЪДЕ СА ВХОДОВЕ, ИЗХОДИ, ПРОЗОРЦИ И ЛЮКОВЕ? 

a. място 

б. размер 

в. Аварийни изходи  

г. Начин на провеждане на операцията 

3. КЪДЕ МОГАТ ДА СЕ ИНСТАЛИРАТ ПОДСЛУШВАТЕЛНИ 

УСТРОЙСТВА? 

4. ОПИСАНИЕ НА ВЕРТИКАЛНИТЕ РАЗМЕРИ И ПРОСВЕТИ НА 

ВХОДОВЕ, ИЗХОДИ И КРИЛА. 

5. ИМА ЛИ НАЛИЧНО ПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО, КОЕТО ДА СЕ 

ПОЛЗВА ЗА ТРЕНИРОВКА И ПРОИГРАВАНЕ НА ЖИВО? 

6. КАКВИ СРЕДСТВА ЗА СПЕЦИАЛНА ЗАЩИТА СА НЕОБХОДИМИ 

ИЛИ ИМА НА САМОЛЕТА? 

a. място 

б. описание 

в. Тип 

 

РАЗДЕЛ  ТЕРОРИЗЪМ 
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 - ЧАСТ B ЗАЛОЖНИЦИ 

1. КОИ СА ЗАЛОЖНИЦИТЕ? 

a. имена 

б. прякори 

в. Месторабота, занятие 

г. Разполагаме ли с фотографии 

2. КАКЪВ Е ФИЬЗИЧЕСКИЯ ПРОФИЛ НА ЗАЛОЖНИЦИТЕ? 

a. възраст 

б. пол 

в. Жизнен път и кариера 

г. Гражданство/националност 

д. VIP 

е. Стойка 

ж. Очи/очила 

з. Цват на косата 

и. тегло 

к. височина 

л. брада и мустаци 

м. липсващи крайници или други техни част 

н. частична глухота 

o. протези 

п. физически деформации 
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р. номер на паспорт или друг идентификационен документ 

с. кръвна група 

3. ИМА ЛИ ФИЗИЧЕСКА ПРИЛИКА ИЛИ СХОДСТВО МЕЖДУ НЯКОИ 

ОТ ЗАЛОЖНИЦИТЕ И НЯКОИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПРОТИВОСТОЯЩАТА 

ГРУПИРОВКА? 

4. ИМАТ ЛИ ЗАЛОЖНИЦИТЕ ЛИНГВИСТИЧНИ СПОСОБНОСТИ И  

КАВИ? 

a. говорене 

б. четене 

в. разбиране 

5. ИМА ЛИ НЯКОИ ОТ ЗАЛОЖНИЦИТЕ ЗНАЧИТЕЛЕН МЕДИЦИНСКИ 

ИЛИ ЗДРАВОСЛОВЕН ПРОБЛЕМ? 

6. ИМА ЛИ НЯКОИ ОТ ТЯХ МЕДИКАМЕНТОЗНИ ЗАВИСИМОСТИ? ОТ 

КАКВИ ЛЕКАРСТВАIF SO, WHICH MEDICINES (ОБЩОИЗВЕСТНО В 

МЕДИЦИНАТА И ТЪРГОВСКО НАЗВАНИЕ)? 

7. ИМА ЛИ УБИТИ ЗАЛОЖНИЦИ, РАНЕНИ ИЛИ МАЛТРЕТИРАНИ? 

8. ИМА ЛИ ВЪОРЪЖЕНИ ЗАЛОЖНИЦИ И СКАКВО? 

9. КЪДЕ СА ЗАТВОРЕНИ ЗАЛОЖНИЦИТЕ? 

10. ПОЗВОЛЕН ЛИ ИМ Е САМОСТОЯТЕЛЕН ДОСТЪП ИЛИ СА 

ПОСТОЯННО СЪПРОВОЖДАНИ ДОРИ И ДО СПЕЦИФИЧНИ МЕСТА (БАНЯ, 

ТОАЛЕТНА, МЕСТА ЗА ТРЕНИРОВКИ)? 

11. ИМА ЛИ ИЗОЛИРАНИ ЗАЛОЖНИЦИ ПО КАВИТО И ДА Е ПРИЧИНИ 

И КАКВИ СА ТЕЗИ ПРИЧИНИ? 

12. ИМА ЛИ ЗАПОДОЗРЕНИ СРЕД ОТВЛЕЧЕНИЕТ, ЧЕ СА 

ПРЕОБЛЕЧЕНИ ТЕРОРИСТИ ИЛИ, ЧЕ ПОДПОМАГАТ ПО КАКЪВТО И ДА Е 

НАЧИН ТЕРОРИСТИТЕ? КОЙ И ЗАЩО? 
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13. ИМАТ ЛИ НЯКОИ ОТ ЗАЛОЖНИЦИТЕ СПЕЦИАЛНИ ИНТЕРЕСИ 

АНАЛОГИЧНИ С ТЕЗИ НА ТЕРОРИСТИТЕ? КАКВИ? 

14. КАКВО Е ЕМОЦИОНАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЗАЛОЖНИЦИТЕ, 

КАКТО ИНДИВИДУАЛНО, ТАКА И КАТО ГРУПА?СЪЩЕСТВУВА ЛИ 

СТОКХОЛМСКИЯ СИНДРОМ? 

15. КОЙ ОТ ЗАЛОЖНИЦИТЕ СЕ ПРОЯВЯВА В ЛИДЕРСКА РОЛЯ? 

16. КАК СА БИЛИ ОБЛЕЧЕНИ ЗАЛОЖНИЦИТЕ ПО ВРЕМЕ НА 

ОТВЛИЧАНЕТО СИ? 

17. С КАКВИ ДРУГИ ДРЕХИ РАЗПОЛАГАТ ЗАЛОЖНИЦИТЕ? 

18. ИМА ЛИ НЯКОИ ОТ ЗАЛОЖНИЦИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНА 

ПОДГОТОВКА И ОБУЧЕНИЕ ЗА ПОВЕДЕНИЕ В СЛУЧАЙ НА ВЗЕМАНЕ 

КАТО ЗАЛОЖНИК? КОЙ, КЪДЕ Е ПОДГОТВЯН И ОТ КОГО?  

19. ИМА ЛИ ОСВОБОДЕНИ ИЛИ ИЗБЯГАЛИ ЗАЛОЖНИЦИ? КОЙ, КЪДЕ 

Е В МОМЕНТА? 

20. ИМАТ ЛИ НЯКОЙ ОТ ЗАЛОЖНИЦИТЕ ПРЕДИШЕН СИЛОВ ОПИТ? 

КОЙ, С КАКВА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ, СПЕЦИАЛНОСТ И ДЛЪЖНОСТ ПО 

СПЕЦИАЛНОСТТА? 

21. ИМА ЛИ ПРЕДВАРИТЕЛНО УСТАНОВЕНА СИСТЕМА ОТ ЗНАЦИ И 

СИГНАЛИ УСТАНОВЕНА МЕЖДУ ЗАЛОЖНИЦИТЕ И ТЕХНИ РОДНИНИ, 

КОЛЕГИ И Т.Н.? 

22. ЗАЯВКА ЗА ФОТОГРАФИИ НА ЗАЛОЖНИЦИТЕ. 

 

 

 

РАЗДЕЛ  ГРАЖДАНСКА ЕВАКУАЦИЯ 

1. ВЪВЕДЕНИЕ Операциите по гражданска евакуация се планират в такава 

ситуация, когато е нацията домакин не разполага със способнодти да гарантира 
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сигурността на българските граждани. Най-общите изисквания по отношение на 

информацията за небойната гражданска евакуация са: 

2. КОЙ Е НАЙ-СТАРШИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА РБ, НОСЕЩ 

ОТГОВОРНОСТ ЗА ЕВАКУАЦИЯТА? 

3. КОЙ ЩЕ ДАДЕ РАЗРЕШЕНИЕ НА НАШИТЕ СИЛИ ДА ИЗВЪРШАТ 

ЕВАКУАЦИЯТА И ДА НАПУСНАТ СТРАНАТА? 

4. ЩЕ БЪДАТ ЛИ ЕВАКУИРАНИ ВСИЧКИ НАШИ ОФИЦИАЛНИ ЛИЦА? 

АКО НЕ, КОИ ЩЕ ОСТАНАТ? 

5. КОЙ ЩЕ ПРИКРИВА ЕВАКУАЦИЯТА? 

a. определен ли е охранителен персонал от посолството 

б. изисквания за прикритие от евакуиращите сили 

6. ИМА ЛИ НЯКАВА ИНФОРМАЦИЯ НЕОБХОДИМА НЕЗАБАВНО ОТ 

ЕВАКУИРАНИТЕ? 

7. ЩЕ ОСИГУРИ ЛИ МЕСТНОТО ПРАВИТЕЛСТВО НЯКАКВА ЗАЩИТА 

НА ЗОНАТА ЗА ЕВАКУАЦИЯ? 

a. местоположение 

б. формирование 

в. Обхват на защитните мероприятия 

8. КОИ СА АЛТЕРНАТИВНИТЕ/ЗАПАСНИТЕ ЗОНИ ЗА ЕВАКУАЦИЯ? 

9. РАЗПОЛАГАТ ЛИ НАШИТЕ СИЛИ ЗА ЕВАКУАЦИЯ С РАЗРЕШЕНИЕ 

ДА ИЗПОЛЗВАТ СЕНЗОРИ, ДАТЧИЦИ, КАКТО И ДА ВЪВЕДАТ 

РАЗУЗНАВАТЕЛНИ ФОРМИРОВАНИЯ? 

10. КАКВИ ДЕЙСТВИЯ ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ ПО 

ОТНОШЕНИЕ НА ЕВАКУИРАНИТЕ, КОИТО НЕ СА В СПИСЪКА ЗА 

ЕВАКУАЦИЯ (В ТОВА ЧИСЛО И ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ СТРАНИ)? 
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11. КАКВА Е ПОЛИТИКАТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЕРИОЗНО 

РАНЕНИЕТ ЕВАКУИРАНИ НАШИ И ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ? 

12. ИМА ЛИ СЕРИОЗНО РАНЕНИ ЕВАКУИРАНИ, ЧИЕТО СЪСТОЯНИЕ 

ДА ИМ ДАВА ПРЕДИМСТВО СПРЯМО ОСТАНАЛИЯ ЕВАКУИРАН СЪСТАВ?  

13. КАКВИ ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОБЛЕМИ И ПРОБЛЕМИ С 

ПОВЕДЕНИЕТО МОЖЕ ДА СЕ ОЧКВАТ ОТ ЕВАКУИРАНИЯ СЪСТАВ?  

14. КОИ МОЖЕ ДА СА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ НАРУШИТЕЛИ НА 

ДИСЦИПЛИНАТА И ПОДБУДИТЕЛИ НА ПРОБЛЕМИ?  

15. КАКВИ ДЕЙСТВИЯ ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ В СЛУЧАЙ НА 

ВЪЗНИКВАНЕ НА НАСИЛИЕ МЕЖДУ САМИТЕ ЕВАКУИРАНИ?  

16. ЩЕ ИМА ЛИ ОПРЕДЕЛЕНИ И ОПРАВОМОЩЕНИ 

ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ НАШЕТО ПОСОЛСТВО ИЛИ КОНСУЛСТВО, 

КОИТО ЩЕ СЪДЕЙСТВАТ ПО ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ПЪТ В ХОДА НА 

ЕВАКУАЦИЯТА?  

17. ЩЕ ИМА ЛИ НЯКОИ ЕВАКУИРАНИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО 

ОХРАНИТЕЛИ), КОИТО ЩЕ МОГАТ ДА СЪДЕЙСТВАТ/ОСИГУРЯВАТ ИЛИ 

ПОДПОМАГАТ ЕВАКУАЦИЯТА ИЛИ НЕЙНОТО ПРИКРИТИЕ? 

18. ЩЕ ИМА ЛИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРЕТЪРСВАНЕ НА БАГАЖ ИЛИ 

ЛИЧНИ ВЕЩИ И ИМУЩЕСТВО НА ЕВАКУИРАНИТЕ ЗА НАЛИЧНОСТ НА 

ОРЪЖИЕ, СРЕДСТВА ЗА ВЪОРЪЖЕНО НАСИЛИЕ ИЛИ ЕКСПЛОЗИВИ?  

19. КАК ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ФИЗИЧЕСКОТО ПРЕТЪРСВАНЕ НА 

ЕВАКУИРАНИТЕ ЖЕНИ?  

20. КАКЪВ ЩЕ Е СЪСТАВЪТ НА ЕВАКУИРАНИТЕ? 

21. ЩЕ БЪДЕ ОПРЕДЕЛЕН ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОИФИЛА НА ЛИЦАТА 

ВКЛЮЧЕНИ В СПИСЪКА ЗА СПЕШНА ЕВАКУАЦИЯ?  

22. КАКВО ДОКАЗАТЕЛСТВО (ДОКУМЕНТ) ЗА ГРАЖДАНСТВО Е 

ПРИЕМЛИВО? 
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23. ИМА ЛИ НЯКАКВИ ПРОМЕНИ В СТАНДАРТНИТЕ ПРИОРИТЕТИ ЗА 

ЕВАКУАЦИЯТА? 

24. ЩЕ БЪДЕ ЛИ СПОСОБНО БЪЛГАРСКОТО 

ПОСОЛСТВО/КОНСУЛСТВО ДА ОПРЕДЕЛИ ПРИОРИТЕТИТЕ НА 

ЕВАКУАЦИЯТА? 

25. ЩЕ БЪДЕ ЛИ НЕОБХОДИМА ХРАНА? 

a. тип 

б. количество 

в. местоположение 

26. КАКВИ ДЕЙСТВИЯ ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ, ПРИ 

ПОЛОЖЕНИЕ, ЧЕ ПОСОЛСТВОТО/ЛЕГАЦИЯТА ОФИЦИАЛНО ОТКАЖЕ 

ЕВАКУАЦИЯ? 

27. КАК ТРЯБВА ДА СЕ ПРОЦЕДИРА С ДОМАШНИТЕ ЛЮБИМЦИ? 

28. ЩЕ СЕ ИЗПРАЩАТ ЛИ СИЛИ ЗА ИЗДИРВАНЕ НА ЛИПСВАЩИ 

ЕВАКУИРАНИ? 

29. ИМА ЛИ ОПРЕДЕЛЕНА ЕКИПИРОВКА, ДОКУМЕНТИ, ОПИСИ, 

РЕГИСТРИ, КОИТО Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ЕВАКУИРАТ ИЛИ ДА БЪДАТ 

УНИЩОЖЕНИ?  

30. ЩЕ СЕ ВЪЗЛАГА ЛИ НА НЯКОИ ОТ ЕВАКУИРАНИТЕ ДА 

ИЗПЪЛНЯВАТ ДЕЙНОСТИ ПО Т. 29 ОТ ТОЗИ РАЗДЕЛ?  

32. ЩЕ СЕ НАЛОЖИ ЛИ ИЗГОТВЯНЕ НА СПИСЪК НА ЛИЦАТА ПО Т. 29 

И 30?  

33. ИМА ЛИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ЗАКОНОВО ПРЕДЯВЯВАНЕ НА 

ПРЕТЕНЦИИ СРЕЩУ ГРАЖДАНИ НА РБ? 

34. РАЗРЕШЕНА ЛИ Е ЕВАКУАЦИЯТА И ДАЛИ СЕ ОЧАКВАТ 

ВРАЖДЕБНИ ДЕЙСТВИЯ БЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪОРЪЖЕНА СИЛА?  

35. КАКВА Е ВЕРОЯТНОСТТА ЗА ТЕРОРИСТИЧНИ ДЕЙСТВИЯ? 



Лекционен курс “Управление на антитерористичната дейност” 

 

 

316 

36. ИМАТ ЛИ ЗАБРАНА СИЛИТЕ ЗА ЕВАКУАЦИЯ ДА ПОЛЗВАТ ИЛИ 

ДА НОСЯТ ОРЪЖИЕ? КАК ЩЕ БЪДАТ ДОСТАВЕНИ ОРЪЖИЯ И СРЕДСТВА 

ЗА ВЪОРЪЖЕНО НАСИЛИЕ В СЛУЧАЙ НА НАЕОБХОДИМОСТ? 

37. В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЯМА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ЕВАКУАЦИЯ ЩЕ БЪДАТ 

ЛИ НЕОБХОДИМИ СИЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕВАКУАЦИЯТА? 

38. КАКВИ МЕСТНИ КУЛТУРНИ НЮАНСИ, ОБИЧА И НАВИЦИ ТРЯБВА 

ДА СЕ ЗНАЯТ ОТ ЕВАКИУРАЩИТЕ СИЛИ, ЗА ДА СЕ ИЗБЯГНЕ 

КОНФРОНТАЦИЯ? 

39. КАКВО Е ФИЗИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЕВАКУИРАНИТЕ? 

40. КАКЪВ Е ОБЩИЯ БРОЙ НА ТЕЗИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ 

ЕВАКУИРАТ? 

a. брой на приоритетните категории 

б. идентификация 

в. обозначаване 

г. VIP 

41. КАКЪВ Е ОБЩИЯ БРОЙ НА ЛИЦА ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ, КОИТО 

ТРЯБВА ДА СЕ ЕВАКУИРАТ? 

a. брой на приоритетните категории 

б. идентификация 

в. обозначаване 

г. VIP 

42. КОЙ Е КЛЮЧОВИЯ ПЕРСОНАЛ ОТ СТРАНАТА ДОМАКИН 

43. ТРЯБВА ЛИ ЗОНИТЕ ЗА ЕВАКУАЦИЯ ДА СЕ ПОТВЪРДЯТ ИЛИ ДА 

СЕ ИЗСЛЕДВАТ?  

45. ПОТВЪРДЕНИ ЛИ СА ЗОНИТЕ ЗА ДЕЙСТВИЯ И ПРИКРИТИЕ? 
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46. КЪДЕ СА ЗДРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА НАЦИЯТА ДОМАКИН? 

a. мясо 

б. достъпност 

в. Дееспособност 

47. КЪДЕ СА ПОЛИЦЕЙСКИТЕ СИЛИ НА НАЦИЯТА ДОМАКИН? 

a. местоположение 

б. наличност 

в. Оперативна готовност и способности 

48. КЪДЕ СА ПРОТИВОПОЖАРНИТЕ СЛУЖБИ? 

a. местоположение 

б. наличност 

в. Оперативна готовност и способности 

49. КЪДЕ СА ПРАВИТЕЛСТВЕНИ СИЛИ? 

a. местоположение 

б. наличност 

в. Оперативна готовност и способности 

50. КАКВА Е ПОТЕНЦИАЛНАТА ЗАПЛАХА? 

a. мощ  

б. числен състав 

в. разположение 

г. вероятни тактики 

д. достъп до въоръжение 
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55. КАКЪВ Е ПЛАНА ЗА МЕДИЙНАТА ПОЛИТИКА? 

56. КООРДИНИРАНИ ЛИ СА MEDEVAC ПРОЦЕДУРИТЕ С НАЦИЯТА 

ДОМАКИН? 

57. КАКВИ СА RULES OF ENGAGEMENT? 
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РАЗДЕЛ  ОПЕРАЦИИ ЗА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ 

1. КОИ ОРГАНИЗАЦИИ ОСИГУРЯВАТ ПОДДРЪЖКА И ЗАЩО? 

2. КАКВИ УСЛУГИ ОСИГУРЯВАТ, НА КОГО И КЪДЕ? 

3. КОЕ Е МЕСТООБИТАНИЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА? 

4. КАКВИ СА ТЪРСЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ УСИЛИЯТА? 

5. КАКВИ СА ДАТИТЕ НА КОИТО ПРИСТИГАТ ОСНОВНИТЕ 

ЕЛЕМЕНТИ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ В ЗОНАТА НА ОПЕРАЦИИТЕ?  

6. КАКВИ КАРТИ СА НЕОБХОДИМИ? ИМА ЛИ МЕСТНИ ИЗДАНИЯ НА 

КАРТИ? 

a. серия 

б. лист 

в. издание 

в. мащаб 

7. КАКВА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА СЕ ПРИДОБИЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ 

ИНТЕРВЮТА? 

a. положение 

б. задължения 

8. КАКВА Е СОЦИОЛОГИЧЕСКИЯ И КУЛТУРЕН СЪСТАВ? 

a. средна възраст 

б. средно образователно ниво 

в. ниво на грамотност 

г. използван език (основен и второстепенен) 

д. традиционна храна 
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е. среден калориен прием (мъже, жени, деца) 

ж. обичаи 

з. жизнен минимум 

и. морал и дисциплина 

к. специализирана историческа информация за населението 

л. раса и религия 

(1) расови, племенни и етнически групи 

(2) социални нрави и характерни особености 

(3) табута за населението (сексуални, религиозни, политически, медицински, 

по отношение на алкохола, медицински,  гостоприемство) 

(4) различия, спорове и полемики, противоречия, противопоставяния и 

напрежения  

м. роля и отговорности на жените 

н. нормални дневни занимания и дейноисти 

o. политически пристрастия 

п. общоприети и неприемливи изрази, жестове, мимики, движения на главата 

за потвърждение и отрицание 

9. КАКЪВ Е ТИПА НА СРЕДСТВАТА И ЕКИПИРОВКАТА В СТРАНАТА? 

a. телекомуникационни и информационни системи 

(1) номенклатури и спецификации на екипировката и средствата/системите 

(2) качество и процедури 

(3) ниво на поддръжката 

(4) проблеми със системата 
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(5) информационни системи 

(a) граждански и правителствени радиа и телевизии/телевизионни 

съоръжения 

(б) вестници/списания, постери, билбордове/графити и диплянки, брошури, 

позиви 

б. автомобили 

(1) номенклатури/типове 

(2) инвентаризиране, отчет и разпределение по територията 

(3) ниво на поддръжката/годност и безопасност 

(4) съоръжения за поддръжка 

(5) честота на използване 

в. инженерна екипировка и екипировка за взривни работи 

(1) номенклатури/типове 

(2) инвентаризиране, отчет и разпределение по територията 

(3) ниво на поддръжката/годност и безопасност 

(4) съоръжения за поддръжка 

(5) честота на използване 

г. летателни апарати/летища 

(1) номенклатури/типове 

(2) инвентаризиране, отчет и разпределение по територията 

(3) ниво на поддръжката/годност и безопасност 

(4) съоръжения за поддръжка 

(5) честота на използване 
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10. КЪДЕ СА ЛОГИСТИЧНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ? 

a. капацитети на складовете, хладили или за съхраняване на свежи продукти 

б. състояние на системата за дистрибуция и отдалечение на нейните 

съоръжения (асфалтови пътища, железопътни пътища, авиационни доставки) 

в. под чий контрол са те 

г. има ли зони за сигурност и подробности по тяхната охрана 

11. КАКВА Е ГЕОГРАФИЯТА НА ЗОНАТА НА ОПЕРАЦИЯТА? 

12. КАКВИ СА ЛИНИИТЕ ЗА КОМУНИКАЦИЯ И ТРАНСПОРТНИТЕ 

ЛИНИИ 

a. описание на комуникационните и транспортните мрежи 

б. състояние и използване на автомагистрали/пътища 

в. състояние и използване на железопътни пътища 

г. състояние и използване на съоръжения на гражданската авиация 

д. състояние и използване на пристанища и водни пътища във вътршността 

на страната 

е. зони, контролирани от правителствени сили 

ж.  зони, контролирани или върху които се упражнява определено влияние от 

други сили 

13. КАКЪВ Е ТИПЪТ НА РАЗСТЕНИЕВЪДСТВОТО И 

ЖИВОТНОВЪДСТВОТО В СТРАНАТА? 

a. основни растителни култури и посеви, които се отглеждат 

б. вид на производителите – фермери, кооперации и т.н.. Методи нза 

дистрибуция на произведените продукти 

в. флора и фауна 
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(1) ядливи 

(2) отровни 

(3) медицински съображения по отношение на консумацията на диви 

животни  

(4) медицински съображения по отношение на консумация на растения - 

билки 

14. ДОСТЪП ДО ВОДА? 

a. местоположение 

б. годност за пиена 

в. възможност за пренос 

г. канализация 

15. КАКВИ СА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ, КОИТО МОГАТ ДА 

СЕ ПОЛЗВАТ В ИНТЕРЕС НА ОПЕРАЦИИ ПО ПОДПОМАГАНЕ И 

ПОДДРЪЖКА (ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО ПОСРЕДСТВОМ 

НАЙ-ДОБРИЯ И ПРИЛОЖИМ С ОГЛЕД НА КОНКРЕТНАТА СИТУАЦИЯ 

МЕТОД: ГЕОГРАФСКА КООРД. СИСТЕМА, UTM/GRID 

КООРДИНАТИ/МЕСТНИ ОРИЕНТИРИ И Т.Н.)? 

a. мостове  

б. летища 

в. язовири 

г. електростанции/подстанции 

д. полицейски съоръжения 

е. комуникационни съоръжения 

ж. други 

16. КАКВО Е ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА ИКОНОМИКАТА? 
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a. стандарт на живота 

б. заетост 

в. правителствени субсидии 

г. процент на безработица 

д. контро на цените 

е. наличност и достъпност на блага и услуги 

ж. наличие на черен пазар 

з. проява на бедност 

и. проекти за подобряване на благосъстоянието/социални служби 

(1) местно правителство/местна благотворителност 

(2) виншни правителства/външни агенции 

к. демонстрации на социално недоволство 

17. С КАКВА ИНФОРМАЦИЯ РАЗПОЛАГАМЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 

УСИЛИЯТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СТРАНАТА В КРИЗИСНАТА ЗОНА? 

a. влиятелни персони 

б. политически партии и тенденции 

в. отношение на местното население към усилията на правителството  

г. заплахи за местното население 

(1) съседни държави 

(2) бунтовници 

(3) вътрешна опозиция 

(4) други 

18. КАКВО Е МЕДИЦИНСКОТО СЪСТОЯНИЕ В КРИЗИСНАТА ЗОНА? 
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а. основни заболявания/болни 

(1) източник на инфекцията 

(2) наличност на болни от инфекциозни болести местни жителуи в зоната на 

отговорност 

(3) методи на лечение, карантина и други видове контрол 

б. болници/клиники (правителствени и граждански) 

(1) местоположение 

(2) местни или спонсорирани от външни агенции (Червен кръст, ООН, 

Световна здравна) 

(3) спосбности/ниво на полагани грижи 

(4) брой на леглата 

(5) тип на екипировката 

в. медицински персонал 

(1) тип на персонала (лекари, медицински сестри, санитари, фелдшери и т.н. 

по медицински специалности) 

(2) ниво на подготовка 

(3) общ брой на персонала 

г. услуги от типа на бърза помощ 

д. медицински запаси 

(1) тип на запасите/медикаменти подръка 

(2) налични медикаменти 

(3) логистични и контролни процедури 

(4) недостизи/проблеми 
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е. имунизационни програми/типове 

19. КОЙ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА СИГУРНОСТТА В КРИЗИСНАТА 

ЗОНА? 

a. кой 

(1) правителствени сили 

(2) параправителствени формирования 

(3) нередовни сили 

(4) други 

б. оръжия и използвана екипировка 

в. лидерство 

г. местоположение/зони на отговорност 

д. способи на действие 

е. мобилност 

ж. методи на доставка 

з. последен известен инцидент, свързан с насилие – срещу кого и от кого 
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ЛЕКЦИЯ 13 

 

ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА 

 

Управлението на риска е процес на идентифициране, оценяване и 

предприемане на мерки срещу риска, възникващ в следствие на оперативните 

фактори и взимането на решения, които балансират загубите от риска с ползите от 

функциите. Ръководителите и изпълнителите на всички нива използват 

управлението на риска. Прилага се при всички мисии и обстановки на 

разнообразните операции, изпълнявани от силовите структури. Управлението на 

риска е от изключително значение при изграждането на уверени и компетентни 

лидери и правителствени сили. Умението да се прилага успешно управлението на 

риска е от критично значение за запазване на мощта и ресурсите. Ръководителите 

трябва да запознаят добре настоящите и бъдещите лидери с уменията за 

управление на риска. 

