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I. УВОД

До началото на XXI век, за решаване на стратегически и оперативни
задачи по въздушно разузнаване във въоръжените сили на Република България
се използваше разузнавателна авиация, което изискваше значителни ресурси и
специално подготвен летателен състав. Техническите характеристики на
аналоговата апаратура като точност и мащабност удовлетворяваха тогавашните
изисквания, но времето за обработка и предоставяне на готовия продукт
превишаваше значително изискванията за своевременност. Същевременно
резултатите от въздушното наблюдение се докладваха чрез кодирани текстове,
което допълнително забавяше протичането на достоверна разузнавателна
информация.

Увеличаването на способностите на безпилотните летателни системи
(БЛС) е един от най-динамичните процеси в областта на съвременната авиация.
Все повече експерти правят аналогия с развитието на пилотируемата авиация в
началото на XX век. Използвани отначало за изпълнението на осигуряващи и
спомагателни задачи, БЛС постепенно се превръщат в основно средство в
рамките на военната и гражданска авиация. От 2003 г. бойните безпилотни
летателни апарати (БЛА) например покриват почти изцяло спектъра от
въздушното разузнаване, поемат основната част от непосредствената
авиационна поддръжка, изолирането на района на бойните действия и
спорадично участват във въздушни боеве срещу пилотируеми самолети.

Целта на концепцията е да определи потребностите за придобиване и
предложи тактики, техники и процедури за използване на БЛС за въздушно
наблюдение и разузнаване, интегрирането и оперативната им съвместимост.
Концепцията е основа за разработването и приемането на национални стандарти
и правила за използване на БЛС.

В нея се описват основните мисии и задачи на БЛС и изискванията, както
при използването им в интерес на ВС на Република България, така и при
използването им в интерес на други министерства и ведомства. Документът
описва основните правила за оптимално използване на БЛС в целия спектър от
военни и невоенни операции и очертава основните ограничения при
използването им. Предназначението на концепцията е да даде насока на
структурите от МО по отбранителна аквизиция  при разработване на План за
реализация на проекта за придобиване на отбранителен продукт и подпомагане
командирите при разработването на концепции на операции и оперативни
планове с използване на БЛС.
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височини на полета, скорости, боен радиус, продължителност на полета и
размери.

Класификацията на НАТО за безпилотните летателни системи е напълно
достатъчна за национални нужди и за придобиването на нови военни
способности, базирани на БЛС. Не е необходима друга, различна от тази
класификация.

III. РОЛЯ, МЯСТО И ЗАДАЧИ НА БЕЗПИЛОТНИ ЛЕТАТЕЛНИ
СИСТЕМИ

1. Изводи от средата за сигурност и съвременните операции
Новите измерения на бойното пространство, философията на

интелигентната война и опитът от военните операции, налагат придобиването на
нови комплексни разузнавателно-ударни способности чрез изграждане на
единна система за разузнаване, системно наблюдение, идентифициране,
целеуказване и унищожаване на обекти на противника.

Анализът на последните военни действия потвърждава тенденцията, че
добиваната от въздуха разузнавателна информация, се превръща в стратегически
фактор, както за планиране на адекватни действия срещу противника, така и за
своевременна защита на собствените сили. Същевременно развитието на
технологиите позволява редица бойни дейности да бъдат успешно изпълнявани
само с помощта на технически средства и при минимален риск за здравето и
живота на военнослужещите.

Съвременните предизвикателства доведоха до все по-масовото
използване на БЛС, които са доказали ефективността си от широкоспектърното
си приложение от наблюдение и следене на цели и обекти до нанасяне на
електронни и огневи удари. Основните им предимства са достатъчния
експлоатационен ресурс, многократно по-ниската себестойност спрямо
пилотируемите летателни апарати и приложимостта им на всички командни
нива.

С приноса си към разузнаването от изображения (IMINT) чрез
осигуряването на опозната картина на бойното пространство в мащаб на времето
близък до реалния, БЛС се превръщат в мощно средство за командирите и
планиращите щабове в процеса на вземане на решение, избора на цели и
средства за нанасяне на удари по тях.