Рискът се характеризира едновременно с вероятността и тежестта на 

потенциалните загуби, които могат да са в резултат на присъствие на неприятел, на 

враждебно настроение или на някаква друга опасност. Представата за риск е 

различна за една или за друга личност. Това което е риск или заплаха за една 

личност, може да не бъде риск за друга личност. Представата влияе на решението 

на ръководителя. Публично обявени събития като злополуки при обучение, 

тренировка или относително малък инцидент може да повишат представата на 

обществото за риска от това конкретно събитие и понякога превръщат този риск в 

неприемлив. 

Неефективното управление на риска може да направи една операция твърде 

скъпоструваща – политически, икономически и в смисъл на мощ (загуба на хора и 

оборудване). 

През цялата история на конфликти, правителствата и ръководителите са се 

опитвали да се съобразяват с влиянието на загубите върху политиката, стратегията 

и изпълнението на функциите на ръководената от тях система. Държавното 

ръководство и ръководителите на силовите структури гледат на загубите от 

различни гледни точки. Обаче и двете страни (държавното ръководство и 

ръководителите на силовите структури) трябва да балансират по отношение на 

националните цели върху следното: 
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 Ефекта от произшествията. 

 Въздействие върху цивилните лица. 

 Увреждане на околната среда. 

 Ниво на обществена реакция. 

 

1. Принципи и приложение на управлението на риска 

 Основните принципи, които дават рамката за прилагане на процеса на 

управление на риска, са: 

 Интегриране на управлението на риска в планирането, подготовката 

и изпълнението на функциите на системата. Ръководителите и управленските 

структури непрекъснато преценяват както риска от злополуки, така и оперативния 

риск. След това те разработват и координират мерки за профилактика и контрол на 

рисковете. Те определят нивото на остатъчния риск за злополуки с оглед 

определянето на насоки за действие. Те въвеждат профилактичните мерки в 

оценки, планове, заповеди и операциите. Ръководителите оценяват областите, в 

който те могат да поемат оперативен риск. Те одобряват мерките, които ще 

намалят риска. Ръководителите осигуряват разбирането и правилното изпълнение 

на мерките за безопасност от всички изпълнители. Те непрекъснато оценяват 

различните опасности и прилагат мерки за управление на риска. 

 Вземането на решения относно риска трябва да става на 

съответното ниво в управленската верига.  

Управлението на риска се прилага към всички ситуации и среди в целия 

обхват на армейските операции, дейности и процеси. Процесът на управление на 

риска е полезен при развръщането, дислоцирането на силите и средствата, както и 

при използването на силови формирования.  
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 Управлението на риска подпомага ръководителя в: 

 Запазване на живота на хората, съхраняване на материалните ресурси и 

избягване на излишен риск. 

 Вземане на обосновано решение за прилагане на една насока на 

действие. 

 Идентифициране на осъществими и ефективни мерки за безопасност, 

там където не съществуват съответни стандарти. 

 Предлагане на разумна алтернатива за изпълнение на функциите. 

 

 Управлението на риска не трябва да: 

 Възпрепятства адаптивността и инициативността на ръководителите; 

 Отстранява риска изцяло или да поддържа начина на мислене за “нула 

дефекти”. 

 Изисква решение от типа става-не става. 

 Санкционира или оправдава нарушаването на законите. 

 Отстранява необходимостта от обучение по стандартите, тактиките и 

процедурите. 

 

Управлението на риска не дава власт за нарушаване на законите на страната, 

където се водят правителствени действия или преднамерено неподчинение на 

местните, националните или на нацията домакин, закони. Това не дава право да се 

игнорират правовите ограничения и прилаганите стандарти. Управлението на 

риска не дава право да се избягва прилагането на мерките за профилактика на 

риска, изисквани от законите, като например безопасност на хората, защита от 

пожар, физическо оцеляване, транспорт и изхвърляне на опасни материали и 

отпадъци или складиране на секретни материали и др. Ръководителите не може да 

използват управлението на риска, за да променят или избегнат законодателните 

очаквания. Когато ограниченията наложени от други органи влияят отрицателно на 

функциите, планиращият функциите може да договори удовлетворителна насока 

на действията, ако тя не противоречи на законодателните (нормативните) 

очаквания. 

Управлението на риска подпомага ръководителя при спазването на 

съответните регулаторните и законови изисквания чрез: 
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 Идентифициране на действащите стандарти, който влияят на 

функциите; 

 Идентифициране на алтернативни насоки за действие или на 

алтернативни стандарти, които да съответстват на закона; 

 Осигуряване и поддръжка на по-добро използване на ресурсите чрез 

определяне на приоритетите за коригиране на познати опасни условия, което ще 

доведе до проекти с по-висока възвращаемост на инвестираните първоначално 

фондове. 

 

2. Управление на риска – процесуален подход 

 Управлението на риска е процес на идентифициране и контролиране на 

опасностите с цел съхраняване на силовата мощ и ресурсите. Основните стъпки на 

управлението на риска са: 

 Стъпка 1. Идентифициране на опасностите. 

 Стъпка 2. Преценяване на опасностите с цел определянето на 

рисковете. 

 Стъпка 3. Разработване на предпазни мерки и взимане на решения за 

намаляване на риска. 

 Стъпка 4. Въвеждане на предпазните мерки. 

 Стъпка 5. Контрол и оценка. 

 Този пет стъпков процес е интегриран във взимането на решение. 

 Решенията относно риска трябва да се основават на убеденост, а не на 

навик. Ръководителите трябва да действат не по шаблон, а след внимателна 

преценка на съществуващите фактори, които правят всяка ситуация уникална. През 

целия процес на операцията, ръководителя трябва да се съветва с цивилните, 

държавни органи за провеждания от него процес на управление на риска. 
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Процес на взимане на 

решение  

Стъпки за управление на риска 
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Задачата е получена ×     

Анализ на задачата × ×    

Разработване  

на насоки (варианти) 

на действие 

× × ×   

Анализ  

на насоките 

(вариантите) на действие 

× × ×   

Сравняване на 

насоките (вариантите) на 

действие  

  ×   

Утвърждаване на 

насоките (вариантите) на 

действие 

  ×   

Издаване на заповеди    ×  

Тренировка
1 

× × × × × 

Изпълнение и оценка
1 

× × × × × 
1 

Всички квадратчета са маркирани, за да се постави акцент върху 

непрекъснатото използване на управлението на риска през цялата мисия. 

 

Риск винаги може да съществува, независимо от неприятелски или 

враждебни действия в район, където няма директен контакт с опонента и на 

територия, извън враждебното влияние на опонента. Двата типа риск, които 

съществуват в операции на силовите структури, са оперативен риск и риск от 

злополуки: 
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 Оперативният риск се свързва с опасностите, които съществуват 

поради присъствието на неприятел или враждебност. Той се отнася до всички нива 

на борбата с радикализацията и в целия спектър от операции. 

 Рискът от злополуки включва всички рискове по време на операция 

освен оперативенте рискове. Той включва риска за: силовите структури, цивилните 

лица, включени в операцията, а също така и влиянието на операцията върху 

околната среда. Той може да включва дейности, свързани с опасности, касаещи 

административен, технически и друг  персонал, цивилните лица, готовността на 

средствата и условията на околната среда. Нека анализираме стъпките за оценка на 

риска в тяхната последователност. 

 Стъпки 1 и 2 

 Двете стъпки заедно съставляват оценката на риска. В стъпка 1 лицата, 

извършващи оценката, идентифицират опасностите, които могат да се срещнат при 

изпълнение на функциите. В стъпка 2, те определят прякото въздействие на всяка 

опасност върху операцията. Оценяването на риска повишава осъзнаването на 

реалната ситуация. Това осъзнаване изгражда доверие и позволява на 

изпълнителите и частите да предприемат своевременни, ефикасни и ефективни 

предпазни мерки.  

 Стъпки от 3 до 5 

 Стъпки от 3 до 5 са съществените последователни действия за 

ефективното управление на риска. В тези стъпки, ръководителите балансират риска 

и разходите - икономически, политически, за околната среда и за мощта - и 

предприемат съответните действия с цел елиминирането на излишния риск. По 

време на изпълнението, както и по време на планирането и подготовката, 

ръководителите постоянно оценяват риска за цялата мисия и за участниците в 

непосредствената задача. И накрая, ръководителите и отделните експерти оценяват 

ефективността на предпазните мерки и извличат поуки, така, че в бъдеще други да 

се поучат от техния опит. 

 

 СТЪПКА 1. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ОПАСНОСТИТЕ 

 Опасност е действителна или потенциална ситуация, при излагане на 

която могат да настъпят: 

 Наранявания, заболяване или смърт на част от личния състав. 

 Повреда или загуба на оборудване и собственост. 
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 Нарушаване на хода на функциите на системата. 

Опасностите са източник на заплаха (опасна ситуация) или риск дължаща се 

на неприятел/враждебни присъствия и други условия, които не се дължат на 

неприятелски /враждебни възможности. Опасност може да се появи при която и да 

е операция. Различните видове действие, операции и обучението предлагат 

специфични опасности за силовите структури, участващи в тези видове мисии. 

Рискът се идентифицира през първите четири стъпки от процеса на вземане на   

решение: получаване на задачи, нейният анализ, разработване  на варианти на 

действие и анализ на вариантите на действие. 

Способността на ръководителите, както и на управленските да 

идентифицират опасността е ключ към успеха на функциите. Една от реалностите 

на съвременните мисии е, че рискът може да се променя бързо. Събития, които 

първоначално представляват малък риск могат бързо да станат големи заплахи 

поради непредвидени условия или предизвикани от човек събития. Ръководителите 

следва да са убедени в тази възможност. На самодоволството трябва да се гледа 

като на заплаха поради факта, че при бърза промяна на ситуациите 

съществуващите предпазни мерки могат да не продължават да контролират риска. 

 

 Мисия 

Ръководителите първо анализират Мисията. Те разглеждат вида на 

функциите, която трябва да бъде изпълнени и обсъждат възможните последващи 

мисии. Някои типове операции поначало са по-опасни от други. Например, едно 

преднамерено директно действие, поради това че е свързано с движение, е по-

вероятно да изложи силовата единица на загуби, отколкото една защита на 

подготвени позиции. Идентифицирането на мисии, които обикновено 

представляват голям риск е задължително. Ръководителите трябва също да следят 

за опасности, свързани с комплектността на плана, като например: 

 Схема на маньовър (особено, когато става въпрос за формирования от 

различни силови структури), която е трудна за разбиране или прекалено 

комплексна за нейното точно предаване до най-ниското ниво. 

 Провеждане на операция при получаване на откъслечни заповеди. 
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Опонент (Неприятел, Противник) 

Ръководителите анализират възможностите на опонента за създаване на 

значителна опасност за операцията. Например “Какво може да направи опонента, 

за да провали моята операция?”. Обикновено недостатъците, които могат да 

създадат опасности по време на операция срещу неприятел, включват неумението 

да се: 

 Оценят потенциалните преимущества на опонента, осигурени му от 

условията на средата. 

 Оценят цялостно възможностите на опонента. 

 Разберат способностите на опонента да се прегрупира и уязвимостта на 

приятелските сили вследствие на това прегрупиране. 

 Определят вероятните насоки на действие на опонента. 

 Планира и координира разузнавателната дейност; 

 Разпространи разузнавателна информация за опонента до най-ниските 

нива. 

 Идентифицира заплахата и възможностите за терористични актове. 

 Разузнаването играе една изключително важна роля при 

идентифицирането на опасностите, свързани с оперативния риск. То е динамичен 

процес, който непрекъснато интегрира нова информация; това е разузнаване, което 

задължително допринася за процеса на оценка на риска от ръководителя. 

Разузнаването подпомага идентифицирането на опасностите по време на 

операцията чрез: 

 Идентифициране на възможностите и ограниченията, които обстановката 

предполага. 

 Задълбочено описание на възможностите за заплаха и уязвимостта. 

 Събиране на информация за населението, властта и инфраструктурите. 

 

Цивилни лица 

Законова отговорност на ръководителя е да се съобразява с опасностите и да 

предпазва цивилното население в района на неговата операция. Цивилните 

включват неправителствени организации, частни доброволни организации, 

правителствени чиновници, чуждестранни цивилни лица, медиите и дислоцираните 

цивилни лица, изложени на риск от сферата на сигурността операция. 
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Ръководителя трябва да се съобрази с опасностите, които могат да възникнат през 

време на различни операции, например: 

 В рискова кризисна обстановка - ръководителя трябва да се съобразява 

с опасността от косвени вреди, които могат да доведат до нова враждебност. 

 В мирновременна среда - ръководителя трябва да се съобрази с 

политическото поведение и предишни действия на цивилните лица при 

идентифициране на опасностите за приятелските въоръжени сили и самото 

население. 

Враждебните настроения - това са други враждебни сили, различни от 

опонента, които могат да се срещнат по време на операция. Те представляват 

допълнителна опасност. Те могат да бъдат организирана съпротива или експерти, 

които се съпротивляват на властите. Тези експерти могат да включват метежници, 

криминални елементи, мошеници или банди, които искат да попречат на една 

мироопазваща мисия. 

  

СТЪПКА 2. ПРЕЦЕНКА НА ОПАСНОСТИТЕ 

Стъпка две допълва и завършва оценяването на риска. Рискът е шанс за 

опасност или лоши последствия. Тази стъпка изследва всяка опасност от гледна 

точка на вероятността и тежестта на последиците, за да се определи нивото на 

риска от един или повече опасни инциденти, които могат да бъдат в резултат от 

излагането на опасност. Тази стъпка се провежда през трите етапа на процеса на 

взимане на   решение - анализ на функциите, разработването на насоки за действие 

и анализ на насоките на действие. Тази стъпка се изпълнява също така и след като 

мерките за безопасност са разработени. 

Опасността нейната проява като злополука/инцидент трябва да бъде 

правдоподобна, тоест да има вероятност да се случи. Крайният резултат е 

оценяване на риска от всяка опасност и оценка на обобщения риск за функциите, 

причинен от опасностите, които не могат да бъдат отстранени. Ръководителите 

трябва също да оценят риска за цивилните лица вследствие на операцията. Може да 

е необходима оценка за влиянието на операцията върху околната среда. Тази 

стъпка се изпълнява в три подстъпки. 
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 Подстъпка А 

 Ръководителите и управленските структури преценяват всяка опасност 

по отношение вероятността от настъпване на опасен инцидент. Нивото на 

вероятност оценено за всяка опасност може да се основава на функциите, 

разработените и анализирани насоки на действие или честотата на поява на 

аналогични събития. Таблицата по-долу представлява резюме на пет степенна 

скала за нивото на вероятност. Буквата в заглавието (титула) за всяка степен (А до 

Е) представлява символът за означаване на вероятността. Например буквата “А” 

представлява вероятност с ниво “често”. 

 

ЧЕСТО (А)-Случва се много често, действа непрекъснато 

ВЕРОЯТНО (В)-Настъпва няколко пъти 

ОТ ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ (С)-Настъпва спорадично 

РЯДКО (Д)-Случайна възможност, може да настъпи понякога. 

МНОГО МАЛКО ВЕРОЯТНО (Е)-Смята се, че няма да се случи, 

 но не е невъзможно. 

 

 Подстъпка В 

 Подстъпка В се отнася до определяне на тежестта на последиците от 

проявата на всяка една опасност. Тя се изразява посредством критериите за: 

 Тежест от нараняване или заболяване. 

 Загуби или повреди на оборудване или собственост. 

 Увреждане на околната среда. 

 Други фактори пречещи на изпълнението на функциите, като загуба на 

мощ и др. 

 Степента на тежест, преценена за всяка опасност, може да се основава 

на познанията за резултатите от минали подобни събития. Таблицата по-долу 

представя обобщение на четиристепенната скала за тежестта на последиците. С 

римско число в заглавието (титула) след всяка степен на тежест (от І до ІV) се 

представя съответният символ за означаване на тежестта на последиците. 

Например І означава катастрофална тежест на последиците. 
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КАТАСТРО-

ФАЛНА 

(І) 

Загуба на способност за изпълнение на функциите или 

провал на функциите. Смърт или инвалидност (риск от злополука). 

Загуба на основни или изключително важни за функциите системи 

или оборудване. Унищожаване на основни сгради, съоръжения, 

оборудване и др. собственост. Тежки нарушения на околната среда. 

Повреда с изключително важно значение за сигурността на 

функциите. Неприемливи косвени щети. 

 

КРИТИЧНА 

(ІІ) 

Значителни (тежки) нарушения на възможностите 

(потенциала) на функциите или боеспособността на силита. 

Частична инвалидност или неработоспособност за повече от три 

месеца (риск от злополука). Голямо (интензивно) увреждане на 

средствата или на системите. Значителни увреждания на 

собственост или околна среда. Намаляване на безопасността. 

Значителни косвени поражения. 

 

УМЕРЕНА 

(ІІІ) 

 

 

Нарушения на възможностите (потенциала) на функциите 

или готовността на силовата част. Умерени нарушения на 

средствата или на системите. Загуба на работоспособност до три 

месеца вследствие нараняване (риск от злополуки). Малки 

поражения вурху собственост или околна среда. 

 

НЕЗНАЧИ-

ТЕЛНА 

(ІV) 

 

Малки нарушения или липса на въздействие върху 

възможностите (потенциала) на функциите. Изисква се първа 

помощ или незначително медицинско лечение (риск от злополука). 

Малки повреди на оборудване или системи, но те са напълно 

работоспособни (функциите и работоспособността им са запазени). 

Малки увреждания или липсват нарушения на собствеността или 

околната среда.  

 

 Подстъпка С 

В тази подстъпка ръководителите, както и щабът обясняват какво те 

подразбират под възможен опасен инцидент в оценката за нивото на риска, за всяка 

идентифицирана опасност и оценката за общия риск за операцията. Оценката на 

риска следва от разглеждането на изводите от подстъпки “А” и “В” – вероятност и 

тежест на последиците от опасен инцидент. Тази стъпка е повече изкуство 

отколкото наука. Много зависи от използване на научените уроци от историята, 
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интуитивния анализ, опита и преценката. Несигурността може да възникне при 

преценката както на вероятността, така и на тежестта на последиците от опасното 

събитие (инцидент). Несигурността се явява в резултат на непознаване на 

ситуацията, непълна, неточна, зависима и противоречива информация и от 

непредвидими обстоятелства. Поради това оценяването на риска изисква добро 

обсъждане и преценка. 

 Фигура 1  представят стандартизирана матрица, която може да бъде 

използвана, за да се подпомогне този процес. Входните данни са преценените от 

ръководителите, както и от щаба, на степените на тежест и вероятност за всяка 

опасност в подстъпки “А” и “В”, съответно подадени от реда на тежестта и 

колоната на вероятност. Точката, в която реда на тежестта се пресича с колоната за 

вероятността, определя нивото на риска. Например, ако опасността е преценена, че 

има тежест “критична” (ІІ) и вероятност, преценена като вероятност (В), то нивото 

на риска е високо (Н). 

 Фигура 2 представлява обобщение за нивото на риска. Тя също така 

представлява примери от опасни инциденти за всяко ниво на риска. Няколко 

примера илюстрират връзката между оперативния риск и риска от злополука. 

 

Матрица за оценка на риска 

 

Тежест  

(Последици) 

Вероятност 

Често 

 

А 

Вероятно 

 

В 

От време 

на време 

С 

Рядко 

 

Д 

Много 

малко 

Е 

Катастрофална І Е Е Н Н М 

Критична ІІ Е Н Н М L 

Умерена ІІІ Н М М L L 

Незначителна ІV М L L L L 

E – Изключително високо ниво на риск 

Н – Високо ниво на риск 

М – Умерено ниво на риск 

L – Ниско ниво на риск 

ФИГУРА 1 Матрица за оценка на риска 
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Нива на риска 

Е – ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВИСОК: Загуба на способност за изпълнение на 

функциите, ако опасността се прояви по време на функциите. Съществува “честа” 

или “вероятна” вероятност за катастрофални загуби (ІА или ІВ) или “Честа” 

вероятност за “критични” загуби (ІІА). 

Пример: Ръководителя, в съответствие с възложената му задача, за атака на 

обект, вижда, че това включва преминаването на река, която при нормални условия 

е с плитко корито. След анализ на факторите ММВВ-В (функциите, местността, 

врага, силовите части и наличното време) той установява, че интензивни дъждове 

в продължение на три дни са повишили нивото на водата над нивото на наводнение 

с течение далеч надвишаващо неговата възможност за безопасно форсиране с 

бронетранспортьори. След обсъждане на насоките на действие с неговия щаб, той 

оценява че рискът от злополука е “изключително” висок поради “вероятна” 

възможност за катастрофална тежест от загуби на бронетранспортьори и убити 

изпълнители. Неговите заключения се основават на неговия опит и знания при 

форсиране на река от бронетранспортьори при съществуващите условия за 

дълбочина и скоростта на течението. 

Н – ВИСОК: Значително намаляване на способностите на функциите в 

смисъл на изискванията на стандартите на функциите, невъзможността за 

изпълнението на всички части от функциите или невъзможност да се комплектова 

функциите съгласно стандартите, в случаи, че опасността се прояви по време на 

функциите. “От време на време” до “рядко” е вероятността за настъпване на 

“катастрофални” загуби (ІС или ІД). Съществува “вероятно” до “от време на 

време” за настъпване на “критични“ загуби (ІІВ или ІІС). Съществува “Честа” 

вероятност от малки загуби (ІІІА). 

Пример: По време на предварително планирана засада ръководителя разбира 

от  разузнаването, че силите на които той прави засада имат много по-голяма бойна 

мощ спрямо тези, с които разполага. Той разбира, че само може да забави, но не и 

да разбие опонента. Той знае, че преценените негови загуби на жива сила биха 

били много високо, ако опонентат се реорганизира и контраатакува. Разбира също 

така, че числеността на неприятелските сили би могла сериозно да повлияе на 

съседните сили да установят контакт. Ръководителя определя ситуацията като 

такава с “висок риск”, тъй като преценява (на основание на неговия опит и 

обучение), че вероятността опонента да се реорганизира и контраатакува е 
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“вероятна” и тежестта на последиците от загубите на неговата част биха били 

критични. 

М-УМЕРЕН Очаквано нарушаване на възможностите на функциите в 

смисъл на изискванията на стандартите към функциите, ще намали възможността 

на функциите, ако опасността настъпи по време на функциите. Съществува много 

малка вероятност от катастрофални загуби (ІЕ). Вероятността от критични загуби е 

рядка (ІІД). Малки загуби могат да се получат при вероятност от ниво “вероятно” 

към “от време на време” (ІІІ В или ІІІ С). Съществува “честа” вероятност от 

незначителни загуби (ІV А). 

Пример: Непосредствен ръководител на структура на отбранителна позиция 

получава предупредителна заповед да бъде подготвен да контраатакува ако 

опонентат отново атакува. Той избира да използва предварително разположени 

скрити запаси от муниции, които да подпомогнат защитата вместо да предвижва 

напред допълнително снабдяването с муниции чрез камиони. Той решава, че 

тежестта на последиците от това, че няма незабавно попълване на запасите от 

муниции, които да са на разположение по време на контраатаката ще има 

“критично” въздействие върху неговата бойна мощ. Той разбира, че ако опонентат 

го принуди да изостави своите предни позиции, тежестта на загубата на скритите 

запаси от муниции ще повлияе критично на неговата мощ. Той отчита, че неговата 

част е разположена на много добра отбранителна позиция. Той вече е отблъснал 

две атаки, в резултат на които по преценка е унищожил около 50% от силовата 

мощ на опонента. Той разполага с информация, че вероятността за атака от страна 

на опонента е “вероятна”, а вероятността противникът да получи попълнение 

(усилване) и да атакува с превъзхождащи сили е “рядка”. Ръководителя заключава, 

че рискът от провеждане на контраатака с ограничени оръжейни запаси е по-голям 

от”умерения” риск, в случай, че опонентат го отблъсне обратно. 

L – НИСЪК: Очакваните загуби имат малко или почти нямат значение за 

изпълнението на функциите. Вероятността от “критични” загуби е “много малка” (ІІ 

Е), докато вероятността от “малки” загуби е рядка (ІІІ Д) или много малка (ІІІ Е). 

Вероятността от пренебрежими (незначителни) загуби е “вероятна” или “по-малка” 

(ІV В до ІV Е). 

Пример: Механизирана бойна единица, предвижваща се за влизане в бой в 

пустинна местност, е изненадана от падането на нощта преди да достигне определения 

им рубеж. Теренът в посока на напредването е равен и открит. Видимостта е около 800 
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метра при ясно небе, осветено от пълнолуние. Преценките определят вече бързо 

отстъпващия три дни противник да има около 30% от силите си. Контактът с опонента 

е бил лек и без отбранителен терен по оста на направлението на механизираната 

единица. Ръководителя на механизираната единица се съобразява с всички фактори. 

Допълнително ръководителя преценява, че е 100% сигурен в изпълнението на 

предвижването, използвайки устройства за нощно виждане. Ръководителя на 

механизираната единица преценява, че е много малка вероятността неговата част да 

понесе загуби с критична значимост, ако бъде изненадан от опонента или може да 

понесе “критични” загуби на бойна мощ вследствие на злополука. Той преценява, че 

рискът за неговите сили при продължаване на движението през нощта е “нисък”. 

ФИГУРА 2 Нива на риска 

 

 СТЪПКА 3 Разработване на предпазни мерки и вземане на 

решения относно риска. 

  Управлението на риска е разбирането, че вземането на решение 

се извършва в условия на несигурност. Решението трябва да e в съответствие с 

обявеното намерение на ръководителя  да предлага добро очакване за успех. 

Умението да се приема риск изисква като предварително условие 

компетентност. 

 Стъпка 3 се изпълнява в две подстъпки: разработване на 

профилактични мерки и взимане на решения за нивото на остатъчния риск. Това се 

прави при разработване на насоката на действие, нейното сравняване и одобряване 

в процеса на вземане на   решение. 

 Подстъпка А – разработване на профилактични мерки. 

 След преценяване на опасностите, ръководителите разработват една 

или повече предпазни мерки, които отстраняват или намаляват риска (вероятността 

и/или тежестта на последиците) от опасни събития. Когато се разработват мерките, 

ръководителите се съобразяват не само със самата опасност, а и с причините за 

появата на опасността. 

 Тип на предпазните мерки: Мерките могат да бъдат много 

разнообразни, но те попадат в три основни групи – предварително обучение, 

физически мерки и избягване. 

 Предварително обучение – Тези мерки се основават на познанията и 

уменията на силовите структури и отделната личност. Ефективни мерки се 
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постигат чрез индивидуално и колективно обучение, което осигурява изпълнение 

на задачите съгласно стандартите. 

 Физически мерки – Тук се включват бариери, предпазни устройства, 

знаци за предупреждаване на индивида или управляваната структура за 

съществуването на опасности. Към тази група се отнася също и специализираният 

контрол или личният състав, отговорен за установяване наличието на специфични 

опасности, попадащи в тази категория. 

 Избягване – Тези мерки се прилагат, когато ръководителите 

предприемат предварителни действия за предотвратяване на контакт с 

идентифицираните опасности. 

 Критерии за мерките – За да бъде ефективна всяка една разработена 

предпазна мярка, то тя трябва да отговаря на следните критерии: 

 Съответствие: Тя трябва да отстрани опасността или да намали 

остатъчния риск до допустимо ниво. 

 Осъществимост: Управляваната структура трябва да има възможност 

за прилагане на мерките. 

 Приемливост: Ползата, получена от въвеждането на мерките, трябва да 

оправдава разходите в ресурси и време. Оценката на приемливостта е в голяма 

степен субективна. На фигура 3 се дават критерии за приемливостта на мерките за 

всяка идентифицирана опасност. 

 

Поддръжка    - 

 

Наличието на подходящ персонал, оборудване, снабдяване и др. 

съоръженост, необходими за прилагане на подходящи мерки. 

Стандарти     - Указания, ръководства и процедури за прилагане на дадена мярка. 

Да са ясни, практически и конкретни. 

Обучение       - Знанията и уменията са адекватни за прилагане на мерките. 

Ръководство  -  Ръководителите са компетентни по прилагане на мерките. 

Индивида      -  Отделните изпълнители са с подходяща самодисциплина за 

прилагане на мерките. 

 ФИГУРА 3 Критерии за определяне на приемливостта на мерките 
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Примери на предпазни мерки: 

 Конструиране или проектиране за елиминиране или управление на 

риска. 

 Избор на насока на действие, за да се избегне определена опасност. 

 Намаляване броя на лицата и продължителността на времето, при което 

те са изложени на опасности, съответстващи на изискванията на функциите. 

 Подбор на хора с подходящи умствени, емоционални и физически 

възможности. 

 Осигуряване и поддръжка на предпазно облекло, лични предпазни 

средства и оборудване за безопасност. 

 Осигуряване и поддръжка на адекватно санитарно-битово обслужване. 

 Осигуряване и поддръжка на сигнализация и знаци за 

предупреждаване; 

 Планиране на обучението, включително репетиции, упражнения за 

спасяване, упражнения за водене на бой и т.н. 

 Програмиране на комуникационните връзки с ключови цивилни 

организации. 

 Разработване на система за предупреждение и план за отговор на 

терористични атаки. 

o Основна задача е да се определи кой, какво, къде, кога и как да 

използва всяка една мярка. Например: 

 Планиране и включване в графика за интензивно опресняващо 

обучение на всички екипи за защита от бронирани средства. 

 Програмиране инсталирането на пасажерски седалки устойчиви на 

катастрофи и т.н. 

 Да се изисква от изпълнителите да носят каски в зоната където е 

възможен огън от опонента, което намалява вероятността и тежестта за нараняване 

от огъня на леко оръжие или шрапнели. 

 Предоставянето на документи с дълговременна валидност и планиране 

на време за обща работа на ключовите лидери, които ще се заменят, създава 

благоприятни условия за плавен преход по време на една продължителна операция. 

Остатъчен риск След като лидерът разработи и възприеме профилактичните 

мерки, той определя остатъчния риск, свързан с всяка една опасност и общия 

остатъчен риск за функциите. 
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 Остатъчният риск е този риск, който остава след като 

профилактичните мерки за дадена опасност са избрани. Остатъчният риск е 

валиден (истински) само ако мерките за него са въведени. След като мерките срещу 

опасността са идентифицирани и подбрани, опасността се преценява отново както е 

показано в стъпка 2 и тогава нивото на риска се коригира. Процесът се повтаря 

дотогава, докато нивото на остатъчния риск стане приемливо за 

ръководителя/лидера или не би могло по-нататък да бъде намалявано.  

 Общият остатъчен риск на една мисия трябва да бъде определен, 

когато са идентифицирани повече от една опасности. Нивото на остатъчния риск от 

всяка една от тези опасности може да бъде различно, в зависимост от преценените 

вероятност и тежест на последиците при опасен инцидент. Общият остатъчен риск 

на функциите трябва да бъде определен на база на инцидента, който има най-голям 

остатъчен риск. Не е валидно определението на общия риск за функциите чрез 

осредняване на рисковете от всички опасности. Ако една опасност води до висок 

риск, то общият остатъчен риск на функциите е висок, при което няма значение 

колко други умерени или малки рискове има в функциите. 

 

 Подстъпка В – вземане на решение за риска 

 Основен елемент от вземането на решение за риска е преценката дали 

рискът е оправдан. Ръководителят трябва да сравни риска  и да го балансира 

спрямо очакванията от функциите. Той сам решава дали мерките са достатъчни и 

приемливи и дали да приеме остатъчния риск. Ако той реши, че нивото на риска е 

твърде високо, той нарежда да се разработят допълнителни мерки за профилактика 

и контрол или променя мерките, или модифицира, или отхвърля насоката за 

действие. 

 Ръководителите могат да използват матрицата за оценка на заедно с 

указанията на техните непосредствен ръководител на структури, за да определят 

колко голям риск те биха желали да делегират. Например, един непосредствен 

ръководител на структура може да постави ограничения на неговите подчинени, 

като ограничи тяхната свобода на действие да поемат риск на места, където рискът 

може да попречи на неговите намерения, намеренията на неговия по-висшестоящ 

началник или на критичната дееспособност на управляваната структура. 
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 СТЪПКА 4. Въвеждане (прилагане) на профилактичните мерки. 

 Ръководителите, както и щаба осигуряват интегрирането на мерките в 

стандартните оперативни процедури, писмените и устни заповеди, съвещанията за 

функциите и щабни оценки. От изключително значение при тази стъпка е да се 

осигури представянето на мерките чрез ясни и прости заповеди за изпълнение, 

разбираеми за всички нива. Прилагането на мерките включва координация и 

комуникация със: 

 Съответното горно, съдействащо и подчинено силова структура, както 

и тези който изпълняват функциите. 

 Организациите от логистическите граждански приложени програми и 

цивилните служби, които са част от правителствени сили. 

Медиите, неправителствените организации, както и частните доброволни 

организации следва да бъдат включени при осигуряване и поддръжка на 

координация, когато тяхното присъствие се влияе или е повлияно от 

правителствени сили. 

 СЪПКА 5. Контрол и оценка. 

По време на подготовката и изпълнението на функциите ръководителите 

трябва да направят така, че техните подчинени  да разберат добре как да се 

използват мерките за управление на риска. 

Ръководителите непрекъснато оценяват риска по време на водене на 

операцията и особено при продължителни операции, каквито са операциите за 

борба с радикализация и тероризъм. Ръководителите поддържат ясна представа за 

ситуацията. Те се пазят срещу благодушието и самодоволството, за да са сигурни, 

че стандартните мерки за управление на риска не се пренебрегват или нарушават. 

За да имат поглед върху областите, които се нуждаят от подобрение, 

ръководителите трябва постоянно да оценяват ефективността на тяхното силова 

структура по отношение на управлението на риска в функциите. 

Контрол 

Ръководителите контролират тренировките и изпълнението на операциите, за 

да осигурят прилагането на стандартите и мерките за управление на риска. 

Начините за контрол може да включват проверка на място, инспектиране, доклади 

за ситуацията и брифинги (съвещания), проверки и близък надзор. По време на 

функциите ръководителите непрекъснато наблюдават мерките, за да са сигурни, че 

те остават ефективни. Те ги модифицират при необходимост. Ръководителите и 
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отделните индивиди предвиждат, идентифицират и оценяват новите опасности, за 

да приложат профилактични мерки. Те постоянно оценяват променящите се 

рискове като умора, надеждност на средствата и околна среда. Ръководителите 

модифицират мерките, за да поддържат риска на приемливо ниво. 

Преценка 

След приключване на мисията ръководителите и отделните лица оценяват 

доколко добре е изпълнен процеса на управление на риска. Те определят как: 

 Да се подсигурят така, че постигнатият успех да бъде продължен и в 

следващата мисия. 

 Да запазят и разпространят поуките от техния опит, така че другите да 

имат полза от него. 

 Да се съобразят с ефективността на оценката на риска при 

идентифициране на вероятността и тежестта на опасностите в резултат на които 

функциите е пропаднала. 

 Да се определи дали нивото на остатъчния риск за всяка една опасност 

и за функциите като цяло е била точно оценена. 

 Да се оцени ефективността на всяка предпазна мярка за намаляване или 

отстраняване на риска, в това число дали мерките са били ефективно въведени и 

прилагани. 

Ръководителите и отделните експерти определят защо някои мерки са били 

неефективни и какво трябва да се направи, когато отново се появи опасност. В 

някои случаи профилактичната мярка може да бъде променена; в други случаи 

може да се промени начинът, по който е приложена или ръководена 

прфилактиката, с цел да стане тя по-ефективна; в други случаи съвсем нова 

профилактична мярка може да е по-ефективна. Ръководителите трябва да 

поддържат системата, да оправят възникналите проблеми, които пречат на 

силовата ефективност. 
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3. Прилагане на управлението на риска 

 Тук се представят моралните и етичните аспекти на управлението на 

риска. Очертават се съществените отговорности и съображения, които са 

необходими за ефективно интегриране и налагане на управлението на риска в 

силовите структури. Ръководителите трябва да пригодят тези отговорности и 

съображения, като разработят специфични начини за преценяване, съответстващи 

на техните условия, налични ресурси и мисия. 

За да бъде успешно управлението на риска, процесът на управление трябва да 

бъде утвърден според реда на подчинение. Ръководителите не трябва да очакват, че 

всички мисии ще се завършват без слабости, т.е. освободени от грешки, 

недостатъци или несъвършени изпълнения. Прилагането на толкова високи 

стандарти води до прекомерен надзор и парализа; това би направило 

ръководителите плахи, неспособни да вземат твърди, отговорни решения в случай 

на криза и нежелаещи да поемат рискове, които са необходими за успеха за 

силовите операции. Начинът на мислене “безгрешна операция” създава условия, 

които неизбежно ще доведат, най-общо казано, до загуба на битката и по-високи 

жертви. Ръководителите са длъжни да подкрепят морално решенията на техните 

подчинени за поемане на рискове, които са в обхвата на техните непосредствен 

ръководител на структураски решения и ръководство, така, както те ги разбират. 

 Ръководителите приемат, че нещата могат да тръгнат погрешно, даже 

да знаят с положителност, че техните подчинени са направили всичко по техните 

сили, за да предотвратят инцидента. При такова събитие, лидерът отива по-нататък 

и поема отговорността заедно със своите подчинени. Освен това управлението на 

риска не оправдава предприемането на действия, които са неетични или най-малко 

неморални.  

Отговорности 

 Минимизирането на риска е задача с изключително голямо значение 

при провеждането на всички операции. Всеки план трябва да има този приоритет. 

Това е същностна страна на всяка мисия и е основна отговорност на 

ръководителите. Независимо дали е обучение или оперативно разгръщане, 

ръководителите издават ясни указания за риска. 

 Минимизирането на риска – отстраняване на ненужния риск - е 

отговорност на всеки по веригата на ръководителито. Тази отговорност тръгва от 
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най-висшия непосредствен ръководител на структура, през подчинените му лидери 

и стига до изпълнителите. 

 Ръководителя и неговият щаб трябва да следят за оперативния риск и 

за риска от злополуки. Те използват същия управленски модел, за да управляват 

двата типа рискове. Ръководителите с помощта на ръководителите и щаба, 

управляват риска от злополуки. Ръководителите определят колко и къде те биха 

поели оперативен рискове. 

Ръководителите и изпълнителите от всички нива носят отговорност за 

управлението на рисковете и те трябва да се уверят, че опасностите и 

съпътстващите ги рискове са: 

 Идентифицирани по време на планирането, подготовката и 

провеждането на операциите. 

 Контролирани по време на подготовката и провеждането на 

операциите. 

 Изпълнителите са отговорни за изпълнение на мерките срещу риска 

съгласно стандартите. Те непрекъснато трябва да оценяват различните опасности 

като умора, обслужваемостта на средствата и околната среда. Те трябва да се 

грижат един за друг и да взимат решения за риска, съответстващи на указанията на 

по-висшестоящия непосредствен ръководител на структура.  

Ръководители  

 Ръководителите направляват организацията и определят приоритетите 

и климата на ръководителито (ценности, поведения и възгледи).   

Понякога ръководителите не са достатъчно инструктирани за ситуации, 

където предположението за наличие на риск може да повлияе или да навреди на 

техните сили, намеренията на по-горен непосредствен ръководител на структура, 

или на операцията на съседното силова структура. Това най-често е свързано със: 

 Синдрома на отричане на риска, при който ръководителите не искат да 

знаят за риска; 

 Членовете на щаба, които считат че решението за риска е част от 

тяхната работа и не искат да безпокоят техния ръководител или лидер; 

 Подчинен, който непълно е разбрал указанията на по-висшия; 

 Самодоволство – пълен провал при разпознаването на опасност или на 

свързания с нея риск; предоверяване на нечии възможности или на 
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капацитета на управляваната структура да избегне или да се възстанови 

след опасен инцидент. 

Успешното съхраняване на силовата мощ изисква вграждане на управлението 

на риска в поведението на управляваната структура. Това изисква убеденост и 

съзнателно ръководство - планиране на иновациите, грижовно управление. Също 

така то изисква веригата от заповеди, под каквато и да била форма, да демонстрира 

поддръжка на процеса на управление на риска. Само тогава силовите структури 

започват да постигат пълна мощ на управлението на риска. Ръководителите 

установяват климат на ръководители, който да поощрява интегрирането на 

управлението на риска посредством: 

 Демонстриране на последователно (постоянно) подкрепящо поведение 

при ръководене управлението на риска и активно участие в процеса на 

управление на риска. 

 Предоставяне на ясни ръководни указания, когато това е необходимо, 

за това къде и какъв риск да се приеме. 

 Получаване и предоставяне на подчинените на необходимите средства, 

с които да контролират риска. 

 Познаване на техните собствени, на техните лидери и изпълнители, 

ограничения и на възможностите на тяхното силова структура. 

 Предотвратяване начина на мислене “безгрешна операция” да се 

промъкне в тяхната непосредствен ръководител на структураска 

култура. 

 Позволяване на подчинените си да правят грешки и да се учат от тях. 

 Демонстриране на пълно доверие в умението за работа на своите 

подчинени и техните способности да изпълнят своя избран курс на 

действие. 

 Поддържане желанието на подчинените да бъдат информирани; 

 Преди вземане на решение - консултиране, ако е подходящо, с 

ръководителите надолу по реда на подчинение. 

 Изслушване на професионалното мнение и оценките на подчинените. 

Ръководителите са отговорни и се отчитат за техните собствени действия и 

тези на управляваната структура под тяхно ръководство. Ръководителите трябва да 

претеглят отражението на злополуките, увреждането на околната среда и загубите 

на оборудване и ресурси от всякакво естество.Те също трябва да се съобразят с 
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нивото на реакция на обществото на загуба спрямо национални, политически, 

стратегически, оперативни и тактически цели. Ръководителите също така са 

отговорни за недопускане на изпълнителите да изпаднат в самодоволство. 

Самодоволството може да се прояви като резултат от промяната на статуквото. 

Например, едно силова структура може да бъде разгъната за няколко месеца и 

нищо да не се случи. Управляваната структура почва да се чувства много доволна 

от себе си и своите изпълнения на задачите. Тя е привикнало към своите 

първоначални обстоятелства – да бъде добре въоръжено, добре екипирано, добре 

дисциплинирано и добре обучено. То мисли, че рисковете при него са овладени 

(под контрол) и няма нужда от промяна. Такова самодоволство и свързаната с него 

липса на реално осъзнаване на ситуацията, може да доведе до хазартно поведение 

на ръководителите и на изпълнителите, вместо те да поемат само един 

благоразумен риск. Рискът е резултат на едно добре обосновано решение. Хазартът 

е необосновано налучкване за един обещаващ изход. Ръководителите и 

изпълнителите трябва ясно да разберат разликата. 

 Избягването на начина на мислене „нулев риск” изисква прилагане на 

позитивно лидерско мислене. Подходът на ръководителя за управлението на риска 

трябва да бъде: даване на власт на ръководителите и свеждане на решенията за 

риска възможно най-надолу по реда на подчинение. Ръководителят трябва да 

изисква от подчинените си да използват своята свобода на действие, да действат 

решително и агресивно, за да изпълнят поверената им мисия и да допринесат за 

успеха на по-голямата бойна единица. Подчинените трябва да се съобразяват с 

опасностите извън поставените им отговорности, които влияят на функциите. 

Трябва да се окуражава координацията и комуникацията – встрани, нагоре и 

надолу по управленската верига. Това изисква и окуражава инициативността, а за 

нея са необходими добре обучени, решителни и дисциплинирани изпълнители. 

Управлението на риска е като двупосочна улица. Важно е, че тези, които 

участват в подготовката и изпълнението на функциите, трябва да бъдат напълно 

уверени в смисъла на участието им в командите за управление или отстраняване на 

опасностите. Указанията на по-висшестоящия непосредствен ръководител на 

структура определя степента на вредите или риска за подчинените сили, които той 

би приел по време на дадена операция. Подчинените се уверяват, че те разбират 

намеренията и указанията на своя непосредствен ръководител на структура. Ако в 

процеса на планиране, рискът от злополуки или оперативния риск надвишават 
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този, който по-висшестоящият непосредствен ръководител на структура е готов да 

приеме, то подчинените трябва да информират ръководителя. Той изисква ресурси, 

необходими за намаляването риска. Ако по време на функциите подчинен 

определи, че рискът е твърде висок, той започва разработването на допълнителни 

или алтернативни мерки, или модифицира или променя курса на действие. Той 

трябва да уведоми висшестоящия непосредствен ръководител на структура за 

своето решение. Изискването от подчинените да докладват на по-горестоящия 

непосредствен ръководител на структура, кога точка за решението за риска
31

 е 

достигната по време на изпълнението на функциите, може да доведе до парализа на 

системата. 

Целта на управлението на риска не е да отстрани всички рискове, а да 

отстрани излишния риск. Ръководителите провеждат твърдо, реалистично 

обучение, знаейки, че те биха могли в течението на сферата на сигурността 

операция да поставят в риск живота на хората и материалната част. Нищо не струва 

колкото цената на живота, ако е в резултат на поемането на излишен риск. Ако 

едно действие ще доведе до неприемлив риск, то трябва да бъдат взети мерки, за да 

бъде той избегнат. Ако рискът не може да бъде избегнат или намален до приемливо 

ниво, то действието не трябва да бъде изпълнявано. По време на провеждане на 

операциите може да възникнат обстоятелства, които изискват решение за да се 

избегне неоправдан риск. Такава ситуация обикновено се появява на тактическо 

ниво.  

4. Интегриране на процеса на управление на риска в обучението и 

при изпълнение на операции 

 С интегрирането на управлението на риска в обучението и при 

операциите се цели: 

 Запазване на живота и благоденствието на всеки, който не е 

противостоящ. 

 Запазване на средствата, ресурсите, околната среда и мощта на 

системата. 

 Управлението на риска не бива да се третира като второстепенна 

отговорност. То трябва да бъде планирано още в началото на такъв вид кампании 

или операции, каквитоса тези, сързани с борбата с радикализацията и тероризма.  

                                                           
31

 Моментът, в който ръководителят трябва да прецени би ли могъл да приеме риск по-голям от този, който 

вече е достигнат. 
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Когато се интегрира управлението на риска в продължителна операция, 

ръководителите трябва да отчетат нарастването на безредието, прехвърлянето на 

персонал от една териториална структура към кризисния регион, спада на много 

съществени умения и развитието на функциите на новосъздадените системи за 

решаване на конкретна кризисна ситуация. Ръководителите непрекъснато трябва да 

преценяват: 

 Комплектността на развитие на функциите и свързаните с това 

променящи се взаимовръзки с други институции. 

 Включването на цивилни доставчици (контрагенти), например 

програми за логистично цивилно усилване, като част от 

правителствени сили. 

 Присъствието на медии, неправителствени организации и частни 

доброволни организации. Тези различни елементи трябва да бъдат 

интегрирани в процеса на управление на риска. 

Две основни съображения, отнасящи се до управлението на риска в 

комплексна оперативна среда, включват: 

 Развитие на културата присъща на населението или обществото и 

неговия начин на правене на бизнес и законни приходи. 

Ръководителите трябва да се отнасят с уважение към техния начин на 

живот и да не пречат на местните обичаи. 

 Динамиката на управление на риска, по който ръководителите и 

техните подчинени управляват риска. Ръководителите управляват 

риска чрез: 

- използване на правилната комбинация от добре обучени, 

дисциплинирани, добре снаряжени, комплектовани, осигурени и добре екипирани 

сили; 

- издаване на ясни указания за минимизиране на риска; 

- определяне и прилагане на мерки за управление на рисковете при 

провеждане на функциите; 

- подържане на увереност в ситуацията, особенно при уязвимост 

на отделни елементи от системата; 

- избягване на излишния риск от злополука. 
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 Управлението на риска работи най-добре, когато е интегрирано в 

съществуващото обучение по ръководители и оперативния управленски цикъл. 

Когато те действат като инструмент за управлението на риска и допринасят за: 

 Разработване на политиката, целите, очакваните резултати и 

приоритети в непосредствен ръководител на структураското 

тримесечно указание за обучение. 

 Обучение на ръководителите в правилно оценяване, чрез 

идентифициране на опасностите и мерките за управление на рисковете. 

 Систематично наблюдаване и оценяване на резултатите от 

управлението на риска и обратната връзка с тренировъчния процес по 

управление на риска и постоянните оперативни процедури (SOP). 

Ръководителите и изпълнителите трябва да имат умението, знание и 

поведение за ефективно управление на риска присъщ на всички операции. 

Ефективното обучение подпомага изпълнителите да станат професионалисти. То 

ги подготвя технически и оперативен, и както ръководителите да могат да 

изпълнят функциите без излишен риск. 

Ръководителите на сили и техните щабове трябва непрекъснато да 

преценяват и оценяват интегрирането на риска в краткосрочни, близки и 

дългосрочни планове за обучения. Те трябва постоянно да актуализират списъците 

на най-важните задачи, за да са сигурни, че обучението се поддържа от 

реалистични цели по отношение на управлението на риска. 

 

5. Оценяване на процеса на управление на риска 

Оценяването на процеса на управление на риска трябва да определи 

текущото ниво на професионалност при прилагането на процеса. Терминът 

„оценка”, както тук се дискутира, се различава от термина „оценка” както е 

изложен в 5-стъпковия процес. Оценката се използва, за да се измери 

демонстрираната способност да се достигнат определени цели в определена, 

крайна операция или тренировка. Оценката, както се използва тук, също се 

отличава от аспекта на оценка на опасности за вероятност и тежест, както е 

посочено в стъпка 2 на процеса. 

 Доброто управление на риска влияе пряко на готовността на силовите 

структури. Ръководителите трябва да познават текущия статус и ефективност на 

програмите за управление на риска на техните организации. Те правят самооценка 
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на ефективността при управление на риска в техните сили, за да могат да вникнат 

вътре в областите за подобряване и за да получат обратна връзка за разбирането и 

прилагането на указанията за риска от техните подчинени. В резултат се очаква да 

се определи как: 

 Ефективното управление на риска е вградено в планирането и 

подготовката на операцията. 

 Доброто управление на риска е разбрано /усвоено/ от подчинените 

лидери и изпълнителите. 

 Ефективното управление на риска е използвано, за да се изпълнят 

операциите. 

 Ръководителите оценяват ефективността на техните сили, чрез преглед 

доколко добре опасностите са идентифицирани и дали мерките за управление на 

риска са: 

 Определени в устен вид или писмени оперативни заповеди, оперативни 

плановеи валидните оперативни процедури. 

 Сведени до най-ниските нива по управленската верига. 

 Включени в краткосрочните, средно и дългосрочните планове за 

обучение. 

 Приложени при обучението и дейностите по служба и извън служба; 

 Вградени в програмите за предпазване на правителствени сили, като 

например по безопасност и здраве при работа и антитероризъм; 

 Част от прегледа след изпълнените действия и извлечените изводи и 

поуки от придобития опит. 

 Управлението на риска не може да бъде гледано като на състезателна 

програма, където управляваната структура и ръководителите са преценявани и 

сравнявани в смисъл на съревнование. Фокусът е насочен единствено върху 

намаляване на риска, както и върху поведението при риск. 
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Приложение 

ПРИМЕРИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО 

НА РИСКА 

 

 Примерите в това приложение са предназначени да подпомогнат, тези, 

които са натоварени с управлението на риска.  Работната инструкция е показана 

на първата таблица дава указания за попълване блоковете А до К на работния 

документ предложен във втората таблица 

 

РАБОТНА ИНСТРУКЦИЯ 

БЛОК  

A-D Разбират се от само себе си 

Е Идентифицират задачата, свързана с функциите или задачата посочена в 

блок А 

F Идентифициране на опасността – Идентифициране на опасностите чрез 

преглед на факторите влияще на функциите или задачата. 

Допълнителните фактори включват научените уроци от историята, опита 

и преценката, характеристиките на средствата и съображенията за 

околната среда. 

G Оценка на риска – Оценката включва научените от историята уроци, 

интуитивен анализ, натрупания опит, преценка, характеристиките на 

средствата и съответните предупредителни знаци, както и съображенията 

във връзка с опазването на околната среда. Определяне на първоначалния 

риск за всяка опасност чрез прилагане на матрицата за оценка на риска 

Въвеждане на нивото на риска за всяка опасност. 

H Разработване на предпазни мерки – Разработването на една или повече 

мерки за всяка опасност, която или ще бъде отстранена или ще се намали 

рискът (вероятността и/или тежестта) от опасен инцидент. Определя се 

кой, какво, къде, защо, кога и как отговаря за всяка предпазна мярка. 

Въведи мерките. 

I Определяне на остатъчния риск – Определяне на остатъчния риск за 

всяка една от опасностите чрез прилагане на матрицата за оценка на 

риска Въвеждане на нивото на остатъчния риск за всяка опасност. 

J Прилагане на мерките – Решава се как всяка мярка да бъде приложена в 
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практиката или доведена до знанието на персонала, който ще трябва да я 

осъществи (писмени или устни инструкции; оперативен, за 

безопасност,оперативни процедури на гарнизона, репетиции и др.). 

Въвеждане на мерките. 

K Определяне на общия за функциите/задачата/ риск – Определяне на 

най-високото остатъчно ниво на риска и отделянето му. Той става общо 

ниво на риска за функциите/задачата/. Ръководителя решава дали мерките 

са достатъчни, за да се приеме нивото на остатъчния риск. Ако рискът е 

твърде голям за продължаване на функциите или задачата, ръководителя 

разпорежда разработване на допълнителни мерки или усъвършенстване, 

промени или да отхвърли курса на действие. 

 Контрол и оценка – Последната стъпка не е върху документацията. 

Планира се как всяка мярка ще бъде контролирана при прилагането 

(непрекъснат контрол, проверка на място) и се преценяват отново 

опасностите при нови промени на ситуацията. Решава се дали мерките за 

безопасност са достатъчно добри и дали те могат да бъдат подобрени. 