2. Основни мисии и задачи
С навлизането на голяма част от държавите в света, в частност и на

Република България, в информационната ера, все по-голямо значение
придобиват роботизираните системи за събиране, обработка и разпределение на
информационните потоци в реални мащаби на времето. Особено през
последните две десетилетия най-авангардните от тези системи са използващите
третото измерение, което се определя като доминиращо при демонстрирането на
национална мощ. Едни от основните средства за подобна демонстрация са БЛС.
Те бързо са развърнати в системи, способни да решават широк кръг от мисии и
задачи в интерес на държавата или коалициите от държави в условията на мир,
кризи от военен и невоенен характер. Развитието на теорията и практиката в
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това направление на човешкото познание се оказва изключително перспективно
на базата на следните предимства на БЛС:

- ниска степен на риск за висококвалифицирания състав, обслужващ
системата;

- способност да се изпълняват широк кръг от задачи във всякакви
условия на денонощието, метеорологичната обстановка и в среда, в която
присъствието на човек е невъзможно;

- с пъти по-ниска себестойност на реализиран потенциал в хода на
експлоатационен цикъл;

- нива на достигната ефикасност съизмерими и по-високи от
пилотируемите авиационни системи при изпълнение на голям спектър от задачи,
касаещи реализацията на предимствата на третото измерение;

- отпадане на всички ограничения наложени от присъствието на човек на
борда на летателния апарат, отнасящи се най-вече до продължителността на
полета, претоварването при маневриране, височината на полета и др.;

- многократно по-висока степен на жизнеустойчивост от тази на
пилотируемите системи;

- значително по-ниска себестойност и по-малка продължителност на
подготовката на обслужващите екипажи (екипи);

- достъпност за производство, подготовка на екипажи (екипи) и
развръщане на системи от подобни средства за държави с не дотам висок
икономически потенциал, което качествено повишава нивото на национална
сигурност в мирно време и при кризи;

- стимулира развитието на високи технологии и спомага натрупването на
висококвалифициран и качествен човешки потенциал.

В резултат на изброените, а и на други положителни качества при
производство и експлоатация на БЛС, към развръщането на подобни системи
особено след 1990 г. започват да се обръщат все повече държави. За да се стигне
до сегашното състояние, в което 32 държави произвеждат и разпространяват над
250 модела БЛА. Осемдесет от тези модели намират широко приложение в 43
страни, между които са и съседните на Република България страни от
балканския и черноморско-каспийския региони. От началото на века и
български фирми насочват част от своята дейност към създаване на БЛС.

Предвид изброените предимства, стремежът е развръщането на цялостна
система за производство, подготовка на състав и създаване на структури,
основаващи се на способностите на БЛС, в интерес на министерства и ведомства
при решаване на основни и спомагателни задачи на тактическо и оперативно
ниво в мирно време и при кризи.

Подобна структура може да бъде дефинирана като сложна система от
подсистеми за наблюдение, мониторинг, въздушно разузнаване, изпълнение на
специални задачи и такива за поддръжка, способна да събира, обработва и
разпространява добитата информация до заинтересованите министерства,
ведомства и структури в реален мащаб на времето и да дава възможност за
непосредствено въздействие в рамките на оперативни и рутинни действия.
Системата за страни като България е удачно да бъде единна, интегрирана
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система, която се управляват централизирано и позволява децентрализирано
използване от съответните заинтересовани потребители.

БЛС изпълняват широка гама от задачи и по трите основни мисии на
Въоръжените сили:

По мисия „Отбрана”:
- осъществяване на въздушно разузнаване на зони, райони и пътища;
- участие в разузнавателната подготовка на бойното пространство

(включително биологично и химическо разузнаване);
- участие в информационната война;
- въздушно наблюдение на определени райони от особен интерес;
- участие в операции по бойно търсене и спасяване;
- участие в електронна война;
- участие в процеса на целеуказване и целеразпределение;
- насочване на високоточни управляеми боеприпаси;
- непосредствена авиационна и огнева поддръжка;
- участие в процеса на бойно управление;
- оценка на реалните поражения след огнево въздействие;
- участие в осигуряване на сигурността в рамките на тактическия и

оперативен тил;
- цифрово картографиране за целите на операцията.
По мисия „Подкрепа на международния мир и сигурност”:
- осъществяване на постоянно денонощно наблюдение на определени

зони за отговорност на национални и многонационални контингенти;
- водене на въздушно разузнаване в интерес на тактически и оперативни

действия при опазване на мира или такива от хуманитарно естество;
- участие в борбата с тероризма, нелегалния трафик на оръжия и

средства за масово унищожение;
- осъществяване на постоянен мониторинг на зони, райони, земни и

морски пътни артерии;
- участие в охрана на граници и бази;
- участие в операции по търсене и спасяване;
- участия в оперативни действия за отстраняване на последствията от

бедствия, аварии и катастрофи.
По мисия „Принос към националната сигурност в мирно време”:
- осъществяване на наблюдение на зони, райони и пътната мрежа на

територията на страната;
- осъществяване на мониторинг на земните и морски граници;
- осъществяване на мониторинг на териториалните води и