Използват се научените уроци от миналия опит. 

 

 Работен документ представлява началната точка за логическо 

проследяване на процеса за управляване на опасности и рискове. То може да бъде 

използвано за документиране на стъпките за управление на риска при планирането, 

подготовката и изпълнението или обучението за бойна мисия или задача. 
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ЛЕКЦИЯ 14 

ПОЛИТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА 

АНТИТЕРОРИСТИЧНАТА ДЕЙНОСТ. 

Заплаха и политическа реакция на заплахата 

 Бунтовническите движения се развиват бавно, методично и работят в 

обществото, чието законно управление планират да свалят и заместят. 

Първоначално те работят тайно и когато стартират откритата си кампания с речи, 

демонстрации, стачки, шествия и бунтове, a тайните организационни клетки 

остават добре скрити. Така че сериозността на заплахата може да не стане 

очевидна, докато радикализацията не използват спорни въпроси, за да създадат 

ситуация, която едно демократично, плуралистично общество не е подготвено да 

посрещне. Дори и тогава, правителството понякога не желае да признае зараждаща 

се заплаха, докато не се превърне в сериозно предизвикателство към неговия 

авторитет поради нежеланието и притеснението си да се откаже от обичайната 

практика на ежедневието и администрацията. 

 Реакцията на такава ситуация е твърде закъсняла и неадекватна, така че 

първоначалната реакцията на правителството и силите за сигурност може лесно да 

бъде декоординирана и неефективна. Създаването на интегрирана 

разузнавателна структура
32

, който е жизненоважен елемент в операциите за 

борба с радикализацията, може да се забави поради лично и междуведомствено 

съперничество и липсата на обучени служители с достатъчно комплексни знания, 

разбирания за произхода на проблема и познания за местните проблеми. Ако наши 

сили бъдат призовани да подкрепят съюзник на негова територи, ситуацията и на 

наша територия почти сигурно ще се влоши до опасна степен. Докато 

правителството ще се стреми да получи нашата помощ, ще бъде необходимо, на 

междуведомствено ниво, да бъдат договорени условията преди ангажирането на 

силови структури. Наред с другите неща, това ще включва договорена цел за плана 

за кампанията и съвместна командна структура. 

За да не застраши обществото и институциите, които желае да защити, така 

че да даде на радикалите благоприятни поводи и предлози за тяхната кампания, 

отговорът на правителството трябва да бъде преценен и внимателно измерен, за да 

                                                           
32

 Създадена по възможност от всички разузнавателни ресурси  на привлечените организации от системата 

за национална сигурност. 
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съответства на нарастващата заплаха. На стратегическо ниво действията трябва да 

бъдат координирани в целия спектър от дейности на правителството. В рамките на 

страната мерките за справяне с основната причина за проблема могат да включват 

поддържане на законост и ред, реакция на оплакванията, законодателство, което да 

позволи на нормативната база да работи ефективно и обществени и икономически 

инициативи за подобряване на условията. В чужбина дипломацията ще се стреми 

да спечели подкрепа за действията на правителството и да обезвреди, намали 

ефекта и обезкуражи подкрепата за радикализацията и терористите. 

Вероятно ще се наложи да бъде обявено извънредно положение, особено ако 

заплахата продължава и се превръща в изтощителна борба. Въпреки това, 

необходимостта от разполагане на сили и средства в подкрепа на гражданската 

власт в ролята на правоприлагащ орган може да бъде намалена чрез увеличаване на 

капацитета на полицията да се справи с всички, освен с въоръжено 

предизвикателство от страна на радикализираните елементи. 

При нормални обстоятелства правителствени (въоръжени) сили действат 

само в подкрепа на законните граждански власти. Не се счита, че чисто военно 

решение на проблеми от рода на радикализация, съпротивителни движения и 

тероризъм, като една от тактиките на съпротивата е правилното решение на 

проблема, тъй като политическите, икономическите, социалните и други видове 

причини могат да бъдат отстранени само чрез политически действия. С течение на 

времето приносът на правителствени сили и тяхното използване в такъв тип кризи 

става по-деликатно и сложно, тъй като обществата стават по-развити, сложни и 

вещи в такива ситуации. 

Участие на правителството 

Отговорът на правителството на сериозна вътрешна заплаха може да бъде 

разделени на три фази: 

а. Оценка на началните условия и обстоятелства породили кризата. Това е 

периодът, когато заплахата се заражда и развива, когато правителството се опитва 

да се справи изцяло само и единствено с граждански мерки. 

б. Военно ангажиране. По време на тази фаза правителствени сили вземат 

активно участие в подкрепата на правителството, полицията и други силови 

структури, подпомагане на надмогването над радикализацията и възстановяване на 

закона и реда. Тъй като силата, въоръженото насислие, сама сама по себе си не 

може да победи радикализацията, ролята на правителствени сили в гарантирането и 
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постигането на сигурност и в премахването на условията за развитие на 

терористична дейност трябва да се разглеждат в контекста на по-нататъшното 

развитие от правителството на политическите и икономическите му цели. На 

стратегическо ниво, това, което правителството трябва да направи е да има ясна 

представа за това как трябва да бъде постигнато превъзходство. То трябва да даде 

на правителствени сили конкретна цел и директива, определяща целите, които 

трябва да бъдат постигнати. 

в. Извеждане на силите. Това е фазата на оттегляне на правителствени 

формирования от операция по елиминиране на терористична заплаха или 

противодействие на съпротивителни явления. В случай на вътрешно и може би 

международно споразумение, може да има ускорено изтегляне на сили и средства. 

Подобно споразумение може да представлява компромис, изпълнен от 

правителство в кризисния регион в интерес на подобряване имиджа на страната и 

легитимността на нейното управление. В най-лошия случай може да последва 

поражение на правителството, заемане на властови позиции и управлението на 

страната от бунтовническите групировки в кризисния регион. Въпреки това, при 

предположението, че може да спечели, правителството трябва да запази 

инициативата да уреди договорена програма за оттеглянето на въоръжени 

формирования от кризисния  регион. В случай на продължителна борба за 

изтощение в която правителството възвръща контрола върху територия над която 

са имали влияние бунтовническите сили се пораждат условия за изтегляне на 

правителствени сили зона по зона с постепенно намаляване на тяхната роля в 

антитерористичните действия. 

Различните фази на описаните по-горе действия може да не са толкова ясно 

изразени. В различни части на страната (района на развитие на кризата) те могат да 

бъдат в различни фази на процесите на повишаване на нивото на съпротива или на 

възстановяване на безопасността, законността и реда във всеки един момент. 

Всъщност това е най-вероятният сценарий. Освен това, трябва да се приеме факта, 

че рядко има точен момент на определяне, когато една фаза преминава в друга. 

Обикновено границите на фазите ще бъдат размити. Поради тази причина 

задължително изискване към политическите властови органи е разузнаването и 

привлечените в планирането правителствени експерти да бъдат в течение на 

развиващата се ситуация, да поддържат връзка с гражданските власти полицията и 

другите силови структури на държавата и да бъдат подготвени да дават 
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предложения чрез системата на министерски контрол през всички фази на 

подготовкат, планирането и провеждането на действия,с вързани с мероприятия за 

противодействие на радикализацията и борбата със съпротивителните и 

терористични групировки. 

Участието на наши въоръжени сили във вътрешните работи на държавата е 

чувствителен въпрос. Ползите от явната подкрепа ще трябва да се преценят срещу 

уязвимостта на страната и нейното политическо ръководство към критиките за 

привличане на неадекватна, нецелесъобразна и несъразмерна по своята мощ 

система за решаване на вътрешно политически проблем. Много ще зависи от 

естеството и източника на заплахата за нашите интереси и от това колко и какъв 

политически капитал може да спечели или загуби правителството от всякакво 

участие на държавни структури за въоръжено насилие.  

В случай, че съседна държава явно използва и изостря вътрешен проблем, за 

да укрепи своите интереси и амбиции, или ако вътрешното предизвикателство е от 

такова естество, че да привлече широк отзвук на осъждане на международното 

обществено мнение, може да се обмислят възможности за въвличане на значителна 

силова помощ за правителството, но само при пълни гаранции, че то може да 

получи достатъчно международна подкрепа или поне да се съгласи. В по-

незначителни случаи сферата на сигурността помощ може да бъде ограничена до 

консултативни мисии и екипи за обучение. 

 

2  Първоначални обстоятелства и съображения 

Индикатори 

При влошаваща се ситуация правителството и гражданските власти ще се 

опитват да открият източниците на подривна дейност и да предприемат такива 

действия, каквито са в техните правомощия, за да премахнат причините за 

размириците. Те ще разглеждат показатели, които в контекста на политическата 

ситуация ще предоставят косвени доказателства за естеството и степента на 

заплахата. Поотделно, те могат да бъдат незабележими и безвредни, но когато се 

наблюдават един спрямо друг, те могат да разкрият особена тенденция в една 

верига от събития. 

Индикаторите могат да бъдат осигурени от широк спектър на привидно 

несвързани събития като стачки с политически мотив в ключови индустрии, 

демонстрации, при които се проявява модел на подривна политическа дейност, 
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слухове, които дискредитират министри, местни служители и полиция, кражби на 

оръжие и експлозиви, банкови обири, бунтовни брошури, пропаганда от враждебни 

страни и открита или скрита подкрепа от посолствата на недружелюбни страни за 

екстремни елементи. 

По-явно и по-твърдо доказателство за организирана кампания за насилие ще 

бъде използването или откриването на ресурси от силов характер  -  

импровизирани взривни устройства, часовникови механизми и тежки оръжия. 

Службите за сигурност могат да интерпретират тези събития, като вземат предвид 

местните обстоятелства и съответно съветват висши държавни служители и 

министри. Това консултиране и точните оценки е най-важно, тъй като много от 

тези инциденти се случват без подривни намерения
33

 (за сваляне на правителство 

или подобни политически амбиции) в днешни времена в демократичните държави. 

Оценка на значимостта на нагласите, проблемите и тенденциите, както и на 

подходящото ниво на отговор, призовава за глоба решение в момент, когато 

централната и местната власт е вероятно да бъде под силен натиск. 

Отражение и прилагане на напрежението върху демокрацията в интерес 

на целите на радикалните елементи. 

Радикализацията цели да експлоатира плодородната почва на демокрацията. 

На тази почва се създават терористични инициативи, които са доста ефективни при 

демокрацията, но не толкова в условията на авторитарните режими. Правата на 

свобода на словото и свободата на движение могат да бъдат използвани за 

насърчаване на собствената кауза на радикалните, съпротивителни движения и 

техните терористични прояви. Ако правителството си постави ограничения или 

лимитира необосновано дейността си, машината на бунтовническата пропаганда 

ще има готови въпроси, с които да атакува властите. Макар че радикалите ще се 

възползват максимално от всякакви нарушения на закона от страна на силите за 

сигурност, те умишлено ще нарушават правната система, като често оправдават 

действията си, с твътрдението, че те не трябва да бъдат обвързани с враждебен код. 

Силите за сигурност и силовите структури на страната са задължени да 

работят в рамките на закона, докато радикалните елементи могат да създадат 

компрометиращи ситуации, за да ги злепоставят. Ако силите за сигурност 

премахнат правните си ограничения и действат извън закона, те просто ще играят в 

отбора на радикалните елементи, унищожавайки репутацията си и опетнявайки 

                                                           
33

 Действия на неорганизирани престъпления, отмъщение, разчистване на лични отношения и т.н. 
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имиджа на правителството. Всички ограничителни мерки, независимо дали са 

свързани с ограничаване на свобода на изразяване, или в краен случай, задържане 

без съдебен процес, оказват натиск върху демокрацията. Наред с това е ясно, че 

всяко решение за въвеждането им няма да бъде взето леко. Всички избрани 

ограничителни мерки следва да бъдат приложими, за да се избегне превръщането 

им в контрапродуктивно.  

Радикалните елементи, които създават подобна ситуация, ще бъдат готови да 

използват общественото недоволство и ще намерят начини да избегнат 

ограниченията. Например, цензурата може да се окаже поне частично неадекватна, 

ако съседните страни предоставят платформа за реакционни оратори и предоставят 

своите услуги за излъчване на посланията на враждебни на интересите на нашата 

страна пропагандисти. Нелегалните и нерегламентирани медии имат начин да 

оцелеят и да процъфтяват в една враждебна среда, независимо от ограниченията. 

Един бунтовнически инцидент често предизвиква обществено очакване за 

по-екстремни мерки и правителството ще бъде под натиска на обществото да 

реагират с прекомерна сила. Всъщност провокирането на неадекватен отговор е 

класическа тактика на радикалните съпротивителни движения. Ненужно суровите 

и злонамерени мерки само съдействат за постигане целите за отчуждаване на 

обшестото и промяна на общественото мнение в и извън страната. В този ред на 

мисли някои ограничения на публикуването на информация и свободата на 

изразяване могат да бъдат от съществено значение в интерес на сигурността. Те 

трябва да бъдат подходящи и да се използва всеки удобен случай да бъдат 

внимателно разяснени, така че радикалите да не получават излишни шансове и 

доводи за пропагандна кампания, като представят ограниченията като 

потисничество и нарушения на конституционните свободи. 

Правителството може да заключи, че комбинация от селективно приложено 

законодателство в малък мащаб, но комбинирано с прецизно насочени операции на 

силите за сигурност би имало добри шансове да елиминират заплахата от 

радикализация в нейния зародиш. На практика вземането на такова решение никога 

не е лесно. Възникващата ситуация на съпротивително движение поставя високи 

изисквания към екеспертните оценки и може да се окаже трудно да се оцени 

неговата сериозност и възможната степен на заплаха за националната сигурност. 

При подобни двусмислени обстоятелства е трудно да се убеди местното 

(малцинствено или със засегнати интереси) население, че са нужни 
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контрапродуктивни инициативи, дори когато навременните действия в ограничени 

мащаби могат да премахнат необходимостта от по-строги мерки по-късно. Освен 

това, чувствителността към потенциалните последици от вътрешните и 

международните реакции на политическата сцена, категорично мотивира и 

принуждава правителството към отлагане на болезнени решения. Една суверенна 

държава може да бъде особено нетърпелива да избегне политическото неудобство 

да призовава приятелски правителства за помощ, преди съпротивителното 

движение да придобие опасна насока. Независимо от това, наказанието за 

радикализация, създаване на съпротивителни настроения и отлагането на тяхното 

неутрализиране могат да бъдат толкова пагубни за демокрацията, колкото и 

пренебрегната прекомерна реакция. Раазумното решение е  правителството да се 

опита да намери балансиран курс на поведение между двете крайни опции. 

Правителствено планиране 

Първоначално планиране. След няколко десетилетия на международна 

терористична дейност правителствата разполагат с планове за действие при 

извънредни ситуации, за да се справят с кризисни ситуации от рода на стачки в 

основни комунални услуги и обществени услуги, значими за добруването на 

селението сфери на нациоалната сигурност (образование, здравеопазване, банкова 

система, комуникации) големи демонстрации, обществени безредици и отделни 

терористични действия. Затрудненията, пред които е изправено правителството 

при определянето на нивото на насилие и вида на силата, които ще се използва, 

както и възможностите и опасностите от преговорите, за да се разделят умерените 

от екстремистите, са добре илюстрирани от опитите на ред правителствени 

администрации да се справят с опитите на войнстващи за независимост фракции. 

Жестокостта на въздействието е един вариант за действие, въпреки че не всички 

очакват прилагането на тази  необходимост за да се реши възникващия проблем. 

Въпреки това, тъй като ситуацията очаквано може да се влошава, правителството 

трябва да преразгледа плановете си и да започне да подготвя мерки за справяне с 

нарастващата заплаха. От прегледа следва да се появи идентифициране на 

причините за заплахата, а оттук и за целите и задачите, които си поставят 

радикалните движения. Поради това, може да бъде подготвен, един основен план, 

съставен на стратегическо ниво, който определя политиката на правителството в 

политическата, икономическата и сферата на сигурността. Този план е 

задължително да е подкрепен от убедителни аргументи, които да мотивират за 
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подкрепа и обществото, посредством една добре разработена и проведена 

информационна кампания. Планът вероятно ще се развива постепенно, тъй като 

тежестта на заплахата се разгръща в хода на времето и е зависима и от 

правителствените реакции. Първоначално темите, които са особено важни за 

силите за сигурност, могат да включват: 

а. Формулиране на дългосрочната политическа цел. 

б. Преглед на и оценка на възможностите на информационната пропагандна 

машината за противодействие на пропагандата на радикализираните елементи и 

поддържащите ги политически сили и държави. 

в. Преразглеждане на мерките за сигурност, свързани с идентифицирането и 

тълкуването на показателите. 

д. Интегриране и разширяване при необходимост на разузнавателните и 

охранителните служби. 

д. Изготвяне на законодателство за извънредни ситуации. 

е. Преразглеждане на организацията на полицията и правителствени сили, 

включително на развръщане на правителствени и полицейски резерви, специални 

полицаи и възможна необходимост от създаване на местни сили. 

ж. Организиране на централизиран контрол на операциите. В областта на 

неутрализирането на взривни устройства е вероятно тези планове да бъдат 

изпълнени на ранен етап, включващ тясно гражданско/полицейско/военно 

сътрудничество по разузнаването, научните изследвания и развитието на EOD. 

з. Създаване на рамка за съвместен граждански / полицейски и силов контрол 

на сигурността  и съвместни операции. 

и. Преразглеждане или съставяне на списъци с ключови точки. 

к. Съвместно планиране на онези операции, които могат да изискват 

граждански, полицейски и военно сътрудничество, например: 

(1) Контролни мерки, предназначени да изолират бунтовническите елементи 

от останалото население, което може да се нуждае от сериозни граждански и 

правни мерки полицията или правителствени действия. 

Използването на „линии“ „ зони“ на разделение. Това може да има малко 

значение в градска среда, въпреки че тук линии, като Зелената линия в Никозия 

могат да помогнат да се запазят разделени противостоящи общности. 

 (2) Поддържане на обществени услуги, които могат да предизвикат 

значителни изисквания по отношение на правителствени единици. 
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(3) Контрол на взривни вещества и огнестрелни оръжия. 

(4) Мерки за поддържане на основни услуги. 

Новините винаги намират начин да оцелеят и да процъфтяват независимо от 

ограниченията. Един инцидент, свързан с необосновано и неправомерно насилие, 

често предизвиква обществено очакване на по-екстремни мерки и правителствата 

ще бъдат под натиска на обществото да реагират с прилагането на прекомерно 

насилие. Всъщност провокирането на такъв тип „престараване“ в насилствено 

отношение, като отговор е класическа тактика на радикализираните структури. 

Ненужно суровите и злонамерени мерки само подкрепят постигането на целите на 

радикализацията за отчуждаване на умереното и добронамереното мнение за 

действията на правителството в и извън страната.  

Някои ограничения на публикуването на информация и свободата на 

изразяване могат да бъдат от съществено значение в интерес на сигурността. Те 

трябва да бъдат внимателно обмислени и случаят, поради който се налага тяхното 

изпълнение да бъде внимателно обяснен, така че радикалите да не получават 

допълнителни аргументи и доводи за пропагандна кампания, за да представят 

ограниченията като потиснически нарушения на конституционните свободи. 

Правителството може да заключи, че комбинация от селективно 

законодателство и малко мащабни, но прецизно насочени операции на силите за 

сигурност биха имали добри шансове да елиминират заплахите или дори да 

премахнат радикализацията в зародиш. На практика вземането на такова решение 

никога не е лесно. Възникващата ситуация на зараждане на съпротивително 

движение представлява сложна картина и може да се окаже трудно да се оцени 

сериозността и възможната степен на заплаха на това явление. При подобни 

двусмислени обстоятелства е трудно да се убеди местното население, че са нужни 

решителни ограничителни мерки и инициативи, дори когато навременните 

действия в ограничени мащаби могат да премахнат необходимостта от по-строги 

мерки по-късно. Освен това, чувствителността към потенциалните последици от 

вътрешните и международните политически реакции категорично привлича 

правителството към отлагане на болезнени решения. 

Наред с това, трябва да е ясно, че една суверенна държава може да бъде 

особено привлечена от опцията да избегне политическото неудобство да призовава 

приятелското правителство за помощ, преди бунтът да придобие опасна насока за 

стабилността на държавността. Независимо от това, прилагането на силата и 
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строгостта на закона и отлагането на определяне на наказанието и прилагането му 

могат да бъдат толкова пагубни за демокрацията, колкото и пренебрегната 

прекомерна насилствена реакция. Разумно е правителството да се опита да 

приложи балансиран подход между двете опции. 

Затрудненията, пред които е изправено всяко правителство при определянето 

на нивото на насилие, което ще се приложи е свързано с вероятното развитие на 

ситуацията, която започва да се влошава. В такива случаи правителството трябва 

да преразгледа плановете си и да започне да подготвя мерки за справяне с 

нарастващата заплаха. От този преглед следва да се появи признание за причините 

за заплахата, а оттук и за целите и задачите на радикализацията. Поради факта, че 

планът е съставен на стратегическо ниво е необходимо той да бъде подготвен в 

насока, която определя политиката на правителството в политическата, 

икономическата и сферата на сигурността. Задължително условие за успеха на 

плана е той да се подкрепя от убедителна и открита обществена информационна 

кампания. Планът вероятно ще се развива постепенно, тъй като тежестта на 

заплахата се разгръща и данните за нея ще нарастват постоянно. Първоначално 

темите, които са особено важни за силите за сигурност, могат да включват: 

а. Формулиране на дългосрочната политическа цел. 

б. Преглед на информационната машина и силите и средствата и за 

противодействие на пропагандата. 

в. Преразглеждане на мерките за сигурност, свързани с идентифицирането и 

тълкуването на показателите, свързани със заплаха и риск от радикализация и 

последваща я терористична дейност. 

г. Интегриране и разширяване при необходимост на структурата и обема от 

дейности на разузнавателните и охранителните служби. 

д. Изготвяне или регулиране на законодателство и поднормативна база за 

извънредни ситуации. 

е. Преразглеждане на организацията на полицията и въоръжени сили, 

включително на необходимодтта от мобилизиране на полицейски резерви, 

жандармерия, специални сили и възможност за привличане и необходимост от 

сили от местното население. 

ж. Организиране на централизирани ръководство и контрол на операциите. В 

областта на взривни устройства е вероятно тези планове да бъдат изпълнени на 

ранен етап, включващ тясно гражданско/ полицейско / военно сътрудничество по 
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разузнаването, научните изследвания и развитието на импровизирани взривни 

устройства. 

з. Създаване на рамка за съвместен граждански / полицейски и силов контрол 

на операциите по сигурността. 

и. Преразглеждане или съставяне на списъци с ключови точки, по кито да се 

работи съвместно от органите по сигурността. 

к. Съвместно планиране на онези операции, които могат да изискват 

граждански, полицейски и военно сътрудничество, например:  

(1) Контролни мерки, предназначени да изолират бунтовническите елементи 

от останалите населението, което може да се нуждае от сериозни граждански и 

правни мерки полицията или правителствени действия. 

 (2) Поддържане на обществени услуги, които могат да предизвикат 

значителни изисквания правителствени единици. 

(3) Контрол на взривни вещества и огнестрелни оръжия. 

(4) Мерки за поддържане на основни услуги. 

(5) Защита на държавните служители и други лица, изложени на особен риск 

от заплахи и терористични нападения. 

к. Защита на правителствените комуникации. 

л. Междуправителствената връзка, която има за цел да осигури предприемане 

на последващи мерки, включително силова намеса, ако това стане необходимо, и 

наблюдение и ограничаване на трансгранични дейности на подривни елементи и 

бунтовници. 

м. Информиране на широката общественост за ситуацията и подготовката им 

за планирането и провеждането на драстични мерки, които може да са необходими, 

по-специално намесата на правителствени сили. 

п. Поддържане на непосредствен контакт в посока връзка полицейско/военно 

разузнаване, оперативно планиране и обучение. 

Допълнително планиране. В случай, че ситуацията продължи да се 

влошава, може да са необходими допълнителни стъпки в следното направление: 

а. Съвместно обучение между военнослужещи на ключови длъжности и 

местни цивилни служители на властта. 

б. Подобряване на обхвата и честотата на дейностите за разузнаване и 

сигурност. 

в. Въвеждане на военнослужещи в разузнавателните организации. 
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д. Подобряване на информационните и контрапропагандните дейности. 

д. Въвеждането на схеми за надзор, където е уместно. 

е. Преоценка на програмите за научноизследователска и развойна дейност за 

оръжия и оборудване. 

Полиция. В такъв тип операции много ще зависи от количеството, 

средствата, стандарта на обучение и морала на полицейските сили. Ефективността 

на нейните специални формирования при добиването на данни, сведения и 

информация ще бъде също толкова важна, колкото и способността на униформени 

те полицаи да се справят с началните етапи на кризата. Ако радикалните елементи 

печелят успехи е на лице вероятност специалните полицейски сили първоначално 

да загубят контрол над ситуацията в някои области и да бъде трудно да овладеят 

ситуацията. От това може да се породи и необходимостта от силова подкрепа на 

полицейските формирования.  

Ангажиране на военни формирования 

Обучение. Военнослужещите, определени за разполагане на терен, трябва да 

започнат всеобхватна програма за първоначално обучение или опресняване на 

уменията и тактическата подготовка, използвани в операциите за противодействие 

на радикализацията, особено по отношение на нови уроци и техники, възникващи 

от предишни или настоящи конфликти. 

Адекватната подготовка по време на подготвителната фаза ще улесни 

изпълнението на ангажиментите на правителствени формирования. Колкото по-

рано се установи връзка между службите и местните власти и колкото по-близки са 

консултациите и планирането, които се провеждат предварително, толкова по-

гладко ще бъде проведено използването на правителствения контингент. Малка е 

вероятността всички необходими мерки да бъдат предвидени предварително и 

може да се наложи някои да се провеждат в без предварителна подготовка.  

Независимо от това, от съществено значение е никога да не се предприемат 

правителствени операции, докато всички непосредствени ръководители на 

структури не бъдат правилно информирани от правителството и съответните 

местни граждански власти, правителствени и полицейски органи за спецификата на 

обстановката и важните подробности, които касаят правителствени действия. 

Такива видове брифинги, който трябва да бъдат придружен от официална 

директива, са основата за планирането на оперативно ниво. 
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Военна помощ трябва да бъде поискана само когато местните власти и 

полицейски сили вече не са в състояние да се справят със съществуваща или 

развиваща се заплаха. От това следва, че целта на военната интервенция е да се 

възстанови положението до точката, в която полицията отново е в състояние да 

поддържа закоността и реда в кризисния регион. Опитът показва, че е по-лесно да 

се ангажира армията с участието в решеване на кризата, отколкото да се да се 

прекрати нейното участие и извеждането и от участие в действията. Съществува 

опасност от прекомерно масирано включване на военни формирования в 

операциите, така че те да заменят и дори в някои случаи да обезличат, а не да 

допълнят усилията на местните власти и полицейските сили. Тази ситуация трябва 

да се избягва във всички случаи, с изключение на най-тежките обстоятелства, както 

и в интерес на поддържането на правилните взаимоотношения между 

правителството, полицията и правителствени сили или като мярка за запазване на 

морала на полицията и нейното поведение спрямо населението. 