корабоплаването;
- участие в охраната на критичната енергийна инфраструктура;
- химическо, бактериологическо и радиационно разузнаване;
- ранно откриване и наблюдение на пожари;
- контрол на пътния трафик от въздуха;
- осигуряване на операции по търсене и спасяване на екипажи на

летателни апарати и кораби търпящи бедствие;
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- екомониторинг над суша и море;
- кадастрално заснемане на райони и територии и др.
Принципите, върху които трябва да се построи подобна система,

заложени и в нейните предимства, са:
- икономичност - базирана на рационално разпределение и реализация на

наличните ресурси и потенциали на база на точна и правдива информация в
реалния мащаб на времето;

- оперативност - съчетаване на предимствата на централизирано
управляваната система с тези на способности за децентрализирано използване на
определени потенциали в зависимост от интереса на потребителя;

- гъвкавост - реализация на способност за адекватна по своята бързина
реакция, основана на реална, коректна  и удачно базирана във времето
информация;

- скритост - разрешена способност за ползване на продукта на системата
само от страна на конкретни, предвидени в национална и международна
нормативна уредба потребители;

- интегритет - способност за използване на разузнавателния продукт и от
други системи, в т.ч. за анализ на сателитни изображения.

За изграждането на съвременна БЛС е необходимо да се предприемат
действия, насочени към:

- законово уреждане на проблемите с реализирането на способностите на
БЛС в рамките на БА и гражданското въздухоплаване;

- обновяване, поддържането и съвместното експлоатиране на военни
обекти с отпаднала необходимост;

- създаване на „Учебен център за иновации и обучение на екипи
(екипажи) на БЛА” в състава на Въоръжените сили, с използване на наличната
летищна мрежа, учебно-материална база и човешки потенциал от ВВС, СВ,
ВМС, ВА „Г.С. Раковски”, НВУ „Васил Левски” и ВМА;

- участие в изграждането на Национална система за ранно
предупреждение, информационно и специално осигуряване, базирани на
способностите на БЛС.

3. Компоненти  и състав на БЛС
Елементите на БЛС, необходими за осъществяване на полет са:
- един или няколко БЛА (летателна платформа);
- контролна станция (станции) и антенни системи;
- всякакъв, свързан с БЛС софтуер и системи за мониторинг/диагностика

на състоянието на БЛС;
- линии за комуникация (земя/въздух и въздух/земя);
- терминали за извеждане/въвеждане на данни (за използване на

полезния товар на БЛА);
- система за изстрелване (пуск);
- оборудване, необходимо за подготовка за последващ полет и за

техническо обслужване на БЛА на земята (включително КИП (контролно-
измервателна апаратура) за БЛА и сензорите и тренажор(и));

- система за прекратяване на полета;
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- по живучест и устойчивост на външни въздействия;
- по надеждност;
- по експлоатация, съхранение, удобство на техническото обслужване и

ремонт;
- по транспостнопригодност.
Изискванията по предназначение съдържат оперативно-тактическите

характеристики, където се описват:
- основните обекти за разузнаване на БЛС;
- условията - театър на военните действия в условията на равнинна и

планинска местност, при противодействие на средствата за ПВО на противника,
при радиоелектронно противодействие на противника, при радиационно и
химическо заразяване на местността и въздушното пространство;

- бойните възможности - дълбочината на въздушно разузнаване в
зависимост от класа на БЛА, точност на определяне на координатите, способите
за използване на БЛА, дълбочина на базиране на формированието, използващо
комплекса, времетраене на развръщане на системата, предполетна подготовка,
предстартова подготовка, подготовка за повторен полет и следполетна
подготовка.

По отношение на летателните апарати основните изисквания се
отнасят до летателно-техническите характеристики и конструкцията и
технологичността.

Летателно-техническите характеристики (ЛТХ) се състоят от:
- максимална, минимална и крейсерска скорост на полета;
- диапазон от височини;
- продължителност на полета;
- начин на излитане и кацане;
- минимален брой на полетите.
Конструкцията на БЛА трябва да осигурява изпълнението на целия

комплекс ЛТХ. Характеристиките на двигателя трябва да са съобразени с
летателно-техническите характеристики на БЛА като се задава температурния и
височинен диапазон на пускане и работа, нивото но шум, ресурс в моточасове и
време на съхранение. Изисквания се поставят и по отношение на ниската степен
на забележимост - ефективна отразяваща повърхност, минимална енергия на
излъчване и отразяване от БЛА.