Полицията и местните власти трябва да запазят отговорността за 

ръководството на операциите. Командването на техните сили и оперативните 

ангажименти и контрол трябва да остане извън правителствени правомощия, 

колкото е възможно практически. Правителствени непосредствен ръководител на 

структури трябва да командват само собствените си сили и средства и носят 

отговорност за специфични операции или части от операции, които са възложени 

на елементите на системата от правителствени сили. Трябва да се полагат всички 

усилия за намаляване на участието и пълното прекратяване на ангажирането на 

правителствени сили веднага щом полицията или местните власти са в състояние 

да поемат пълна отговорност. 

Когато оперират в подкрепа на местните власти, правителствени 

формирования трябва да действат ясно в подкрепа на гражданската власт, а не в 

изолация от нея. Липсата на насоки и твърд контрол може да доведе до успешни 

операции в краткосрочен план, но в крайна сметка те да се окажат 

контрапродуктивни. За да се постигне стабилна рамка, в която правителствени 

сили могат да поддържат гражданските власти трябва да бъдат изпълнени следните 

условия: 

а. Наличието на национална стратегия и политика, която може да бъде ясно 

тълкувани от правителствени непосредствен ръководител на структури и лесно 

разбираеми от местното население. 
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б. Правилното координиране на гражданските и правителствени действия на 

оперативно ниво, особено включването на местните власти и полицейските сили за 

сигурност във военното планиране, когато е възможно и обратното. 

в. Изпълнението от местното гражданско управление на онези аспекти и 

мерки на политиката, планирането и контрола, които засягат тясно правителствени 

операции. 

3. Основни отговорности 

3.1. Координация. 

 Необходимостта от добре интегриран план за борба с радикализацията и 

механизмите за координиране на дейностите на гражданската администрация, 

полицията и правителствени могат да работят само в случай, че са базирани на 

стабилна законово-нормативна рамка. Като цяло, широкото и ясно разделение и 

разграничение на отговорностите между гражданската администрация, 

включително полицията, и правителствени сили са от съществено значение за 

успеха на противодействието на радикализацията. 

 Отговорностите на гражданските власти, които са от значение за 

въвличането на военнослужещите са: 

а. Формулиране на политическата цел и желаното състояние, към което да е 

насочено дългосрочното планиране, обхващащи цялата продължителност и гама на 

правителствени ангажименти и последствията от нея. 

б. Дефиниране на правителствената и местна политика и по-специално: 

(1) Определяне на кои нива на правителството и на силите за сигурност да 

вземат решения относно политическите въпроси от различно естество. 

(2) Ограниченията, които трябва да се налагат при планирането и операциите 

на силите за сигурност. 

(3) Политиката за разузнаване, нейното ръководство и координация. 

(4) Информационната и контрапропагандната политика. 

г. Създаване на управленска система за връзка между властите и силите за 

сигурност по всички планови и оперативни въпроси. 

д. Изготвяне и обнародване на законодателство, включително правомощия 

при извънредни ситуации. 

д. Предоставяне на сведения, данни и информация от всички служби и 

агенции за разузнаване. 

е. Поддържане на запаси от основни стоки, продукти и медикаменти. 
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ж. Поддържане на основни услуги. 

3.2 Правителствени отговорности. В допълнение към чисто правителствени 

задачи, от правителствения непосредствен ръководител на структура може да се 

изиска да допълни гражданските усилия в следните области: 

а. Съвети и консултации относно цялостната посока на операциите на силите 

за сигурност. 

б. Силов принос за съвместни действия при:  

(1) Планиране. 

(2) Разузнаване и сигурност. 

(3) Информационна и контрапропагандна политика. 

в. Съдействие при осигуряване и поддръжка на защитени комуникации. 

г. Съвети за: 

(1) Обучение. 

(2) работа и дейности при разкриване на импровизирани взривни устройства.  

(3) Съдействие при използване или осигуряване и поддръжка на оборудване 

и оръжие. 

3.3. Проекти, свързани с използване на органите за връзки с 

обществеността или органите за гражданско-военно сътрудничество.   

Проектите за връзки с обществеността, понякога наричани схеми „сърца и 

умове“, се дефинират като дейности, насочени към подобряване на отношенията 

между правителствени сили и местното население, за да се създадат нагласи, 

благоприятни за постигането на политически и правителствени цели. 

Правителствени сили инициират проекти за връзки с общността, в интерес на 

благоденствието на местното на селение, и ги управляват безплатно. Проектите 

трябва да отговарят на следните критерии: 

а. Да дават възможност за достъп и ползване на блага на колкото е възможно 

по-широк кръг от потребители от местното население. 

б. Да са основани и да отговарят на истинска нужда, а не да са свързани с 

неефективно изразходване на време и ресурси. 

в. Да се планират съвместно с местните власти. 

г. Да избягват припокриване, съревноваване или обезмисляне на подобни 

дейности, които могат да бъдат спонсорирани от други звена. 

д. Да бъдат завършени в разумен срок в рамките на наличните ресурси. 
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е. Не трябва да лишават гражданите от работните им места, особено в райони 

с висока безработица. Служителите на местното самоуправление и синдикатите 

трябва да бъдат консултирани, ако има някакъв риск от това. 

ж. Да увеличават спектъра на услугите и благата за местното население. 

Най-голям шанс за успех имат проектите, в които участват местно население, 

особено когато те са консултирани в началото и участват в първоначалното 

планиране. Мисията на проектите ще спечели от подпомагането да се създаде 

усещане за принос и участие в една полезна и успешна схема. Участието в услугите 

на правителствени формирования често може да бъде ограничено до предоставяне 

на експертиза и те да действат като катализатор, който да помогне на хората да се 

справят сами. Нуждите на хората варират и непосредствен ръководител на 

структурите, които действат на терен трябва да разполагат със свободата да 

изберат проекти, подходящи за зоната на тяхната отговорност. 

Най-общите сценарии за военно участие могат да се впишат в следната 

рамка. Формата и обхватът на правителствени ангажименти ще зависят от 

обстоятелствата и сериозността на ситуацията, оценени от местните власти, 

съвместно с правителството и, естествено, органите на полицията. За да се осигури 

рамка за изследване на проблема, набелязване на мерки за неговото елиминиране, 

планирането и провеждането на операциите, е целесъобразно да са разработени 

няколко сценария. Не е задължително те да представляват последователността на 

събитията, както и ситуацията в бъдещето. Обикновено е прието една извънредна 

ситуация да се проиграе в рамките на един сценарий.  

Обхватът, нивото и интензивността на радикализацията на населението може 

да се развива с различна скорост в различни части на страната. Всеки от 

непосредствен ръководител на структурите, пристигащ в кризисните региони, 

вероятно ще бъде изправен пред спектър от конфликти, обхващащи два или повече 

сценария в съседни региони, всеки от които изисква подходящ и целесъобразен 

отговор на подходящото ниво. 

Един от тези сценарии може да бъде изолирани инциденти. Понякога се 

случват бунтовнически инциденти, за които полицията може да няма достатъчен 

сбор от способности, ресурси и личен състав, за да предостави пълен набор от 

сработващи и целесъобразни отговори. Сред възможностите за развитие на 

сценария са вземането на заложници, отвличането на самолети и изземването на 

кораби от тежко въоръжени, умели, подготвени, отдадени на каузата си и 
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решителни терористи. При такива обстоятелства полицията може да поиска 

съдействие и помощ от армейски формирования, военноморски формирования или 

сили за специални операци, за да придобие необходимите способности за 

възстановяване на стабилността и овладяване на ситуацията или за повишаване на 

сигурността, когато има вероятност да възникне терористична атака. 

 Полицията по право и закон запазва пълен контрол върху инцидента, докато 

не се вземе решение за извършване на допънителни правителствени действия. На 

такъв етап отговорността за привеждане в действие на сферата на сигурността 

официално се предава на правителствения непосредствен ръководител на 

структурата на терен. Действията му трябва да се ограничат от властите в строги 

географски, времеви и законови граници, като в специални директиви и правила за 

прилагане на сила се описват допусканията и ограниченията. Използването на 

правителствени сили, извън тези на МВР, като начин за разширяване на спектъра 

от действия обогатяване на способностите на полицията при внимателно 

дефинирани и контролирани ограничителни мерки само и единствено с цел за 

подкрепа на полицията, след приемане на последните промени в нормативната база 

на Република България е общопризнато. Този сценарий може да възникне както в, 

така и извън контекста на радикализация, съпротива, бунт или във всяка фаза от 

развитието на съпротивителни тактики, включително и тероризъм.  

Естествено е такъв тип развитие на ситуацията да изисква и административно 

и логистично подпомагане при операции, свързани с налагане на насилие, 

полицейско, военно или съвместно в интерес на обществения ред. Този вид 

подкрепа може да бъде полезна на ранен етап, когато бунтовническите 

политически клетки организират митинги, шествия и актове на гражданско 

неподчинение във връзка с кампания за пропаганда, предназначена да 

популяризира тези каузи с цел получаване на масова подкрепа чрез убеждаване 

и/или принуда.  

Атмосферата на несъгласие ще насърчи растежа на дребните престъпления и 

подобни събития, които заедно с политическата дейност ще поставят ненужна 

тежест върху местните сили за сигурност. Сведения и данни за подпомагането на 

тайно обучение и контрабандата на оръжия ще бъдат допълнителни индикации за 

насилствени намерения на политически екстремисти. 

Тъй като правителството разполага с органи и средства, които го информират 

и подпомагат да осъзнава степента и посоката на заплахата, то трябва да 
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предприеме навременни стъпки за иницииране на необходимите мерки при 

констатиране на индикации за начало на криза от типа на противозаконни дейности 

на радикализирани елементи. Военното участие може да се осъществи с при 

необходимост в рамките на съкратени срокове или с кратък период на 

предупреждение. То може да е само временно, за да се даде възможност на 

местните сили да се приспособят към неочакван обрат на събитията или да се 

превърне в продължителен ангажимент с въвличане на значителни правителствени 

ресурси. Във всеки случай, от гледна точка на експертизата в сферата на 

сигурността, намесата най-вероятно ще бъде ограничена до предоставяне на 

административна и логистична подкрепа, за да се освободят местните власти и 

органи за сигурност за провеждане на дейности там, където те са най-необходими. 

Полицията и местните власти трябва да запазят пълна отговорност за ситуацията, а 

неполицейските (военни или други) формирования ще бъдат задължени да 

реализират функцията си на поддържащи и осигуряващи. При такива 

обстоятелства: 

а. Военнослужещите трябва да бъдат ангажирани с дейности в райони, 

където е малко вероятно да има риск от конфронтация с местни радикализирани 

елементи от населението. 

б. Техните задачи трябва да бъдат възможно най-непровокативни. 

в. Ако има риск от конфронтация, военнослужещите трябва да бъдат 

информирани и инструктирани подробно как трябва да се държат, какво трябва да 

правят и към кого да се обръщат за съдействие и консултация. 

г. Счита се за задължение на военнослужещите да са в униформа, но 

обикновено не е прието да носят въоръжение и снаряжение в такъв тип действия. 

Това е властови атрибут, който в такива ситуации е нормално да се прилага само от 

полицейски формирования или от военнополицейски части. 

д. Нормалната силова командна структура се запазва. Разликата е в това, че 

се създават подходящи механизми за прилагане на политически насоки на 

национално и регионално равнище, както и с подходящи механизми за връзки, 

създадени с местните граждански и полицейски органи на всяко ниво в 

управленската верига. 

е. Ако от неполицейските правителствени се изисква да подпомагат дейности 

свързани с добиване или разпространение на информация и контрапропаганда за 
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координатор на такъв тип операции може да бъде назначен специално определен 

служител от разузнавателните структури. 

ж. Ако правителствени операции трябва да се проведат в рамките на този 

сценарий, те вероятно ще бъдат ограничени по обхват. Най-подходящо е на 

неполицейските структури да се поставят задачи, свързани с използване на обучен 

личен състав и специалисти, изискващи специализирани знания и уменията. Тези 

задачи могат да изискват или да не изискват създаване на специализирано 

законодателство за извънредни ситуации. Ако това се налага, всеки законопроект, 

който е бил изготвена по-рано, като извънредна мярка, следва да се преразгледа. 

з. Ако все още не съществуват планове за действие при извънредни ситуации, 

за издаване на предупреждения за терористични атаки, особено за бомбени атаки, и 

за справяне с невзривени устройства и експлозии, могат да се прилагат извънредни 

мерки, но съгласувани и утвърдени от гражданските власти. 

Когато стане очевидно, че зад редицата от инциденти има координираща 

сила. Когато те се случват в мащаб, който е извън възможностите на полицията да 

го ограничи, може да се отчете, че страната навлиза в ранните, начални етапи на 

криза. Поради това правителството ще бъде задължено да обмисли ограничено 

въвеждане на силовите структури за подпомагане на гражданските власти по 

оперативните, а не по административните задачи. В такава ситуация операциите 

продължават да се планират и ръководят от полицията, докато другите силови 

структури могат да останат под военно командване.  

Възможните задачи могат да бъдат опазване на ключовите точки и 

контролните точки на пътната инфраструктура с цел освобождаване на местните 

полицейски сили и специализираните военни формирования (военна полиция, сили 

за специални операции, инженерни формирования), за повече и по-активни и 

високопрофилни задължения като борба с безредици. На този етап военнослужещи 

вероятно ще се включат в преки контакти с обществеността и трябва да бъдат 

правилно информирани по отношение на обществените нагласи и настроения. 

Определени военнослужещи могат да бъдат дискретно въоръжени, особено ако се 

смята, че терористичните атаки са неизбежни. В такъв случай, те ще бъдат 

подчинени на действащите по това време правила за използване на сила. В 

противен случай силовите формирования вероятно ще бъдат въоръжени само с 

несмъртоносни оръжия за борба с безредиците, докато не бъдат натоварени с 
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отговорността да изпълняват антитерористични задачи, за които са необходими 

смъртоносни оръжия.  

Степента на заплахата и необходимостта от въвеждане на наши сили на пръв 

поглед може да не бъде очевидна за местните. Поради това силова командна 

структура следва да бъде адекватна на обстановката, при условие че са предвидени 

подходящи договорености за връзка с политическата, гражданската и полицейската 

власт. Необходимо е да се подготвят планове за действие при извънредни ситуации 

за продължителни операции и мерки за по-тясна интеграция на силите за сигурност 

при развитие на сценарии и варианти на влошаваща се ситуация. На този етап 

може да се изисква извънредно законодателство, ако такава необходимост не е 

възниканала и удовлетворена и по-рано. 

При развитие на ситуацията, която се влошава до широко разпространено 

политическо, етническо или религиозно насилие, което полицията, вече не може да 

съдържа може да се наложи използване на малка, ключова или значителна силова 

военна помощ. На този етап бунтовническата партия/ръководство, която подготвя 

сценриите за ескалация, може да използва ситуацията, за да започне добре 

планирана и информационно осигурена подстрекателска антиправителствена 

кампания. Алтернативно погледнато, явна или нелегална политическа организация 

може да се възползва от възможността, предоставена от общото развитие на 

ситуацията със започване на преднамерена партизанска кампания. При тези 

обстоятелства ролите на правителствени формирования могат да включват както 

обичайните полицейски задължения, които полицията вече не може да поддържа 

самостоятелно, така и тези задачи за борба с радикализацията, които изискват 

прилагане на такива нива на сила, които са извън възможностите на полицията или 

дори на военизираните сили на полицията – жандармерията. Тежки пехотни 

оръжия и артилерия могат да бъдат използвани единствено когато няма риск за 

цивилното население и не се нарушават превилата за използване на сила. 

Информационната и контрапропагандната политика трябва да бъде координирана в 

зоната на операцията от цивилен ръководител. 

При такова развитие на обстановката е целесъобразно воените сили, местната 

полиция и гражданските власти да се превърнат в единен съвместен оперативен 

орган. Въпреки че в тази ситуация съвместните мерки за командване и контрол са 

от съществено значение, правителствени сили трябва да се погрижат да не налагат 
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своята воля, а да се придържат към ролята си на поддържащ останалите властови и 

силови контингенти.  

Добър подход е полицията и местните власти да се поощряват да планират и 

ръководят и по този начин ефективно да поемат контрола върху операциите. 

Трябва да се направи всичко възможно, за да се гарантира, че полицията и 

местните органи ще запазят предимство в планирането и контрола на операциите. 

Ако този принцип бъде пренебрегнат, това може да доведе до ненужно 

напрежение, дисхармония и противоречия в съвместната интегрирана управленска 

система. Това, в последствие, може да направи по-трудно възстановяването на 

нормалния механизъм на управление, когато заплахата от агресивни действия на 

радикализираните елементи отслабне. 

При задълбочаване на развитието на радикализацията може да се достигне до 

загуба на контрол в някои кризисни региони. Това ще изисква военна помощ в 

разнообразни аспекти, например, за предоставяне на допълнителна подкрепа на 

органите на вътрешния ред в отдалечени райони, където няма бунтовници, с цел 

освобождаване и смяна на полицейски формирования. Военни формирования 

могат да се натоварят с отговорност за извършване на полицейски дейности там, 

където няма риск за цивилните, както и за планиране и изпълнение на мероприятия 

за предотвратяване на контрабандата на оръжия и доставки през бреговите линии, 

които не могат да бъдат контролирани от сушата. 

Когато радикалните елементи са успели да дестабилизират региона и 

държавната власт в него до степен, че са поели контрола върху части от зоната на 

кризата може да се счита, че те са укрепили достатъчно позицията си. Тук трябва 

да се приеме предположението и възможността те да създадат администрация, на 

която да възложат да налага данъци, да налагат собствената си система на 

законност и ред и да наемат значителен брой бойци, наемници. Ако радикалите 

спечелят контрол върху достатъчна територия, те могат да наберат редовна армия. 

Пример за това са войните във Виетнам, когато маси от редовни сили и доставки 

бяха преместени от Северен Виетнам в подкрепа на бунта на Юга, а най-пресен 

пример са събитията в източната част на Украйна. 

В този конфликт борбата достигна конвенционалния етап от войната и се 

налага въвеждане на редовни сили. Друг исторически пример е войната в Китай, 

когато Мао води войната на селата срещу градовете по своята едноименна 
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стратегия. Националната ни история също има много подобни примери в своя нов 

и най-нов етап в периода след освобождението от 1878 г. до 1944 година. 

Можем да обобщим, че сферата на сигурността помощта на военните 

формирования може да включва всички аспекти от почти конвенционална ролята в 

допълнение към полицейските действия, които водят борбата срещу 

радикализацията. В този тип дейности може да са необходими допълнителни 

правомощия за покриване и елиминиране на последиците от ескалацията на 

конфликта.  Принципът на минималната сила все още се прилага за борбата с 

радикализацията във всички аспекти на кампанията. За конфликт с 

бунтовническите и редовни армейски сили нормалните закони на войната, като 

Женевската конвенция, са най-подходящи, въпреки че е голяма вероятността 

радикализираните елементи да не ги прилагат и признават.  

Каквото и да са причините за конфликтната ситуация органите за 

гражданско-военно сътрудничество биха изиграли значителна роля. Това е така, 

защото каквото и да  е нивото на ескалация на конфронтацията задължително 

политическо изискване е съдебната система да функционира нормално, а в сферите 

на спорове между силите за сигурност и радикалните елементи, както и в зоните, 

възстановени от бунтовнически контрол да действат гражданските съдилища. 

Задължително условие за легитимността на действията е, макар, че страната е в 

относително състояние на криза (в някои случаи и на война) и кампанията най-

вероятно ще бъде ръководени на стратегическо ниво от функционалните органи по 

сигурността,  отбраната или техен еквивалент, всички дейности да се управляват от 

министър-председателя и щатните и функционално формирани съвместни силови 

структури и органи за сигурност под негов контрол.  
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ЛЕКЦИЯ 15 

ВОЕННИ АСПЕКТИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА 

АНТИТЕРОРИСТИЧНАТА ДЕЙНОСТ 

 

I. СТРАТЕГИЧЕСКИ СЪОБРАЖЕНИЯ 

 

1 Правна информация 

Въведение 

Тази част се предназначена да даде разбиране за използването, в най-общ 

смисъл на военни формирования за борба с радикални елементи. Принципите, 

оперативните практики и тактическите процедури обхванати в този материал, може 

да се прилагат за всяка ситуация, свързана с работа с радикализирано население.  

Въпреки това правната рамка, в която тези правителствени операции би могли да 

се осъществя, може да се различава значително от място на място и командващите 

на всички нива ще трябва да бъдат запознати с точните законови условия, които се 

отнасят за всяка планирана силова операция. 

Какъвто и да е капацитетът и способностите на военните структури те трябва 

да работят винаги в рамките на закона. Ако кризта крие потенциална заплаха да се 

превърне в международен конфликт, трябва да се спазва и международното 

право
34

. Ако операциите не отговарят дефинициите за международните въоръжени 

конфликти, тогава трябва да се спазва вътрешното (т.е. вътрешното) право на 

държавата, в която се извършват операциите, както и всички разпоредби на 

международното право
35

, които обвързват всички страни по тази операция. 

Протокол II към Женевските конвенции от 1949 г., приет през 1977 г. и 

ратифициран през 1995 г., е предназначен да се прилага за вътрешни въоръжени 

конфликти, но прилагането му е изрично изключено в ситуации на вътрешни кризи 

и напрежения, като бунтове, изолирани и спорадични актове на насилие и други 

актове с подобен характер. 

                                                           
34

 Пример за това е кризата в Украйна. 
35

 1. The international Law of War on Land is dealt with in M.M.L. Part III. That volume is due to be replaced 

by a new tri-Service Manual. "Law of Armed Conflict". 

2. International treaties aimed at protecting human rights and Article 3 which is common to all four Geneva 

Conventions of 1949 
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Във всички фази на операциите за борба с радикални елементи 

правителствени принципи, оперативните процедури практики и техники са ясни, 

но трябва ясно да се разбере, че някои или всички от тези техники и практики може 

да не са законно достъпни (удовлетворително легитимни) за прилагане. При всяка 

конкретна ситуация, това зависи изцяло от правния статут на участващите сили и 

средства и общите правила и ограничения, при които те функционират.  

Пример:  Би било явно незаконно за силовите структури, когато по искане 

на местните полиция и власти разполагане на засада с цел унищожение на онези 

радикани елементи, които се опитват да напуснат блокирана от полицията зона, 

докато засада от този тип би била осъществима и легитимна в ситуация 

международния въоръжен конфликт. 

2. Правила за използване на сила (ROE) 

За непосредствения ръководител на всяка структура, участваща в такъв тип 

действия, е важно да знае кое право се прилага в даден набор от обстоятелства и 

какво е това, което предизвиква промените в нормативната база, която ще се 

прилага. Отговорът на такъв въпрос е пряко свързан с ROE, които биха могли да се 

изработят и разпространят от Министерството на отбраната. Административния 

състав предоставя, посредством ROE, политическо ръководство и насоки на 

непосредствен ръководител на военните сили и средства, които им позволяват да 

упражняват прилагането на сила. От това следва, че такива правила, които са 

одобрени от министри
36

, могат да бъдат променяни само от министерската власт. 

Непосредственият ръководител на структурите от своя страна трябва да изискват 

предоставяне на ROE на своите подчинени. Тези ROE ще бъдат разработени в 

рамките на и по преценка в обем, касаещ конкретните изпълнители.  

ROE определя степента и начина, по който може да бъде приложена сила, 

посредством която да се гарантира, че прилагането на насилие е внимателно 

контролирано. ROE не са предназначени да се използват за определяне на 

конкретни задачи или като средство за издаване на тактически инструкции. В 

предаването на заповеди на подчинените непосредствен ръководител на структура 

на всяко ниво трябва винаги да действа в рамките на получените ROE, но не е 

задължен да прилага пълния размер на предоставеното разрешение за прилагане на 

                                                           
36

 В нашия случай поне от министрите на Правосъдието, Вътрешните работи, Отбраната, а в някои ситуации 

и на Външните работи. 
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сила, а да го ограничава до необходимото за постигане на ефектите и целите на 

кампанията и операцията. 

ROE обикновено се пишат под формата на забрани или разрешения. Когато 

са издадени като забрани, те трябва да се формулират в заповедите на 

непосредствен ръководител на структурите. В рамките на ограничениета трябва да 

се дефинират конкретни рамки да не се приемат определени действия. Когато те се 

издават като разрешения, трябва да бъдат под фомата на насоки към непосредствен 

ръководител на структурите, че определени действия могат да бъдат предприети, 

ако се счете за необходимо, за да изпълнят възложени задачи. По този начин ROE 

се издава като набор от параметри за информиране на непосредствен ръководител 

на структурите за ограниченията на тяхната свобода, разрешена при изпълнение на 

възложените им задачи. Трябва да се има предвид, че и най-голямото съответствие 

на всяко действие с който и да е набор от валидни ROE не гарантира законността 

на неговото действие. Отговорност на непосредствения ръководител на 

структурата остава да използва само тази степен на сила, която е необходима, 

разумна и законосъобразна при конкретни обстоятелства. 

ROE, от Министерството на отбраната, трябва да съдържа насоки относно 

правителствената политика за подпомагане на непосредствения ръководител на 

структурите да планира и реагира отговорно към развиващата се ситуация. Тук 

трябва да се включва описание на намеренията на правителството. Три са нивата, 

които са задължителни за ориентиране на непосредствен ръководител на 

структурите по отношение интензивността на прилаганата сила. 

а. Де-ескалация. (тук е необходимо да се възпроизведете колкото е възможно 

повече указания и ограничителни мерки, за прилаганата сила, по отношение на 

решаването на проблема и участващите в него). 

б. Поддържане на статуквото. 

в. Рискът от ескалация е приемлив. (Вземете инициативата в рамките на 

правилата за прилагане на сила, дори ако това включва ескалация на степента на 

конфронтация и нивото на прилаганото въоръжено насилие). 

Съществуват правила и процедури, отнасящи се до прилагането на ROE като 

ситуацията се развива. ROE се прилагат за всички видове въоръжени сили и за 

всички среди (въздух, суша, море и подземни площи). Когато правителствени сили 

са призовани да действат заедно със силите на други министерства и ведомства, 
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действащи в рамките на различни ROE, МО трябва да се опита да хармонизира 

различните набори от правила. 

 

3. Прилагане на поуките от практиката в сферата на сигурността в 

борбата с радикализацията и съпротивата 

3.1 Натрупан  опит 

Опитът и поуките от практиката в многобройните „малки войни“ е 

предоставил на армията уникален характер на вникване в тази специфична форма 

на конфликт. Поуките от практиката, за сегашното поколение офицери, са основен 

източник на основни познания в областта тактическо ниво, но също така има 

тенденция да ограничава военното мислене по този въпрос поради неговия 

специфичен национален контекст, който придава съществени различия на 

кампанните и операциите за борба със съпротивата. Примерите за това са 

неизброими. 

Борбата с партизанското и съпротивителното комунистическо движение в 

България и приемането и прилагането на Закон за защита на държавата в периода 

1924 – 1944 година. 

Северна Ирландия и антибунтовническите кампании на британското 

правителство и армия. Тактиката, която от гледна точка на Северна Ирландия 

изглежда като останки от колониално минало, като патрулирането в джунглата, 

конвоирането и тренировки за борба със засадите, могат да бъдат много уместни в 

различни оперативни условия. За съжаление британците не са разработили 

универсално лекарство срещу проблема с радикалите.  

Тук отдавна са алтернативни, ефективни подходи, като тези на французите в 

Алжир. Те произвеждат нова тактика, базирана на високо мобилни колони и в 

Индокитай a кампания за връзки с обществеността, предвождана от 

правителствени, предхожда войната за  „сърцата и умовете“ на Мао с няколко 

десетилетия.  

Не само, че заплахата се променя, но същото е и среда, в която трябва да се 

противодейства на радикализацията, съпротиват и тероризма. Във всяка бъдеща 

операцията за борба със съпротивителните движения, правителствените действия 

ще се провеждат под критичния контрол на закона, медиите, организациите за 

защита на правата на човека и други международни органи, като например 
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Европейски съд. Така, докато военното планиране трябва да се основава на уроците 

на в миналото, доктрината трябва да се развива, ако иска да остане актуална. 

 

3. 2 Теорията на изтощението 

 Този подход е един от вариантите. Такива стратегии са били прилагани дори 

и в някои от големите световни конфлрикти, а не само в ограничени регионални 

кризи. Понякога, в някои от тях, подхода на изтощението е работил. Абсолютните 

репресии, използвани от германците, като реакция на партизанските атаки по време 

на Втората световна война. Използването от Саддам Хюсеин на химическите 

оръжия срещу кюрдите и неговата кампания срещу арабите в Южен Ирак. Това са 

съвременни примери за използването на изтощенито, като подход за решаване на 

проблема със съпротивата в регионален и световен мащаб. В Уругвай кампанията 

на Тупамарос
37

 е смазана до такава степен от силовата реакция на правителството, 

че не само унищожава радикалите, но в този процес води до подмяна на 

жизнеспособното гражданско демократично управление чрез силова диктатура. 

Нито едно от тези „решения“ описани по-горе е подходящо в либералната 

демокрация, като ценност на западните общества. Напротив, счита се, че подходът 

на изтощението и „твърдата ръкавица“ е изключен, като подход към всеки проблем 

с радикалите има и строго ограничена роля в съвременните операции, свързани с 

борбата с бунтовнически организации. 

Нещо повече, успехът на отслабването на противостоящите в 

контрабунтовническите операции обикновено е обречен откъм решително и 

окончателно постигане на целите на този вид правителствена дейност. Нещо 

повече. Нецелесъобразното фокусиране върху насилствени действия и репресии 

затъмнява ключовите политически реалности. Това може да доведе до 

разработване на план с преобладаващо военно поведение, който пропуска 

истинския фокус и цел на радикализираните елементи. Такава неспособност да се 

съгласува противодействието на концепцията на радикалите с подходяща 

                                                           
37

 Тупамарос или Движение за национално освобождение (на испански: Tupamaros, Movimiento de 

Liberación Nacional или MLN) е ляворадикална уругвайска организация, която първа в света прилага 

тактиката на градското партизанско движение през 1960-те и 1970-те. Основател и идеен вдъхновител е Раул 

Сендик. По мнение на полицията, организацията се състои от 50 до 100 души, директно участващи във 

въоръжените акции и от още 1000 души поддръжници. Немските организации Тупамарос в Западен Берлин 

и Мюнхен, както и Тупамарос във Венецуела взимат това име в чест на уругвайската им предшественица. 

Името на организацията идва от името на латиноамериканския революционер Тупак Амару II, инка, който 

организира съпротивата на местното население против исканските колонизатори. 
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правителствена концепция, е все едно правителството да се опитва да играе шах, 

докато радикализираните елементи всъщност играят покер
38

 е концептуално 

погрешна и няма да постигнае успех. Разполагайки с конвенционално обучени 

сили и средства и големи количества огнева мощ, командващите като цяло се 

чувстват принудени да ги използват. Ръководителят на мисията на САЩ в Южен 

Виетнам, генерал Харкинс
39

 твърди през септември 1962, че това, което е 

необходимо, за да победят Виет Конг в рамките на 3 години са три елемента – 

личен състав, пари и материални средства. Резултатът от този подход, обикновено 

водеш до радост на съпротивата, е нарастващо и безразборно използване на военна 

сила и огнева мощ. По-широките последици от този подход се виждат и в двете 

страни, противостоящи си в Южен Виетнам и на други места често ескалиращи във 

възходящата спирала на гражданското отчуждение от правителствените сили и 

техните поддръжници. 

От друга страна, би било погрешно да се прави извод, че всяко прилагане на 

изтощение е непременно непродуктивно. Пример за това е кризата в  Малайзия, 

където британците са успели да постигнат силово съотношение от 20:1 и да 

използват своето военно превъзходство в жива сила и огнева мощ, като средство за 

изтласкване на водените от Чин Пен
40

 комунисти в отдалечени, изолирани части на 

страната, където те са били преследвани безмилостно. Същото важи отчасти и за 

кризата в Македония в края на миналия век. Важното, което трябва да се отбележи 

в тези примери, е засиленият политически контрол който се упражнява над сферата 

на сигурността власт през цялата кампания. Необходимо е да се оцени правилно 

дозата на насилие, въпреки че понякога правителствени сили и политиката на 

изтласкването на радикалите може да играе решаваща роля във възстановяването и 

поддържането държавният контрол. Трябва да е ясно, че сферата на сигурността 

силата не е самоцел, но винаги е средство за постигане политическа цел. Това 

означава, че правителственият непосредствен ръководител на структура трябва да 

има ограничена и контролирана свобода на действие. В действителност, в една 

добре подготвена стратегия за борба с радикализацията и съпротивителните 

                                                           
38

 Игра със строги принципи и правила и игра на блъфиране. 

39
 Пол Донъл Харкинс  генерал от Армията на САЩ, командващ американските сили в Южен Виетнам в 

ранния етап на Виетнамската война 

40
 Войната в Малайзия — колониален военен конфликт между силите на Обединеното кралство и военното 

крило на Малайската комунистическа партия в периода 1948 – 1960 г. 
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движения, е малко вероятно военни структури да водят цялостна кампания. 

Приемането на този факт има своите дълбоки последици. Те се отнасят до 

осъзнаването на обстоятелството, че част военните сили ще бъдат натоварени (и 

трябва да се стремят) да участват не само в преките контрасъпротивителни 

действия, но и  да имат своя принос към всеки доктринален  подход към 

ситуацията. 

 

3. 3  Маневреният подход 

Основи.  

Съпротивата и бунтът може да се разглежда като древна форма на маневрена 

война. Съпротивата използва политико-правителствени умения, за да превърне 

явните силни страни на правителството, в свое оръжие и инструмент, срещу самото 

него. Това може да включва относително ниско ниво на силова дейност, като 

например кампанията в Малайа, или такава, която е почти неразличима от войната, 

както установяват със съжаление французите в Диен Биен Фу. Следователно би 

било грешка да се заключи, че правителствени операции в условията на 

радикализация и съпротивителни движения се характеризират с ниски 

интензивност, поради което тази фраза вече не се използва в западната военна 

теория. 

Приложимост на маневрения подход към операции свързани с борба със 

съпротивата. 

 Критичният анализ на подобен тип действия показва, че е необходмо да 

признаем два неоспорими факта. На първо място, някои елементи на 

конвенционалната военна наука и практика, прилагани в чисто военно 

противопоставяне могат да бъдат неуместни в борбата със съпротивителните 

движения. На второ място, необходимо е да се признае, че операциите различни от 

война трябва да се управляват под строг политически надзор и контрол. Въпреки 

това, тъй като контрасъпротивителните дейности, в определени фази, включват 

използването на определена военна сила, нейното поведение има някои паралели с 

въоръженото противоборство в конвенционаланата война.  

Армията има подходи към операциите, който с внимателно обмисляне, 

адаптиране и въображение могат лесно да бъдат приспособени към изследваните 

от нас условия. Тя поставя дължимото внимание на интелектуалните и 

психологическите аспекти на операциите, а не просто на материалните, физически 
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разрез на проблема. Така се подчертава фокуса върху хората и идеите, а не само на 

грубо физическото противопоставяне. Единството и кохезията на радикалите се 

идентифицира и атакува чрез прилагане на концентрирана, но дискретна сила 

срещу критични слабости. Изненадата, темпото и едновременността се използват, 

за да се надвият и разбият радикалите, което води до пълен срив на волята и в 

крайна сметка допринася за създаването на условия за политическото поражение 

на радикалните съпротивителни елементи.  

Както и при конвенционални действия, силата се прилага избирателно и 

нейното използване се измерва и контролира внимателно: унищожаването е 

средство, а не цел. Теорията на маневрения подход избягва приемането на битка 

заради нея самата и има за цел да създаде условия за успех на правителството с по-

малка сила, по-бързо и с по-малко разходи. Всичко това е пряко приложимо в 

борбата със съпротивата, като фин подход към един фин проблем. Тъй като 

теорията за маневренния подход споделя една и съща философия с някои от най-

успешните бунтовнически стратегии, планиращите използване на военна сила в 

тази сфера по-вероятно ще се справят с присъщите сложност на борбата с 

радикализацията и съпротивата, когато притежават необходимите знания и 

разбиране на маневерния подход. 

Ниво на интензивност на конфликта 

Необходимо е да се отчете факта, че има определени разлики в акцента и 

тълкуването на понятието и явлението. Първо, операциите за борба с 

радикализирани съпротивителни елементи не се поддават лесно на чисто 

разделение на конкретни нива на интензивност на конфликта. Действието на най-

ниското тактическо ниво може да има дългосрочни оперативни и дори 

стратегически последици. Всъщност, ако тестът за наличието на политическо 

измерение е строго приложен, всеки патрул евентуално се провежда на оперативно 

ниво, тъй като неправилното поведение на отделен войник, усилено от медиите, 

може да се превърне в международен въпрос.  

В този ред на разсъждения е необходимо да се изясни, че военните 

ръководители очакват, че след като бъдат установени широки политически 

параметри ограничения и правомощия в рамиките на ROE, те ще бъдат оставени да 

изберат най-добрия начин за постигане на тактически цели, особено в случая на 

противодействие с бунтовническите съпротивителни движения. В противен случай 

това може да доведе до важни, но опасни последици. Макар да са готови да работят 
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и да предлагат съвети на най-високо ниво, непосредствените ръководители на 

военните структури едва ли ще се радват на тактическа самостоятелност и, 

есетствено, свобода на действие по въпроси, които в условията на конвенционална 

война биха се считали за запазена тяхна зона. Това се дължи на връзката между 

успеха на операцията и спецификата на елментите на оперативното изкуство и 

особено на центъра на тежестта в операциите за борба със съпротивителни 

елементи. 

Постигане на успех 

Успехът се определя от достигане на състоянието, което трябва да бъде 

създадено до края на кампания. Тъй като съпротивата е проява предимно на 

политическа борба и противопоставяне, може да се окаже, че желаното крайно 

състояние и цел на правителството не е победа в строго силов контекст. Това не 

означава, че тактическите поражения на правителствените силови структури са 

приемливи. Това значи само това, че може да има значителни ограничения върху 

степента на военния успех, която е постижима и съвместима с общата политическа 

цел. За успех в този вид кампании и операции може се счита предаването на 

отговорностите за сигурността на органите на МВР или просто фактът, че 

участващите военни сили не са понесли тактически загуби. 

Продължителност на кампанията 

В случай, че задачата на военнослужещите е да печелят  време, което да 

позволи на гражданското управление да  елеминира или минимизира конкретни 

причини за кризата (които не е задължително да означава отстъпки) решителния 

тактически силов успех може в действителност да бъде контрапродуктивен в 

цялостния контекст на кампанията. Тук е невъзможно да се предвиди колко дълго 

може да продължи участието на военния компонент. Поради това може да не бъде 

възможно кампанията и действията да се планират по решителния, последователен 

начин, към който са приучени и се стремят правителствени ръководителите на 

военните структури. Контрасъпротивителните операции често са продължителни и 

тъй като естеството на задачата може да се развие или дори коренно се промени 

дълго след разгръщането на силовите структури, политическата цел може също да 

се промени с течение на времето. Ето защо е от жизненоважно значение 

политиците и непосредствените ръководители на структурите да се стремят да 

идентифицират къде в общият спектър на държавната дейност е приносът на 

военните формирования, какви са връзките с другите аспекти на политиката и 
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какво е нейното относително значение във всяка фаза и конкретен етап от 

кампанията. Това ще варира както във времето така и в различни географски 

райони. Силовите структури трябва да са наясно със своята роля, а командирите 

трябва да избират точни критерии, параметри, показатели и мерки, с които да 

преценят ефективността прилаганата силова тактика. В това отношение овладените 

територии във физически аспект имат по-малко значение в сравнение с чисто 

конвенционалната война. 

Център на тежестта 

В развитието на радикализацията и последващата съпротива стратегическият 

център на тежестта ще бъде подкрепата на масата от хора. Ясно е, че този център 

не е отворен за „атака“ в конвенционалния смисъл (въпреки че бунтовническите 

стратегии често включват използването на принудителна сила). Бунтът е опит за 

налагане на политическа промяна, следователно логично следва, че центърът на 

тежестта може да бъде постигнат само чрез политическо действие. Реакцията на 

правителството по отношение на центъра на тежестта трябва да е основана на 

основното предположение, че истинската природа на заплахата се крие в 

политическия потенциал на съпротивата, а не във сферата на военната му мощ, 

въпреки че последното може да изглежда по-тревожно в краткосрочен план. Ето 

един сравнителен анализ.  

В периода 1942 -1944 в България основното усилие е били насочено към 

физическото унищожаване на партизански тряди, саботажни групи, техните бази и 

поддържащи ги елементи от местното население в чисто физически аспект. В 

Малая, центърът на тежестта не е бил насочен към патрулиране в джунглата, а към 

политическото решение за предоставяне независимост. Там правителственият 

принос е безценен, но не и сам по себе си решаващ. Като извод можем да отчетем, 

че най-често военната дейност в рамките на цялостната кампания ще се 

съсредоточи върху въоръжената съпротива и терористичните действи, но е само 

част от по-широко решение на проблема в неговата цялост. 

Решаващи елементи в рамките на контрасъпротивителната кампания са 

следните. Първо, правителственият план трябва да формира едно направление в 

координирана „атака“ по отношение на общите цели на радикалите. Това трябва да 

се установи чрез провеждане на стратегическа оценка на правителството, което да 

е способно да приема и разбира военните оценки и съвет и обратното. Поради това 
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е важно да продължи да функционира и системата за оперативните и тактическите 

оценки и планове.  

В това отношение гражданските власти е необходимо да отчитат, че макар  

военните сили да играят решаваща роля на определени етапи от кампанията, то 

общият им принос ще бъде второстепенен и следва да се отчита като желани и 

нежелани ефекти в хода на кампанията в краткосрочна, средносрочна и 

дългосрочна перспектива. Освен това, в зависимост от нивото на насилие в 

рамките на съпротивителната дейност, за повечето военнослужещи е вероятно това 

да е непривлекателна и  неудоволителна среда, в която да се служи, поради 

наложените им от гражданските власти ограничения. В някои случи може да се 

появят възможности да се предприемат решителни действия срещу бунтовнически 

групи, но като цяло, участвашите в контрасъпротивителни действия сили и 

средства, ще бъдат ограничени до действие в свързано със стабилизиращи или 

сдържащи ефекти. По-голямата част от усилията им ще се превръщат в 

стратегическо „фиксиране“ на бунтовете и действията на съпротивата. Това не 

означава пасивна или реактивна позиция, а по-скоро разбиране на тези реалности и 

причините за тях на всички нива по веригата на командване и контрол на военнте 

структури. Това разбиране и реакции трябва да помогнат подготовката на войника 

да възприема „случайната“, за него, логика на политическите решения, които на 

пръв поглед могат да се противопоставят на чисто военната логика логика, както и 

да дават на участващите формирования по-реалистично очакване за „успех“. 

Целта никога не трябва да бъде грандиозен, изолиран тактически успех за 

едно правителство, а поредица от успехи и ефекти, които се комбинират, за да 

работят по допълващи се начини само в интерес на една единствена стратегическа 

цел. Тук може и трябва да има няколко оперативни линии (икономическа, правна, 

религиозна, социална, класова, етническа, силова (полицейска/военна и т.н.). Те 

трябва да работят перманентно в поредица от търсени решаващи моменти и 

ефекти. Задължително условие за успех е всички линии на операциите да са  

синергично и кохезионно свързани. 

Целта е да се допълнят основните усилия на кампанията, основната линия на 

действие, която трябва да бъде политическа. Командващият, на ангажирания в 

кампанията военен компонент, трябва да определи решителните за него 

политически ефекти, за чието постигане може и трябва да съдейства. Едва след 

удовлетворяване на това условие може да формулира своето намерение. На тази 
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база следва да се пристъпи към подреждане на военните ефекти по линиите на 

операцията и се дефинират действията за постигане на желаните военна цел и 

състояние. Военните планове трябва да се основават на редица оперативни цели, 

разбрани и прецизирани на всяко ниво. Задачата им е да подпомагат 

унищожаването или блокирането на съпротивителните действия, а също така и 

подпомагане на работата на други правителствени организации и агенции. 

Решаващи точки могат да бъдат възстановяването на обществения ред, 

контролирането на зони, маршрути или прочистването на определени райони. 

Ресурсите (средствата за постигане на определените цели) следва да бъдат 

разпределени съответно с важността и приоритетността на ефектите и действията 

за тяхното постигане. 

Стратегическият план за кампанията трябва да бъде разработен по такъв 

начин, че да бъде последователен и да координира отделните направления на 

работа на различните правителствени структури и агенции в съответствие с 

цялостното изпълнение на стратегическите изисквания. Целта е да се хармонизират 

и в определени критични моменти да припокрият оперативните планове на всеки 

един от участниците в кампанията с останалите. Идеята е да се постигне 

адаптивност в цялостното планиране и провеждане на кампанията и да се прилагат 

най-точните и необходими „инструменти“ на националната мощ, съобразно 

степента на постигане на ефектите и необходимата степен прилагано насилие. 

Тази концепция се прилага директно в контрасъпротивителните кампании. За 

да илюстрираме по-нагледно концепцията, нека приемем, че по време на 

контрасъпротивителна кампания междуправителствена инициативата е успяла да 

подобри трансграничното сътрудничество в областта на сигурността (решително 

доминиращата политическа линия на действие). Непосредственият военен 

ръководител заключава, че най-добре може да използва това предимство, като 

намали потока от оръжия и средства за въоръжено насилие в определена 

териториална област (критична точка в неговия план). Това води до промяна на 

основните усилия, а тактическият успех в граничната зона води до спад в нивото на 

терористично насилие дадената държава, като резулта от променено съотношение 

на сили и способности. Това от своя страна създава кратка или дългосрочна 

възможност за промяна в полицейската тактика от решаващо значение на 

полицията. Резултатът може да бъде подобряване на взаимоотношенията с 

местната общност и така нататък, като каскада от положителни планирани ефекти. 
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4  Успех в операциите 

Унищожаване на радикалите 

В контрасъпротивителните операции физическото въздействие и 

физическите ефекти резултати спрямо врага все още играят важна роля. 

Определена степен на нанасяне на загуби в жива сила и ресурси ще бъде 

наложителна, но броят на убитите противостоящи радикални или терористични 

елементи не трябва да бъде повече отколкото е абсолютно необходимо за 

постигане на успеха. Непосредствените ръководители на силовите структури 

трябва да търсят и прилагат „мека сила“ и методи за елиминиране или блокиране 

на противостоящите посредством арест, физическа изолация или подривна 

дейност.  

Минималната необходима сила е доказано успешна поука от практиката при 

провеждане на такъв тип операции. В епохата на интензивна медийната 

„натрапчивост“, в която законността и целесъобразността на действията на 

страните по конфликта се отразяват и преценяват (както в страната, така и на 

международната арена) е все по-важно да се упражнява разумна преценка и близък 

контрол върху степента на физическо насилие и унищожение, което е възможно, 

необходимо, или желателно да се нанесе. Например убийството на тийнейджърка 

може да бъде оправдано във военно отношение, но възможното му въздействие 

върху общността на която е представител жертвта може да застрашават 

потенциално далеч по-значителни, макар и по-малко зрелищни операции за 

„сърцата и умовете“.  

 В този вид операции не е задължително успехът да е за страната, която 

притежава най-доброто оръжие, дори го използва най-ефективно. Стремежът към 

унищожаване на врага чрез физическото отслабване също така ще изложи 

правителствените сила на по-голям риск от жертви, като обществена реакция на 

местната общност. В този ред на мисли много са контрасъпротивителните 

кампании, които са изгубени въпреки военния им успех. В много такива случаи  

стратегическият център на тежестта на правителствата, общественото мнение в 

страната и чужбина, става уязвим след като се прмине прага на обществена 

поносимост към разходите за провеждане на кампанията и особено по отношение 

на дадените жертви. Това не означава, че трябва да се избягва рискът или 

тактическата инициатива да се предаде на противостоящата страна, а само, че 
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трябва внимателно да се претеглят по-широките последици от който и да е начин 

на действие. 

 

Атакуване на волята на радикалите 

Вероятно е атакуването на волята на радикалите, да се постигне посредством 

въздействието върху силата, от която той черпи своето единство (центърът на 

тежестта). Вероятно е тези усилия да бъдат по - продуктивни, особено в ранните 

етапи на кампанията преди радикалите са консолидирани. Ударението, 

въздействието, натискът върху волята на опонента и неговия център на тежестта е 

разбирането на философията и идеологията на радикалите и първопричината, 

мотивацията, за радикализацията. Това условие трябва да се предприеме като най-

съществената част от планирането и провеждането на преднамерена кампания 

„Сърца и умове“. Тя трябва да включва синергично действие на психологически 

операции, ефективно използване на медиите (връзки с обществеността и 

обществена информация) информационни кампании и операции и информация за 

силовите структури. Това са отделни, самостоятелни оперативни функции, които 

се реализират от разнородни структури, организации и системи, но те имат обща 

тема и се използват най-добре по начин, който позволява допълването на една 

функция/система с друга. На практика обхватът на такива действия ще зависи от 

начина, по който е организирана конкретна кампания на най-високо ниво и каква 

свобода на действие са делегирани на ръководителите на силовите структури. Като 

се вземе под внимание нивото на политическият авторитет на силите, които 

атакуват волята на радикализираните съпротивителни елементи е налице и 

изискване за въображение при взимане на решения и формиране на функционална 

система и нейната организация, която разполага със способността да се възползва 

от внезапно появили се  благоприятни възможности.  

Атакуване на кохезията 

Изследването на Теорията на маневрената война показава, че е за 

предпочитане да се разбият вражеските морална и физическа кохезия, вместо да се 

търсят неговото унищожаване или физическо деградиране. Значенията на 

атакуването на кохезията в контрасъпротивителни кампании сравнително лесно се 

адаптира в сферата на военните действия. Това става посредством прилагане на 

различни компоненти на военна мощ - огнева мощ, която в контекста на 

правителствени действия е силно ограничена, но може да се разшири. Тук може да 
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се прилага „мека сила“, която включва събиране на доказателства за 

съпротивителна или терористична дейност, арести и съдебни действия, изненада 

(постигната например чрез разработване на технология за събиране на 

информация, която се използва и от двете страни), скрито действие или бърза 

концентрация на жива сила сила в дадена географска област, промяна в темпо, 

промяна в тактики, овладяване или удържане на инициатива. 

Практиката сочи, че ниското темпо е характерно за много 

контрасъпротивителни кампании. Не трябва да разбираме темпото и да го 

свързваме със  „скоростта“ на операциите, а спрямо скоростта на действие, реакция 

и постигане на желаните ефекти спрямо съпротивата. Вярно е, че бавните темпове 

са пряк резултат от продължителната природа на някои, макар и не всички, форми 

стратегия на радикалите (тук теорията на „Фоко“
41

 е изключение). Ръководителите 

на силовите структури трябва да бъдат готови и способни да се адаптират бързо 

към внезапните развития, като някои от тях могат да бъдат извън техния контрол. 

Разбира се, цивилните власти трябва да са наясно, че на базата на постигнатото 

бунтовническият непосредствен ръководител на структура ще разчита на 

способността да експлоатира темпото и да го контролира в свой интерес. Той може 

да го ускори, но е възможно и да го забави, когато е необходимо. Тази 

манипулация на темпото е свързана с класическите революционни фази на 

съпротивата и се базита на избора на такава скорост, че отговорът на силите за 

сигурност да стане неподходящ и контрапродуктивен за постигане на желаното 

крайно състояние от правителството. 

На тактическо ниво темпото е също толкова приложимо. Тук командирът на 

тактическо ниво може да се опита да установи свой собствен темп, за да се 

възползва от инициативата в зоната си на отговорност и да принуди 

съпротивителната групировка да изпадне в реактивна роля (да изгуби 

инициативата). Инцидент, който в конвенционалната война би преминал почти 

незабелязано, като например смъртта на цивилен в кръстосан огън между 

противостоящи, ще привлече значително медийно внимание. Силовите структури и 

командващите на всички нива трябва да имат психическа ловкост, ментална 

                                                           
41

 Фокизъм (исп. Foquismo) или теория на партизанското движение (от исп. foco - огнище) - съставна част на 

концепцията геваризъм, предложена от Ернесто Гевара, като развитие на маоистките принципи на воденето 

на партизанска война. По-късно тази теория се разработва от френския философ и съратник на Гевара Режис 

Дебре. Литература по проблема Че Гевара. Эпизоды революционной войны. АСТ, Мидгард, 2005 г. ISBN 5-

17-029024-1. 
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нагласа, за адаптиране към бързи, дори необясними промени, в настроението на 

населението и спосбността да реализират това изискване по-бързо от съпротивата. 

Високото темпо може да бъде подобрено чрез физическа мобилност, навременна и 

точна разузнавателна информация, координирано командване, контрол и 

комуникация. 

Едновременност 

Всички ефективни бунтовнически стратегии подчертават едновременността 

чрез създаване на паралелни политически социални, както и правителствени 

предизвикателства. Доказана практика на съпротивителните движения е 

паравоенни и партизански структури да работят съвместно с политически елементи 

на съпротивата по взаимно допълващ се начин, за да експлоатират позитивните за 

тях ефекти от  правителствени действия. Ако използването на едновременност е 

продуктивно за един, то тогава то е еднакво приложимо и за друг (например  за 

правителството). Тактически едновременността може да бъде постигната чрез 

сдържано и внимателно разглеждане на използването на комбинация от агенции, и 

чрез групиране за независими действия, като например съвместни военно-

полицейски патрули, съвместими комуникации, работещи в една временно 

създадена функционална структура, под единно командване и контрол. Оперативно 

едновременноста може да бъде постигната чрез разработване на хармонизиран 

план за кампанията по множество линии на операцията и съвместни направления 

на работа, както е описано по-горе. За постигане на успех в това направление от 

голяма важност е командно-управленския подход и стил. 

 

5. Мисийно командване 

Приложимо ли е то в контрасъпротивителни или антитерористични 

операции. Съмнението в неговата приложимост е породено, поради неразбиране на 

това какво включва този вид командване. Ясно е, че политическите съображения 

ще проникнат до най-ниското тактическо ниво. На пръв поглед това неизбежно ще 

ограничи свободата на действие на командирите на малки тактически единици, 

което би могло да има ефект на ограничаване на инициативата на по-ниските нива.  

Колкото и да изглежда парадоксално това прави мисийното командване още 

по-важно. Причини за това: 
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 От комплексността на контрасъпротивителните кампании произтича 

изискването някои въпроси, проблеми и задачи да бъдат формулирани много 

подробно.  