Съвременните изисквания към полезния товар са да бъде от сменяеми
модули в няколко варианта, включващи различни камери за наблюдение в
зависимост от задачата. Основни видове прибори и системи за наблюдение и
разузнаване са телевизионните и термовизионни камери. В зависимост от
поставените цели и изпълняваните задачи изискванията към тях могат да се
изменят в широки граници. Различията между тях основно се отнасят до
функционалните им възможности, програмното осигуряване и конструктивните
решения.

Като цяло изискванията към полезния товар на БЛА се формират,
изхождайки от поставените тактически условия и задачи по откриването и
разпознаването на различните цели и обекти на земната или водна повърхност.
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Поради това понастоящем и като перспектива се очертава интегрирането на
оптикоелектронното оборудване в многофункционална система, способна да
отговори в максимална степен на възможно най-широк кръг от задачи. Основно
изискване е системата да осигурява търсене и разпознаване на целите и обектите
във видимия и инфрачервен оптичен диапазони, включващи високочувствителна
телевизионна камера/и, работеща при ниски и много ниски нива на осветеност
(LLTV), високочувствителни оптикоелектронни системи в близката
инфрачервена област и термовизионни системи за средната и далечна
инфрачервена област (MWIR и LWIR). Това изискване се съпровожда от друго,
не по-маловажно изискване към интегрираната многофункционална система -
висока разделителна способност, позволяваща качествено и ефективно
възприятие на приетите изображения. Това може да се постигне, като се
използват различни типове камери със сензори, чувствителни към лъченията в
указаните оптични диапазони , а именно:

- обзорна средно и дълговълнова термовизионна камера с променливи
увеличения и полезрения;

- цветна дневна телевизионна камера с варифокален обектив/и и
максимална разрешаваща способност;

- черно-бяла телевизионна камера с удължена чувствителност към
близката инфрачервена област за работа при ниски нива на осветеност и
влошени метеоусловия;

- лазерен далекомер за измерване на необходимите дистанции до
интересуващи ни цели и обекти;

- лазерен подсветител, указващ на важни цели и обекти и в някои случаи
необходим за повишаване на контрастността на тези цели и обекти.

Като допълваща и в някои случаи заместваща тази  интегрирана
многофункционална система, в зависимост от някои конкретни приложения, се
явява прилагането на бордови радиолокатор със синтезирана апертура (SAR).
Тази апаратура е особено полезна при наблюдение в условията на интензивни
бойни действия, характерни с високи нива на задимяване и запрашеност, силно
влошени метеоусловия и т.н. Подходящи са особено при високо разположени
БЛА, при което е необходимо получаването на изображения с висока
пространствена разделителна способност.

Изискванията към наземната станция са по отношение на приемане,
изобразяване и документиране на информацията, връзка с външни потребители,
системата за автономно захранване, управлението на БЛА.

Изискванията по надеждност включват: наработка на отказ, ресурс на
елементите на БЛС и системата като цяло по наработка, години, цикли и други
параметри. Вероятността за безотказна работа на техническите средства за
пускане и управление на БЛА за един цикъл бойна работа трябва да бъде не по-
малко от 0,99.

По отношение на системата за комуникация важно е изискването за
защита на каналите от кибератаки и унищожаване на информацията, намираща
се на борда на БЛА и самоунищожение, в случай, че бъде прихванат от
противника.
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Във връзка с безопасното използване основно изискване е при загуба на
връзка, БЛА да се приземи на предварително зададено обезопасено място или да
се самоунищожи.

5. Изискванията към БЛС при използването им в интерес на други
министерства и ведомства

Използването на БЛС в интерес на други министерства и ведомства
налага изисквания, зависещи от спецификата на решаваните задачи.

Например, при използване на БЛС за нуждите на други ведомства и
структури отпадат някои от изискванията към бойните възможности (например
работа при противодействие на средствата на ПВО на противника) за сметка на
изискванията към сензорите и прецизната система за управление при работа в
градска среда. Тук основно е изискването за повишена разделителна способност
и повишено качество на възприятие и обработка на получените изображения.
Друго важно изискване в този случай е това за повишаване скритостта и
защитеността на предаваната информация от БЛА към наземната станция.

Когато БЛС се използва при бедствия и аварии особените изисквания са
по отношение на сензорите за определяне на замърсяването на въздушната среда
и наблюдение и картографиране на пораженията в недостъпни местности.
Нарастват и изискванията относно повишаване устойчивостта при
въздействието на външни въздействащи фактори - силно влошени метеоусловия,
рязко намалена видимост във видимия диапазон, устойчивост на климатични
въздействия върху полета на БЛА и степента на достоверност на предаваната
информация от тези въздействия и др.