 Връзките между отделните структури трябва да бъдат подробно 

описани, линиите на разделение на отговорностите да бъдат определени и точните 

стандартни оперативни процедури (СОП) разработени в интерес на съвместни 

операции с други структури от системата за национална сигурност.  

 Чувствителени към връзки с медиите въпроси, взаимоотношенията със 

силите за сигурност на съседните държави и обществеността трябва да бъдат 

внимателно дефинирани. 

 Контактът със съпротивата ще бъде рядкост и поради това от 

съществено значение е непосредствените ръководители на структурите в зоната на 

операцията („на терен“) да се възползват от внезапно възникналите възможности, а 

не да чакат указания и разрешение за предприемане на конкретни и своевременни 

действия.  

 В определени оперативни среди може да бъде необходима и 

значителна свобода на действие, например в отдалечени райони, където младшите 

командири няма да имат друг избор, освен да използват своята инициатива. 

Фундаментално за духът на мисийното командване прилагано в условията на  

операции за противодействие на радикализацията и териризъм е, че посредством 

него се постига разбиране, осъзнаване на задачата, посредством разбиране на 

целта, която стои зад нея. Подчинените, добре запознати с прилагането на 

мисийното командване са в състояние да работят в рамките на наложените 

политически ограничения и по този начин да се избегнат многото капани, в които 

могат да бъдат въвлечени поради непредпазливост. Важно е директивите и 

заповедите да изразяват намеренията и концепцията за операцията по такъв начин, 

че всеки да разбира не само целта, но и атмосферата, която трябва да бъде 

създадена за нейното постигане посредством изпълнението на поставените им 

задачи. 

В този ред на аналитични разсъждения, операциите за борба с радикални и 

терористични елементи поставя тежки изисквания и налагат наличие на специални 

умения и професионални качества, както за стратегическото и оперативно 

ръководство на всички нива, така и в силовите структури на тактическо ниво, 
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които водят такива операции. Тя изисква способността да се адаптират и използват 

неконвенционален, но много дисциплиниран подход към тяхната реализация.  

Един от ключовите подходи за успеха на мисийното командване, работещ 

безотказно в тази сфера, е в подбора и образованието и подготовка на сили и 

средства преди и по време на този тип операции. Целесъобразното, подходящо по 

съдържание, реалистично обучение не трябва да се съсредоточава само върху 

чисто военни умения. Ударението трябва да се постави върху тези аспекти, които 

силовите структури ще намерят за най-ефективни, ефикасни или ползотворни, 

включително познаване на техните законни права и задължения, знаене на езици на 

малцинствени групи и техните диалекти, познаване и разбиране на религиозни 

групи, осведоменост на медиите и културна ориентация и ценностна система на 

населението в кризисния регион. В такъв вид дейности простата способност и  

възможността да се проведе любезен разговор с местен цивилен, на неговия 

диалект, манталитет и ниво на комуникация е военно „умение“, което може да се 

наложи да се придобие и развие в хода наобучението. 

Необхдимо е да се отбележи, че съществуват очевидни рискове при 

използването на делегирани властови правомощия за създаване, а не получаване на 

готови решения, като форма на ръководство, командване и контрол на силовите 

структури при съвместни операции между отделни правителствени организации, 

агенции и институции. Силовите структури се нуждаят от яснота и изчерпателност 

на получаваните указания, ограничения, заповеди и нареждания, които свързват 

намерението на непосредствен ръководител на структурата със СОП. Този подход 

добавя изисквания за допълнителна предпазна мярка, насочена към намаляване на 

риска от това определен непосредствен ръководител на терен да застраши 

постигането на политическата цел. Повечето тактически командири и техните 

войници няма да имат нужда от познаване на  подробностите за това как се 

изгражда стратегията. Чрез мисийното командване те ще имат усещането за това, 

което се очаква от тях, какви са ограниченията, които им се налагат, от кого и 

защо.  

 

6  Основни функции 

За да се познават възможностите за използване на въоръжени формирования 

в контрасъпротивителни операции е необходимо да невоенните ръководители да 

познават и разбират основните функции, дефинирани и описани по същност и 
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съдържание в доктринални документи. Доктрината е официално утвърдена 

публикация, описваща как придобитите способности да бъдат използвани в 

съвременните условия, като се отчитат конкретната организация и въведените 

технологии. Поради това нейното първостепенно предназначение е да подпомага 

ръководителите на структури при осъществяването на основните им функции за 

командване и управление. Доктрината е предназначена да ръководи и по този 

начин да помогне за разглеждане на цялостната кампания и участващия в нея 

военен компонент през призмата на основните функции; разкрий, прикови, удари, 

развий успеха. Важно е тези функции да се осъзнават не само в техния физически, 

но и в морален, интелектуален, информационен, икономически, идеологически 

аспекти. 

Мястото на различните агенции и ролята, която те ще играят, трябва да бъдат 

изразени в цялостната концепция на кампанията. Тук трявба ясно да бъдат 

определени отношенята поддържащ - поддържан в процеса на кампанията. 

Разузнавателните служби, елементи на армията (както тайни, така и явни) и други 

правителствени агенции „разкриват“ противника, събирайки цялата налична 

информация за него. Униформените служби на МВР и други правителствени 

структури, съчетани с дипломатически усилията и активната кампания на „Сърцата 

и умовете“ (включително, икономически, психологически и информационни 

операции) - „приковават“ съпротивата. Местни сили за сигурност (охранителни 

фирми) също могат да помогнат за „приковаването“, в случай, че са били наети 

Специални сили, конвенционални правителствени сили, единици ПСИОП и 

правната система оглавяват кампанията на правителството за „удари“, която се 

осъществява и чрез социално-икономически „операции“, като например 

реорганизация, създаване на работни места и подобряване на социалните услуги. 

 

7 Информационни операции 

В организацията и провеждането на контрасъпротивата стратегическото 

приложение на информационните операции е насочено предимно към придобиване 

на предимство и овладяване на инициативата в областта на войната на командване 

и управление на национално равнище. Друга сфера на тяхното приложение е и 

подготовката и изпълнението на стратегически информационен план и кампания. В 

първия случай това би включвало защитата на командните центрове на 

правителството и нарушаването на еквивалентни командни центрове в рамките на 
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всяка съпротивителна, бунтовническа или терористична организация. В този 

случай изпълнението на стратегическия информационен план обхваща 

придобиването и контрола на информацията, с която разполагат бунтовническите 

организации с всички национални средства. Най-често целите на тази 

информационна война могат да включват политически, финансови, търговски и 

обществени и медийни източници, както и правителствени ресурси. 

Война на командването и управлението (ВКУ) 

Сферата на сигурността част на информационните операции е войната на 

командване и управление, която се определя като интегриран използване на всички 

правителствени способности, включително оперативна сигурност, 

психологически операции, измама, електронна война и физическо 

унищожение. Тази дейност е подкрепена и поддържана от всички източници на 

данни и информация, комуникационно-информационни системи, за да се отрече 

или опровергае информация, да се постигне влияние, разрушаване или 

унищожаване на противниковите възможности за командване и контрол, като 

същевременно защитава собствените възможности срещу подобни действия.  

Прилагането на ВКУ се заключава в тези пет домейна, изброени в 

предходния абзац. Те могат да бъдат самостоятелни, но са най-ефективни, когато 

се интегрират, за да формират една всеобхватна стратегия на ВКУ. Всяка клетка 

ВКУ трябва да е в рамките на оперативна структура, но нейната функция включва 

сложна взаимовръзка на целия персонал. Анализът на взаимните връзки и 

зависимости показва, че на лице потенциал за взаимна интерференция между 

различните компоненти от операциите на ВКУ: това подчертава необходимостта от 

тясна координация на всички нива във всички структури на системата за 

национална сигурност. Използването на електронната война, средства за кибер 

операции и защита, унищожаването на сайтовете за споделяне на информация, 

командване и контрол на съпротивата може да не е толкова приложимо в 

контрасъпротивителните операции, въпреки че това ще зависи от естеството на 

радикалите и от начина, по който  те действат.  

Изготвяне на стратегически информационен план 

Факт е, че разнородните кампании за борба с радикални елементи имат 

различни потребности относно използването на информационни операции и ВКУ в 

хода на тяхното провеждане. Опитът показва, че е необходимо да бъде отделено 

необходимото внимание на изготвяне на цялостен стратегически информационен 
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план. Въпреки потенциалните трудности и разочарования, командващият на 

военния компонент може да „пожъне“ съществени политически дивиденти, ако е 

изготвен план на базата на една стабилна и правилно подкрепена стратегическа 

информация. Задължително условие за успех е и последващото планиране на ВКУ 

да се извършва като неразделна част от оперативните и тактически планове, които 

биха били необходими в този тип кампании. Това би могло да се отнася и за други 

кампании от типа на операции, различни от война. 

 

8. Интегриране на операциите 

8.1 Дълбоки операции 

Тук основните функции ще бъдат изпълнявани в добре позната на 

командирите оперативна рамка. Но в рамките на контрасъпротивителните 

операции тази концепция се нуждае от по-широко тълкуване. Често, 

ръководителите на такива кампании, ще са склонни да извършват дълбоки 

операции на стратегическо и оперативно ниво от политически, дипломатически, 

икономически, информационен и психологически характер. Военното участие 

може да се осъществи в скрито действие от звена на силите за специални операции. 

На тактическо ниво, открити дълбоки операции, като транс гранично 

сътрудничество и наблюдение на райони, където известни радикали живеят и 

работят. Във военно отношение дълбоките операции ще бъдат решаващи на 

стратегическо и оперативно ниво, но рядко на тактическо ниво. Докато не се 

разкрие ядрото, мотивацията и идеологията на съпротивителния елемент той има 

инициативата и е невъзможно да се извърши по-нататъшно дълбоко или 

последващо приключване на операциите срещу него. Функцията „разкриване“ е 

предпоставка за започване на всяка последваща операция, въпреки че често е много 

трудно да се идентифицира радикален елемент, когато може и реши да се слее с 

обществото. Тази предпоставка също трябва да се отчита по време на кампанията. 

Веднъж излязъл от наблюдение и надзор, радикалния елемент отново има 

инициативата.  

Полицията или военни формирования (тайно или открито), натоварени с 

провеждането на дълбоки операции, може да получат разнообразни задачи по 

наблюдение и / или блокиращи и неутрализиращи задачи, като например 

проникване, финансови действия на радикали или провеждане на открити проверки 
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за разбиване или разкриване модели на поведение на радикалите и техните линии 

на комуникация. 

8.2 Близки операции 

Близките операции обикновено се извършват на тактическо ниво. Те се 

заключават в реални противодействия на предполагаеми, прогнозирани или 

установени антиправителствени дейности. Тези операции, включващи задачи от 

типа „прикови“ и / или „удари“, следва да бъдат насочени по принцип да успокоят 

широката общественост и да насърчат подобрените отношения в общността. Това 

включва всички видове въздействия върху радикалите. Същественото тук е че в 

следствие на дълбоката операция има вече установена и фиксирана 

съпротивителната група и по този начин се осигурява инициатива за 

контрасъпротивителните сили. Въпреки това, често близките операции са 

реактивни
42

 към дейностите на радикализираните групи. Причината за това може 

да е липсата на достатъчен ресурс, от всякакво естество, най-често времеви, за 

предварително планирана дълбока операция. В тези случаи фиксирането трябва да 

бъде извършено като част от близката операция. Ключът към успеха е да се 

изтръгне инициативата от съпротивата възможно най-бързо, за да може 

правителствените сили да „маневрират“ до „позиция“ от които се разкрива 

възможност за реализация на функцията „удари“. 

8.3 Операции в тилната зона 

Тилните операции при противодействието на радикализацията трябва да 

бъдат с по-голям приоритет, отколкото обикновено са поставени в 

конвенционалната война. Те може да се нуждаят от несъизмеримо по-голям 

приоритет по отношение на оперативното планиране, усилията и ресурсите на 

органите за правление. Целта не е просто физическа защитата на силите, но и 

осигуряване и поддръжкато на политическа и обществена подкрепа, от която 

произтича цялата свобода на действие на правителството. Непосредствени цели на 

радикализираните елементи може да са идентифицирали невоенни цели, като ВИП 

или икономически активи от чиято загуба се активизират уязвимости на 

правителството. Опитът сочи, че те се идентифицират и избира като решаващи 

точки за успеха в антиправителствената кампания. В такъв случай 

правителствените сили вероятно ще бъдат по-силно ангажирани със задължения за 

защита на неизвестен за тях брой и вид на обекти, отколкото биха желали. Въпреки 

                                                           
42

 Инициативата е антиправителствените елементи. 
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че целта винаги ще бъде да се осигури и задържи инициативата чрез агресивни 

действия вероятно е необходим значителен брой военни формирования. Това би 

осигурило небходимото време, докато невоенните елементи от системата за 

национална сигурност бъдат организирани и осигурени технологично с помощни 

средства, за да заемат тяхното място. Това има важни отражения и последици за 

обучението, структурирането на силите и времето на изпълнение на военните 

операции в правителствения план за кампанията.  

Усилията по противопоставянето на радикалите в кампаниите често са 

дългосрочни и продължителни. Създаването на сигурни оперативни бази 

(казармени райони)
43

, линии за комуникация, поддържане на обществена подкрепа 

и набиране на персонал за местните полицейски органи се извършват, за да се даде 

възможност на силите за сигурност да реализират продължителна операция. Оттук 

и относуително по-голямата тежест и стойността на тилните операции спрямо 

цялостния план на кампанията.  

8.4 Съчетаване на информационни операции и ВКУ 

В ерата на технологичния прогрес и информационната осведоменост е нужно 

много повече от опит да се провеждат успешни, легитимни и издържани и 

некомпрометирани в хуманно отношение операции. Технологичният прогрес дава 

много инструменти за провеждане на „умната война“. Само опита и технологиите 

едва ли са достатъчни на участниците на бойното поле, в ситуации, в които 

инициативата не е на наша страна, да предвидят действията на опонента, да се 

противопоставят на тези действия и да успеят да защитят интересите на своите 

ръководства. В ситуация като тази сме в по-неизгодната позиция, когато опонента 

диктува темпото и владее инициативата. Ако искаме да спечелим тази война е 

нужно много повече от противопоставяне на действията на опонента, а именно 

овладяване на инициативата и диктуване на темпото. Това може да се реализира 

повлияване на мисленето и модифициране на възприятията на опонента. 

Един съществен фактор влияещ върху мисленето и възприятията е 

информационната осведоменост. Множеството източници на информацията, 

скоростта и количеството и могат да доведат до крах в системата, която приема, 

анализира и интерпретира информацията, но също така могат да бъдат и мощен 

инструмент в ръцете на тези, които предоставят и умеят да манипулират 

информацията и първоначално създавайки впечатление на осведоменост, 
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впоследствие да доведат опонента до загубване, объркване и несигурност в 

получената информация. 

От друга страна за изпълнението на цялостната концепция за войната на 

командването и управлението (ВКУ) е необходимо: познаване на целите за 

постигане/поразяване; инструментите, с които може да се постигнат 

горепосочените цели и най-важното способите за използване на тези инструменти. 

Изборът на целите, решението за използване на един или друг инструмент, както и  

правилно селектиране на тези инструменти в операциите, според специфичните 

особености на средата, противниковата и собствената система си остава 

отговорност на ръководителите и техните органи за управление при планиране на 

всеобхватните действия. Успешното провеждане на тази „война“ трябва да е в 

основата на постигане на успеха на операциите за противодействие на 

радикализацията и тероризма. Основния въпрос е какво е общото и различното 

между ВКУ и информационните операции (ИО). 

За да се отговори на този въпрос е нужно да се изследват: 

- връзката между ВКУ и информационната среда; 

- връзката на ВКУ с информационното състояние на опонентите и 

информационната ситуация, в която се намират; 

- допирните точки на ВКУ и информационните операции (ИО) по 

отношение на целите, елементите, инструментите и характеристиките на средата на 

провеждане на тези дейности. 

Методите, подходящи за решаване на поставените задачи от органите за 

управление са сравнение, декомпозиция, факторен и структурен анализ на ВКУ и 

ИО. В обхвата на предварителните и текущи оценки попаднат характеристиките на 

средата на провеждане на ИО, както и основните признаци на ВКУ и ИО.  

Под термина характеристики на средата се има предвид факторите оказващи 

влияние на информационната среда, информационното състояние на системите и 

информационната ситуация, в която се намират враждуващите сили. Основните 

признаци, по които ще бъдат съпоставяни ВКУ и ИО, са свързани със съществото 

на тези операции и процеси. 

Факторите, формиращи информационната среда и проекцията им във 

войната на командването и управлението. 

Информационната среда в съвременните операции се характеризира с 

постоянно променящи се параметри на информацията, ползвателите и системите за 
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нейната обработка, съхранение и използване. Тази промяна води до голяма 

динамика на съдържанието и темпото на средата. Конкуриращите се системи 

могат, или да се съобразяват и адаптират към новите предизвикателства, или да 

манипулират средата. И в двата случая е нужно познаване на влиянието на 

характеристиките и условията на информационната среда върху противостоящите 

сили и по-конкретно върху елементите, които са отговорни за планирането и 

провеждането на операциите непосредствените ръководители на структурите и 

органите им за управление. За да се опознае това влияние е необходимо да бъдат 

изследвани факторите, оформящи информационната среда, в която се развива ВКУ. 

Тези фактори са отделени в три групи: дългосрочни, средносрочни и краткосрочни.  

Дългосрочните фактори, влияещи върху информационна среда, се 

определят от социалната общност, формата на държавното управление, 

характеристиките на региона, културното влияние и технологично състояние. 

Социалната общност е основен градивен елемент на информационната среда 

със своите култура, ценности и организация на функциониране. Чрез нея се 

изграждат характеристиките на информационната среда като доверие, споделяне на 

информацията, достъпност до информация и др. От друга страна информационната 

среда в зоните на операции се предполага, че ще бъде ограничена до максимална 

степен от цивилна намеса и в следствие на това този фактор, ще влияе много слабо 

върху противопоставянето, което водят ръководителите на противостоящи 

структури. 

Формата на държавното управление влияе върху формирането на 

информационната среда чрез законодателни и регулаторни механизми за създаване 

на структури за пренос на информация, начина за разпространение и достъпа до 

информационния ресурс. Този фактор би могъл да окаже влияне повече на 

политическо ниво отколкото на военно, и поради тази причина може да се 

предположи, че не би повлиял на ВКУ. 

Характеристиките на региона разглеждан от позицията на възможностите за 

обитаване, икономическо развитие, културно наследство, възможности за отбрана 

или провеждане на военни действия, оказват влияние на държавно ниво и отчасти 

на чисто военни дейности. Както вече стана въпрос държавното ниво е в 

полезрението на политическия инструмент и само отчасти попада в кръгозора на 

военната експертиза, като влиянието се ограничава до стратегическото ниво на 

управление. Поради тази причина влиянието на този фактор върху ВКУ може да се 
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приеме за постоянна величина, която почти не влияе и същевременно не се влияе 

от противостоянето на командванията на враждуващите сили. 

Културното влияние отново е фактор насочен към обществото и е свързан с 

търпимостта и приоритетите в общуването между отделните личности, 

организации и държава. Съображения изтъкнати по отношение на фактора 

социална общност важат по същия начин и тук. 

Технологично състояние е определящо за подходите и методите на 

разпространение на информация и формирането на влияние в обществото. Този 

фактор оказва влияние на технологичните умения на обществото като цяло и в 

частност върху силовите структури. Уменията на хората, заети с тези дейности да 

боравят с технологичните инструменти, би могло да окаже влияние на 

планиращите и провеждащите операции на оперативно ниво. Необходимо е да се 

вземе предвид технологичното състояние и на средствата ангажирани с набавянето, 

доставянето, обработката, анализирането и разпространението на информацията и 

технологичните умения на състава работещ с тези средства.  

Средносрочните фактори включват дейността на политическите лидери, 

конкуренцията за ресурси, използването на специфични технологии в 

информационната инфраструктура и привличане на организации, с цел възползване 

от корпоративните им информационни технологии и инфраструктура и др. 

Дейността на политическите лидери в значителна степен формира 

информационната среда, посредством прякото им влияние върху законодателната и 

изпълнителна власт. Въпреки огромното им влияне, чрез формирането на политики 

във всички сфери на обществения, политическия и правителствения живот, трудно 

могат да бъдат обвързани с ВКУ. Формирането на политики за изграждане на 

взаимоотношения с други държави, както и за изграждане на правителствени сили, 

си остават на стратегическо политическо ниво и поради тази причина е 

необосновано обвързването им с ВКУ. 

Конкуренцията за (национални) ресурси може да е причина за генериране на 

неспецифично за региона или обществото напрежение, което да се проектира и 

върху информационната среда. Използването на този фактор за формиране на 

информационна среда, прокламираща определени позиции, може да е от полза за 

политическото ниво на ръководство на държавата. Трудно, обаче, би могло да 

достигне военното оперативно ниво и да измени информационната среда, в която 

противоборстват въоръжените фрацкции и правителствените силови структури. 
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Използването на специфични технологии в информационната 

инфраструктура е основно изискване за поддържане на технологично 

превъзходство. Целите, които преследва ВКУ са създаване на среда на пълна 

осведоменост, за обстановката и действията на опонента от една страна и от друга 

снижаване на опознавателните възможности  на конкурентите. В тази връзка 

използваните технологии ще влияят пряко върху ВКУ и е необходимо 

съобразяване както със собствените, така и с противостоящите възможности за 

формиране на информационната среда. Характеристиките на технологиите и 

инфраструктурата които влияят на ВКУ могат да са достоверността и скоростта на 

получаване и разпространение на информацията, както и качеството и бързината на 

обработка на тази информация. 

Привличане на организации, с цел възползване от корпоративните им 

информационни технологии и инфраструктура се използва в условия, когато 

инфраструктурата на неправителствени или частни организации притежават 

способности, които правителствени организации нямат и могат да бъдат 

използвани в интерес на провежданите операции. За тази дейност е необходима 

намеса на държавно ниво или в много специфичен случай на стратегическото 

военно ниво, поради което не би могло да попадне в сферата на влияние на ВКУ. 

Краткосрочните фактори включват времето, ограничените ресурси за 

поддържането или използването на специфични информационни технологии и 

временно разполагане на сензори и мобилна информационна инфраструктура за 

нуждите на определена силова операция и др. 

Времето е един от факторите играещ ключова роля за изграждането на 

информационната среда. То може да се разглежда като климатични особености, 

оказващи влияния върху информационната среда, и като налично време за 

подготовка и/или провеждане на операция в информационната среда. 

Климатичните особености ще оказват влияние на комуникационно 

информационната инфраструктура, нейното изграждане и функциониране, което 

ще рефлектира върху надеждността, достъпността и постоянството на 

информацията. Като налично време за подготовка и провеждане на операции, може 

да породи негативно влияние, като снижи качеството на подготовка на операцията. 

В зависимост от спецификата на операцията, негативно влияние може да окаже 

както кратката и с високо темпо операция, така и продължителната и с ниска 

интензивност силова дейност. Фактор, който и в двата аспекта е важен за 
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формиране на информационната среда и оказва значително въздействие върху 

командващите на структури, както за собствените така и за противостоящите. 

Необходимо е пълно съобразяване при подготовка и провеждане, както на 

ИНФОатака и на ВКУ. Едновременно с това ВКУ е в състояние да окаже влияние 

на времето, като продължителност на подготовка и провеждане на операцията и с 

това се увеличава значимостта на този фактор за формиране, както на 

информационната среда така и на цялостната обстановка за провеждане на 

операцията. 

Ограничените ресурси за поддържането или използването на специфични 

информационни технологии са едни от основните ограничения при планирането и 

провеждането на информационните операции. Тези ограничения оказват влияние 

върху средносрочния фактор специфични технологии в информационната 

инфраструктура. Наред със съображенията споменати при разглеждането на този 

фактор, може да се предположи, че ограниченията ще доведат до намалени 

възможности за използване на комуникационно информационната система (КИС) и 

ще окажат съществено влияние върху ВКУ.  

Временно разполагане на сензори и мобилна информационна 

инфраструктура за нуждите на определена операция e съставен елемент от 

изграждането на информационната инфраструктура, с отчитане на поставените 

цели, задачи и информационна среда в пространството на операцията. Тази 

мобилна инфраструктура е в основата на способностите, с които е необходимо да 

разполага командването и управлението за провеждане на операции и гарантиране 

на възможностите за работа независимо от изградената стационарна 

информационна инфраструктура. Критичните способности необходими за 

провеждане на ВКУ, включват и изграждане и защита на КИС, и особено на 

мобилните средства осигуряващи висока мобилност и адаптивност, които пък от 

своя страна помагат за контролиране на темпото и овладяване на инициативата. 

Анализа на трите групи фактори води до извода, че най-малко влияние върху 

ВКУ биха оказали дългосрочните, като преминаването към по-краткосрочни 

усилва това влияние. това е така, поради следните причини: 

- При дългосрочните се забелязва обвързаност със стратегическото ниво на 

управление на държавата, като обвързаността е по-скоро с политическото и по-

малко с военното ръководство. Изключение прави само фактора технологично 
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състояние, който има проекция и върху оперативното ниво и в тази връзка е 

необходимо вземане под внимание влиянието му върху ВКУ. 

- При средносрочните фактори, отново ударението е върху стратегическото 

политическо и военно ниво, което оказва по-слабо влияние върху ВКУ. 

Изключение прави фактора специфични технологии в информационната 

инфраструктура, който оказва влияние върху качеството и достъпността на 

информацията, използвана от непосредствените ръководители на структурите и 

органите за управление. 

- Краткосрочните фактори са с най-голямо влияние върху информационната 

среда в областите на чисто силовите действия и в тази връзка ще оказват най-

голямо въздействие върху противоборството в информационен домейн. Това от 

своя страна води до извода, че краткосрочните фактори са тези, с които трябва в 

най-голяма степен да се съобразява ВКУ, както и да се стреми да ги контролира. 

- Съчетанието на дългосрочните, средносрочните и краткосрочните фактори 

са в основата на формирането на вида информационна среда, определяща се като 

затворена, отворена и контролирана. Отворения и затворения тип характеризират в 

по-голяма степен вида на държавно управление и не рефлектират върху 

операциите на силовите структури. За нуждите на ВКУ съществен интерес 

представляват характеристиките на контролираната информационна среда. 

При контролираната информационна среда се наблюдава целенасочено 

съчетаване на характеристиките на другите два вида среди. Привидно тя има вид 

на отворена информационна среда със свободния достъп и разпространение на 

информация и информационни технологии. Всъщност върху цялата 

информационна среда е наложен контрол, имащ за цел да защити националните 

интереси, в това число и военния компонент, и да минимизира потенциални 

злонамерени въздействия върху държавата като цяло или срещу отделни критични 

елементи. Това налага извода, че операциите на силовите структури ще се 

провеждат в точно такава контролирана среда. Скоростта и възможностите на 

съвременните информационни технологии засилва и усложнява техните усилия, 

свързани с подготовката и провеждането на присъщите им дейности и предоставят 

мощен инструмент за контрол на информационната среда. Контролирането на тази 

среда може да доведе до постигане на по-добра информационна ситуация, а чрез 

ефективното й използване се формира и предимство в КУ. 



Лекционен курс “Управление на антитерористичната дейност” 

 

 

410 

Постигането на това предимство може да се използва за да се въздейства 

върху възприятията, нагласите, решенията и действията на опонентите. 

Информационното превъзходство е динамично по време на операциите, всички 

страни непрекъснато се опитват да гарантират собствените си предимства и да 

ограничат достъпа до полезната за противостоящите сили информация. Основните 

оперативни предимства от информационното превъзходство могат да се изразят 

във възможността да се създаде достоверна обща оперативна картина, 

способността да се забавят решенията и да доведат до ангажиране на целия 

наличен ресурс на противостоящите сили. Това от своя страна би ги лишило от 

способности за съпротива в следващите фази на развитие на кризата, а оттук и до 

нейното решаване в полза на правителствените сили. 

Информационната ситуация и връзката ѝ с войната на командването и 

управлението. 

На бойното поле побеждава онзи, който владее ситуацията и средата. В 

съвременните операции победата е за този от опонентите, който владее 

инициативата и умее да използва създалата се ситуация, за да получи предимство 

пред другия. Имайки предвид, че решенията за действие се изграждат и вземат от 

системата за управление на една организация, може да се предположи, че 

инициативата и предимствата, получени в противопоставянето на командването и 

управлението, почти винаги имат право пропорционален ефект върху изхода от 

противопоставянето между противопоставящите се сили. 

Един от елементите, който е необходим на командването и управлението за 

да получи превъзходство пред противниковото командване е информационната 

осведоменост. Адекватната информация, в точното време, на точното място, 

помага на непосредствен ръководител на структурата да вземе решение и да го 

превъплъти в действия, изпреварващи опонента. По този начин се получат 

необходимото за постигане на целта на операцията преимущество. Този обем от 

информация има своите параметри, за да се опише като достатъчна и навременно 

предоставена, като в случая може да се говори за количеството необходима на 

ръководителя информация. 

От друга страна въпреки факта, че този тип операции се водят в среда 

изпълнена със информация, трябва да е ясно, че силовите формирования ще 

оперират в обстановка с преобладаваща липса на информация. Тази липса може да 

бъде породена от една страна от ограниченията на средата, от друга от 
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недостатъчните собствени способности за набавяне на необходимата информация, 

а от трета от действията на противостоящите сили за ограничаване на достъпа ни 

до необходимата информация. При всички тези условия, собствените сили и 

средства ще разполагат определен обем от налична информация. За да е ясна 

ситуацията, в която се намират по отношение на информационната осведоменост, е 

необходимо по всяко едно време да се съпоставя необходимата към наличната 

информация. Съотношението между тези два параметъра, необходима към налична 

информация, води до конкретизиране на информационната ситуация, в която се 

намира организацията. 

Информационната среда е една от основните области, в които се води ВКУ. 

Тази война ще постигне своите цели ако едната на структура успее да получи 

пълния обем от необходимата информация преди конкурентната. Според 

информационната ситуация, в която се намират противопоставящите се единия 

получава предимство, а в определени случаи и превъзходство. Идеалният случай е 

достигането до информационно господство. 

Информационното предимство може значително да доближи ВКУ до целта 

си. За да получат предимство структурите и техните органи за управление трябва 

да прецизират точните параметри на необходимата им информация и да се 

концентрират върху набавянето ѝ. От друга страна, правилната оценка на 

ситуацията погледната през очите на опонента ще даде възможност да се определи 

необходимата му за вземане на решение информация и по този начин ще се цели 

въздействие с инструментите на ВКУ точно върху нея. 

Трябва да се има предвид, че това предимство може да бъде постигнато само 

чрез съпоставяне на информационната осведоменост между конкурентите. 

За да се постигнат целите на ВКУ е необходимо, фокуса да е едновременно 

върху постигане на позитивна информационна ситуация за собствените и заедно с 

това, поставяне на противниковата система за командване и управление (СКУ) в 

негативна информационна ситуация. Това състояние е проблем, който може да 

бъде решен чрез пълно прилагане на ВКУ (всички елементи и техните инструменти 

синхронизирано и постоянно във времето). 

Целта, която трябва да се преследва при реализирането на ВКУ е 

информационното превъзходство
44

. Само чрез него предимството на командването 

                                                           
44

 JP 1-02, Dictionary of Military and Associated Terms, Department of Defense, 2016, p. 117. 
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и управлението ще се проектира и върху цялото формирование. Само тогава могат 

да се използват пълните способности и се достига до желаната ефективност и 

ефикасност на действията. 

За достигането на информационно превъзходство, трябва да се изследват 

условията предоставящи надмощието, да се търсят и използват възможностите за 

предимство по отношение на всичките три характеристики на информацията - 

качество, достъпност и взаимосвързаност. Необходимо е детайлно изследване на 

тези възможности и по отношение на влиянието им върху ВКУ. 

Първо условие е наличната информация да e повече от необходимата във 

всички аспекти. Това се изразява чрез възможност за навременно и бързо добиване 

на точната информация, достатъчно бърза обработка и отново бързо и надеждно 

разпространение, при условие че противниковите възможности са по-ограничени 

от собствените. Тогава се получава предимството да се вземат по-бързи и правилни 

решения, които от своя страна да доведат до овладяване на инициативата и 

достигане на преимущество. 

Подусловие е времето, необходимо за придобиване на информация, да е 

значително по-кратко от времето необходимо на противостоящите сили.  

Изразява се главно в превъзходство в характеристиките „достъпност” и 

„взаимосвързаност”. За да бъде постигнато са необходими способности за по-бързо 

събиране, обработка и разпространение на информация. Отражението на това 

превъзходство върху ВКУ е получаване на предимство във вземането на решение. 

Това предимство има два аспекта, от една страна предоставя повече време за по-

задълбочено и пълно прилагане на процеса за вземане на решение, а от друга 

страна вземане на бързо решение и постигане на изпреварващи действия спрямо 

опонента. Друга проекция може да бъде осигуряване и поддръжка на навременна 

информация за оценка на действията и възможност за корекция преди ситуацията 

да стане необратима. За достигане на това превъзходство, задачи, които биха могли 

да се изпълняват в рамките на ВКУ, могат да бъдат: изграждане на структура за 

бърз и непрекъснат пренос на информация; защита на пренасяната информация; 

възпрепятстване бързото пренасяне на информация на опонента; увеличаване пътя 

и/или намаляване на скоростта на пренасяне на информацията. 

Друго подусловие е собствените способности за обработка на 

информацията да позволяват по-ефективното ѝ използване. Постига се чрез 

превъзходство в характеристиката „взаимосвързаност”. Влияе върху 
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достоверността на получената информация, своевременната ѝ обработка без 

възпрепятстващи усилия и адекватността на взетите решения. Постига се чрез 

осигуряване и поддръжка на непрекъсната аналитична експертиза от личния състав 

на органа за управление, правилно организирана комуникационно-информационна 

система и надеждно и защитено във всички аспекти (физически, софтуерен, 

информационен, мрежови) оборудване. За постигане на тази цел, ВКУ трябва да се 

насочи към физическа и ментална защита, израждане на превъзхождаща система за 

поддръжка на управленските функции и процеси (информационен мениджмънт, 

организация и оборудване, процедури). 

Следващо подусловие е наличието на точно определена достоверна 

информация, необходима за предприемане на ключови, неотложни действия. 

Постига се чрез превъзходство в характеристиката „качество” на информацията. 

Елементи на качеството на информацията могат да бъдат: 

- по съдържание на информацията – достоверност, точност, обективност, 

авторитет на автора/източника, информационна стойност, завършеност, обхват и 

пълнота, актуалност; 

- по оформление на ресурса – удобство на ползване, подпомагане на 

потребителя, използване на подходящи технологии; 

- по информационния процес – стабилност на системата и компонентите 

ѝ. 

Превъзходството в характеристиката „качество” на информацията, 

предоставя възможност за ясна и точна представа за заобикалящата среда и 

действията на опонентите. Пречи заблуждаващите действия на опонента да 

повлияят на оценките на щаба и вземането на решение от непосредствен 

ръководител и същевременно помага да се извършат качествени оценки и да 

изградят ефективен вариант за действие. 

ВКУ е необходимо да се насочи към: защита от манипулиране от източника 

на информацията (заблуда), защита на преноса на информацията, анализирането на 

информацията (експертиза, PSYOPs). 

Става ясно, че е налице както пряка, така и обратна връзка между 

информационната ситуация и ВКУ. Пряката се изразява с това, че 

информационното състояние, в което се намира собствената спрямо 

противниковата СКУ влияе директно върху елементите на КУ. Това влияние е 

достатъчно силно да доведе до превъзходство на единия конкурент не само в КУ, а 
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и в цялото противоборство. Обратната връзка е възможността на КУ, използвайки 

инструментите на ВКУ, да повлияе, както на собственото, така и на 

противниковото информационното състояние, за да формира информационната 

ситуация в своя полза. Влиянието върху информационното състояние и 

информационната ситуация е възможно чрез провеждане на съгласувани и взаимно 

допълващи се действия между ИО и ВКУ. Затова е необходимо по-детайлно 

анализиране на пресечните точки между ИО и ВКУ. 

Допирни точки на ВКУ и ИО по отношение на основните им признаци. 

Информационните операции са планирани, координирани и интегрирани 

информационни действия фокусирани върху информацията на противостоящите 

сили, информационно-базираните системи и процеси и защитата на собствените 

такива за създаване на желани ефекти, влияещи на волята, разбирането и 

способностите на противостоящите сили за борба и постигане на поставените 

цели.
45

 

За разлика от информационните операции, ВКУ няма формулировка в 

национални доктринални документи, а последното познато определение в 

съюзните документи е от съюзна публикация AAP-6 (2015) и то гласи: „Война на 

командването и управлението/ВКУ - Интегрираната употреба на всички 

правителствени способности, включително операции за сигурност, сферата на 

сигурността заблуда, психологическите операции, електронната война и 

физическото унищожаване, подкрепени от разузнавателните ресурси и 

комуникационните и информационни системи, да ограничат информацията, да 

влияят, да разграждат или унищожават командни и контролни способности на 

опонента докато защитават собствените способности за командване и управление 

от подобни действия.“ 

На първи прочит определенията открояват признаци на сходство по 

отношение на интегрираното планиране и провеждане и на двата типа действия. 

Друга прилика е свързана с защита на собствените и въздействие на 

противниковите системи. Разлика се наблюдава в целите/обектите за въздействие, 

докато ИнфО са насочени към абстрактни способности и възприятия, ВКУ 

разширява въздействието и търси физически ефекти върху целите. 

Безспорно е, че зоните на застъпване и зоните на разминаване между ИО и 

ВКУ са по-скоро в абстрактната среда отколкото във физическата, което прави 

                                                           
45
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описанието на пресечните точки доста по-трудно и изискващо по-задълбочен 

анализ, по няколко основни описващи признаци. 

Цели на ИО и ВКУ  

От гледна точка на целевите групи и обекти, информационните операции се 

състоят от три взаимно свързани области на дейност: 

- информационни дейности, които са насочени към промяна на 

възприемчивостта и нагласите на целевата група или организации по отношение на 

ситуацията; 

- информационни дейности, чийто акцент е върху опазването и защитата на 

собствените данни и информацията; 

- информационни дейности, които засягат данни и информация за 

противостоящи сили и други лица или организации. 

От друга страна ВКУ цели защита/въздействие на: 

- командването - упражняването на власт и налагането на волята на 

непосредствен ръководител на структура и предаване намеренията на подчинените 

чрез упражняване на формалните (властови) и неформалните (мотивиране, 

лидерство и управление) аспекти; 

- единство на командването - обединяването на усилията на определена, 

в някои случаи съвместна, силова групировка чрез осъществяване на единно 

командване и/или управление, взаимното подкрепяне и допълване на отделните 

функции, управлението на процеси, които се извършват вътре в системата и 

дейностите свързани с въздействието върху опонента. 

- процеса за вземане на решение - събирането, обработката,  

съхранението и разпространяването на информация за създаване на обща 

оперативна картина и вземане на правилното решение; 

- контрол - добиването на обратна информация за управляваните 

системи, проверката за ефективност, рационалност, оптималност за да се адаптира 

системата чрез оказване на влияние и коригиращи мерки; 

Както се вижда ИО целят изпълнението на определени действия насочени 

към добиването и съхранението на информацията и системите които осигуряват 

това. Докато ВКУ е насочена към постигането на ефекти насочени към прилагането 

на единно командване, контрол, процес за вземане на решение. Разглеждане на 

изводите по отношение на собствените сили действията извършени от ИО за 

доставка и защита на информацията могат да бъдат използвани от ВКУ за 
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постигане на търсените ефекти за осъществяване на функцията командване и 

управление. По отношение на противостоящите сили въздействието върху 

информационния ресурс чрез скриване, манипулиране или разрушаване ще 

подкопае единството на командването и управлението и по този начин ще постигне 

ефекти търсени и от ВКУ. 

Като цяло целите преследвани от ИО и ВКУ са сходни и са обвързани в права 

линия изразяваща се в това че постигането на целите на ИО ще повлияят пряко 

върху постигането на целите на ВКУ. За да бъдат постигнати тези цели е 

необходимо да се изяснят връзките и зависимостите между елементите, които 

гарантират функционирането в системите на ИО и ВКУ.  

Елементи на ИО и ВКУ 

Съставните части на ИО са разделени на основни и поддържащи елементи и 

съпътстващи дейности, докато при ВКУ те могат да бъдат обособени само в една 

група, като основни елементи. 

По отношение на повечето елементи има пълно съвпадение: електронна 

война, психологически операции, операции за сигурност, заблуда и физическо 

унищожаване. Елемент на ИО е разположен и в компютърното пространство 

(компютърно мрежови операции), но не фигурира във ВКУ. Поддържащите 

елементи на ИО само допълват основните и по-скоро описват действия отколкото 

да внасят нова диапазон на провеждане на им. 

Необходимо е да се изясни характерна особеност по отношение на елемента 

физическо унищожение. Не случайно той е описан като поддържащ за ИО, тъй 

като има за цел да въздейства върху системи които пренасят или съхраняват 

информационен ресурс и няма за цел смъртоносно въздействие. Докато при ВКУ 

той е основен елемент, който цели да постигне директно физическо въздействие 

върху лица или обекти осъществяващи КУ. От друга страна масирано физическо 

въздействие върху формирования причиняващо огромни загуби, би могло да се 

използва като средство за повлияване на волята и мотивацията на противостоящия 

управленски състав. 

В това отношение е целесъобразно да се използват възможностите на 

информационните операции, за да подпомогнат изпълнението на възложената им 

мисия, за повишаване ефективността и защита на собствените сили и системи. Тази 

цел на информационните операции се постига чрез изпълнение на следните 

дейности: 
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- нарушаване: нарушаване или прекъсване на потока от информация 

необходим на КУ за вземане на обосновани решения и/или прилагане на 

командването. 

- разрушаване: в информационните операции, дейност използвана за 

въздействие върху инфраструктура за пренос и съхраняване на информация. 

Възможно е тази инфраструктура да е част от средствата на командните пунктове, 

което рефлектира върху ефективността и ефикасността на противостоящото 

командване и влошаване качеството на противниковите решения и действия. 

- отказване: преустановяване на противниковия достъп за използване на 

критична информация. Действие използвано за скриване на действията на 

собствените елементите на системата и намаляване на възможността за бърз и 

адекватен отговор на опонента. 

- заблуждение: принуждаване на вземащите решението да повярват в това, 

което е изгодно за нас или разколебаване във възприятията и оценките. Или както е 

казал Хари Труман „Ако не можеш да ги убедиш, объркай ги“ Постига се чрез 

манипулиране на тяхното възприятие за реалността. Въздейства върху 

адекватността на оценките и взетите решения на конкурентната система. 

- използване: получаване достъп до противниковите СКУ за събиране на 

информация или въвеждане на невярна и/или подвеждаща информация. Подобрява 

информационната осведоменост на собствените и е свързано с ефект на заблуда 

върху противниковите СКУ. 

- влияние: подтикване към поведение, благоприятно за собствените цели. 

Въздействие върху волята, мотивацията и преценката на вземащите решения лица 

от противниковата СКУ. 

- защита: предприемане на действия, за защита от шпионаж или залавяне на 

чувствително оборудване и информация. Действия за физическа и кибер сигурност 

на информацията и инфраструктурата. В това число биха могли да попаднат мерки 

за защита на оборудване в командните постове. Във ВКУ защитата се простира и 

върху лицата вземащи решения и обслужващи информационната инфраструктура. 

- разкриване: откриване на присъствие или противниково проникване в 

собствените информационните системи. Предоставя възможност за манипулиране 

на собствения поток от информация за постигане на ефект на заблуждение за 

намеренията и действията на собствените сили. 
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- възстановяване: организиране и експлоатиране на информацията и 

информационните системи в тяхното оригинално състояние. Дейност която би 

могла да окаже влияние на непрекъснатостта на командването устойчивост на 

СКУ. 

Изброените дейности се реализират в строго специфични елементи на 

средата 

- Време (като период) 

Специфична особеност на ИО е комбинираното въздействие, както върху 

сферата на сигурността информационна област, така и върху гражданско 

достъпната информационна област, а продължителността им обхваща периода 

преди, по време и след операция. В това отношение ИО и ВКУ се припокриват 

напълно. За получаване на превъзходство ВКУ следва да се планира и провежда от 

момента в който е ясен очаквания противник с цел въздействие върху волята и 

възприятията му, през фазата на гарантиране сигурността на операция и в периода 

на стабилизиране за защита на собствената информация и СКУ. 

- Пространство 

ИО и ВКУ се реализират в зоната на отговорност на командващия, разширен 

до зоната му на интереси. В действителност, в зависимост от разположението на 

информационния ресурс, информационната инфраструктура и СКУ, които трябва 

да се защитят или въздействат, ИО и ВКУ могат да се разпрострат от 

стратегическата дълбочина, през близката тактическа зона до дълбоката тилна зона 

в зоната на операцията. 

- Област на въздействие – към кого са насочени 

Целите на ВКУ са съсредоточени върху системите за управление и 

управленските труктури и процеси (собствени и противникови). Те се реализират 

посредством: 

• атака на противниковата система за управление. Предотвратява 

ефективната система за командване и управление на противниковите сили, като 

ограничава информацията, повлиява, понижава ефективността или унищожава 

противниковата система за командване и управление. 

• защита на собствената системата за командване и управление. Поддържане 

на ефективна система за командване и управление от собствените си сили, като 

цели предимство на собствената СКУ или възпира усилията на противниците да 
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получат информация, да повлияят, разрушат или унищожат собствената система за 

командване и управление. 

ИО са насочени по същия начин към собствените и противниковите системи, 

като попадат напълно в областта на въздействие на ВКУ, но разширяват обхвата си 

и на стратегическо ниво като целят въздействие и върху цивилно население и 

политически лидери. 

- обхват 

ВКУ е приложим в целия от спектър операции за противодействие на 

радикализация и тероризъм. Нивото на приложимост на различните елементи на 

ВКУ и интензивност на действията ще зависят от зададената мисия и 

обстоятелствата, целите и наличните ресурси. Ефектите, постигнат в следствие на 

от ИО също са необходими в изпълнението на всички видове оперативни действия. 

В това отношение отново се наблюдава пълно препокриване на ИО и ВКУ. 

Наред с интегрирането на разгледаните аспекти на съвместяването на 

дейностите на отделните елементи на системата за национална сигурност в 

рамките на една съвместна контрасъпротивителна операция е на лице и 

дискретност (автономност) на действията на елементите на системата и 

неопределеност на баланса между прилагането на възпиращи мерки и 

изтощението. Поддържането на твърдо и ясно политическо и силово възпиращо 

противодействие на радикалите и техните дейности помагат да се укрепи 

общественото мнение и местната подкрепа за правителството, неговите политики и 

планове. От друга страна унищожаването, когато е правилно фокусирано, 

балансирано и насочено, може да премахне радикални активисти. По този начин 

могат да се намалят способностите на радикалите да действат последователно, като 

се противопоставят на постигането на техните цели. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Уважаеми колеги, в на настоящата разработка изследвахме: 

1. Същността на основните понятия свързани със функционирането и 

управлението на системите, по принцип и на системите, разгледани през призмата 

на изискванията на системата за национална сигурност. 

2. Запълването на тези понятия със значения и аналогии свързани със 

заобикалящата ни действителност и заплахата за сигурността на обществото. 

3. Интегриране теоретичната същност на функциите на управление и 

управленските функции в практическото изпълнение на дейностите свързани с 

процесите на ръководство и управление на борбата с радикализацията в 

организационните системи.  

4. Разгледахме приложението на функциите в операциите за противодействие 

на радикализацията и тероризма.   

По-рано в разработката споменахме, че кризите (от военнен характер или от 

несилов характер, но свързани с участието на елементи от СНС) се преодоляват 

посредством  провеждането на кампании и операции с различен мащаб, 

продължителност, интензивност на насилието, естество, същност и съдържание, но 

винаги с една крайна цел – гарантиране на държавността. От тук следва въпросът: 

Как системата „Държава” би използвала своята СНС за преодоляването на 

възникнала криза?   

Погледнато от доктринален аспект, формите за използването на СНС при 

възникване на криза са именно кампаниите и операциите. В тези форми на 

използване на инструментите на националната мощ трябва да се анлизират през 

призмата на системния, функционалния и процесуалния подходи. 

Системите разглеждани от стратегически аспект касае участието в  

операции, в които има поставена поне една стратегическа цел. Обикновено 

кампания за противодействие на радикализация и нейното проявление тероризъм 

се провежда при широкомащабна криза, която се решава основно с несилови и по 

изключение със  силовисредства. Отделните операции в такава кампания са 

съгласувани и взаимосвързани, но не са подчинени една на друга, а за всяка от 

тях се разработва отделен план по отделна линия на операцията в един или 

повече домейни. Провеждат се едновременно или последователно, като 

преследват различни цели, които допринасят за постигане целта или целите на 



Лекционен курс “Управление на антитерористичната дейност” 

 

 

421 

кампанията. В този вид кампании като правило участват компоненти от всички 

елементи на СНС.  

Дефинирахме основните функции на системата „Държава”, при вътрешна 

заплаха:  

- Определянето и поставянето на дадена стратегическа цел; 

- Вземането на решение за участие на елементи на СНС (какви 

компоненти от министерства, ведомства, агенции, организациида участват) в  

решаването на кризата; 

- Планирането на отделните операции  на компонентите, 

хармонизирането и съгласуването им; 

- Организирането и провеждането на отделните операции за 

постигане на общата стратегическа цел. 

 Системите разглеждани от оперативен аспект – участието  на елементите 

СНС в операции. В една операция винаги има включени по-малки операции, които 

допринасят за постигане крайните цели. Операциите се проявяват под различни 

форми, групирани по нива и признаци.  

Условията в които се развиват контрасъпротивителните операции изискват 

правилното и точно вътрешно взаимодействие между градивните елементи на 

ситемите вътре в тях, а така също и между ситемите като градивни елементи на 

сложната система на националната сигурност. Тези вътрешни и външни 

взаимодействия са свързани с изпълнението на определени функции от градивните 

елементи на системите. Това е определящо за успешното им функциониране, което 

допринася от своя страна за притежаването на необходимите способности за 

противодействие на други агресивно настроени системи. 

Системите разглеждани от тактически аспект. 

За да вникнем по-дълбоко и да получим по-широка представа за 

използването на СНС като инструмент за решаването на кризи от различен 

характер, трябва да разгледаме и елементите от тактическото ниво на тази система. 

Именно тактическите елементи се явяват едновременно непосредствени 

инстументи за прилагане на националната мощ, а също така са и „датчици”, чрез 

които се отчитат въздействията от страна на управляваната система и външните 

въздействия.  

 Стремежът на всяка организационна единица е оказване на въздействие 

върху моща на противостояща. Това въздействие се реализира чрез планирането и 
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провеждането на тактически действия за постигането на основни и второстепенни 

тактически задачи в зоната на операцията или в част от нея.  

 При провеждането на реална операция един неопределен и неясен 

противник, каквито са радикалните и терористични елементи, той активно се 

стреми да изпълни своята мисия. Най-често тя би била неуттрализирането или още 

по-пагубно, разпада и унищожението на държавността.  

Този процес не протича едностранно, тъй като СНС от своя страна се стреми 

да изпъни своята мисия, която аналогично на противниковата води до стремеж към 

постигане на крайна цел или желано крайно състояние.  

„Войната е областъ на телесни страдания и усилия: искатъ сили духовни и 

телесни, вродени или добити отъ навикъ.”
46

 

Противостоящата сила се стреми да наруши баланса на разглежданата и 

управлявана от нас СНС, чрез постоянно пряко или косвено въздействие спрямо 

съставните и елементи, а именно:  системата ни за ръководство и управление, 

развърнатите сили и средства за физическо противодействие, линиите за 

комуникация, логистичното осигуряване и поддръжка, физическото и психичното 

състояние на основния елемент на системата, а именно човекът и много други 

елементи от системата, които колкото и незначителни да изглеждат от пръв поглед. 

В един момент от времевата и пространствена рамка на  провежданата операция 

изпълняваните тактически действия могат да се окажат решаващи за 

устойчивостта на системата и постигането на поставената крайна цел.   

 СНС се стреми да постигне абсолютно същите ефекти спрямо 

противниковата система. От тук целия този стремеж от двете съперничащи си 

системи се превръща в сложен процес на постоянно динамично и трудоемко 

съревнование изпълнено с бързи действия, хитрост и много често с необратими 

последици, които водят до два възможни края на „смъртоносната игра” – победа 

или крах на държавността. Същественото при протичането на целия този сложен и 

динамичен процес е коя от двете ситеми ще изпревари съперничащата и за да 

завърши своята мисия и да постигне желаната крайна цел. Именно този завършек 

на дадена ситуация ще бъде изцяло зависим от правилното и своевременно 

изпълнение на основните функции от всеки един градивен елемент на 

управляваната система.  
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 „Войната е область на неизвестности, случайности, ненадейности. 

На война почти всичко непредвидено. Тамъ витаешъ въ мракъ. Обстановката 

никога не се изяснява напълно: бързо и беззповратно решавай се въ мъглата на по-

голема или по-малка неопределеность, па нападай, па дерзай, па упорствувай. 

Движението напредъ разсейва мъглата, бързо открива истината. Успехътъ на 

война не е игра на случая, а победа на по-силния надъ по-слабия.”
47

  

 Точно за това разгледахме държавата като висша сложна система и 

понятията мощ и инструменти на моща, за да оприличим (разпознаем) и обособим 

съответно всяка една подсистема на ситемата „Държава”, като инструменти на 

националната мощ, а именно силов, политически, икономически, граждански и 

информационен инструмент.  

 За да се осъществи този ефект на желаната промяна, елементите от 

СНС (организационните елементи) си взаимодействат помежду си изпълнявайки 

определени функции съвкупността от които определя правилното протичане и 

изпълнението на процесите необходими за съществуването и функционирането на 

тези системи, обединени в една единна сложна система. За нейното оцеляване, 

правилно ефективно и ефикасно функциониране е необходимо хората, не само да 

знаят, а да разбират как функционира и как се управлява тя. 

Опитахме са да ви научим да прилагате функционалния, системния и 

процесуалния подход в управлението на базата на разбирането на различните 

гледни точки в борбата с радикализацията и тероризма. 

 

Не сме се опитвали да ви учим какво да мислите, а как да мислите.  

 

Надяваме се да сме успели да поставим основите!!!  

 

Останалото е Ваша отговорност.  

 

Успех!!! 
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