6. Общи правила за използване и ограничения
6.1. Общи правила за използване
Осигуряване на безопасността на останалия въздушен трафик при

провеждане на полети с БЛС
Изискванията към планирането и изпълнението на полети изпълнявани с

БЛС следва да са в съответствие с правилата, установени от международни и
национални организации, имащи отношение към въздухоплаването, като
основни такива са Международната организация за гражданска авиация (ICAO),
Европейската конференция за гражданско въздухоплаване (ECAC), Европейския
съюз и техните органи по осигуряване на безопасност на въздухоплаването -
Европейската организация за безопасност на въздухоплаването
(EUROCONTROL), Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA) и
Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” в
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на
Република България.

Осигуряването на безопасност е от първостепенна важност при
подготовката и изпълнението на полети с БЛС. БЛС могат да осъществяват
полети в национално или международно въздушно пространство, в отделено
въздушно пространство или по правила за осъществяване на Оперативен
въздушен трафик (ОАТ). На определено технологично ниво е възможно
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полетите на БЛС да са по правилата за Общ въздушен трафик (GAT). В
последния случай те биха могли да бъдат под контрола на граждански органи за
управление. По правило, контролът на БЛС ще се осъществява от военни органи
за обслужване на въздушното движение и бойно управление (ОВД и БУ).

Органът, който осъществява контрол, ще бъде отговорен за разделянето с
останалия трафик, както и за осъществяване на координация по използване на
въздушното пространство. Операторът на БЛС е длъжен да изпълнява
командите, подавани от органа (граждански или военен), в чиято зона за
отговорност се намира в даден момент БЛА.

Полети на БЛС във временно отделени/резервирани зони
Военните органи за ОВД и БУ са отговорни за координирано и безопасно

изпълнение на задачи с БЛС в зоната. Операторите на БЛС следва да
осъществяват непрекъснат контрол на полета на БЛС и да вземат адекватни
мерки в случай на загуба на връзка с летателния апарат, използване на
авиационни боеприпаси и т.н. Полетни планове се изготвят за полета от
излитане до навлизане в зоната и от напускането й до летището за кацане.

Полети на БЛС извън временно отделени/резервирани зони (с или без
използване на трасета за полети на гражданската авиация)

Полетни планове се изготвят за целия полет като Оперативен въздушен
трафик (ОАТ). Отговорност за осигуряване на сепарация с останалия трафик има
ръководителят на полети за оперативен въздушен трафик, в чиято зона за
отговорност се осъществява полета. Операторите на БЛС следва да познават
организацията на въздушното пространство и изискванията за осъществяване на
полети и да изпълняват командите на РП.

Полети на БЛС по правилата за Общ въздушен трафик
Когато БЛС летят по правилата за Общ въздушен трафик (GAT), те ще се

намират на управление на граждански органи за ОВД. В този случай
операторите на БЛС следва да са сертифицирани по реда, приет в гражданската
авиация. Летателните апарати следва да отговарят на изискванията за летателна
годност, установени в регламенти на EASA и EUROCONTROL.

6.2. Ограничения
БЛС могат да бъдат ефективно средство, което подпомага действията за

постигане целите на операцията. Те се използват за наблюдение и разузнаване от
въздуха, целеуказване и бойно въздействие, оценяване на степените на
поражение, откриване на средства за масово поразяване, за логистична
поддръжка, комуникационно осигуряване и др.

БЛС имат своите предимства в сравнение с пилотируемите летателни
апарати. Същевременно, отсъствието на пилот на борда на БЛА предпоставя
специфични ограничения в тяхното използване.

Комуникационни
Понастоящем те са най-силно лимитиращ фактор, поради

необходимостта БЛС да бъдат управлявани по линии за предаване на данни.
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Повечето БЛС предварително се програмират за самостоятелен полет, но
нуждата от контрол на системите на летателния апарат и на изпълнението на
задачата налагат използване на комуникационни системи. Ефективното
използване на последните може да бъде лимитирано от радио-електронни
смущения, разстояния по-големи от зоната на пряка видимост, недостатъчна
мощност на сигналите за управление, недостатъчен разполагаем честотен
спектър и форми на релефа, които намаляват дистанцията на пряката видимост
на управлявания апарат.

Вятър
Силни съставляващи на вятъра могат да затруднят излитането и кацането

на БЛА. Сравнително ниската скорост на БЛА по време на полета значително се
влияе от вятъра и може рязко да намали вероятността за изпълнение на задачата.
Силни въздушни течения могат да достигнат скорост, която е по-голяма от
максималната за БЛА (поради ограничения на конструкцията по якост). Това
може да попречи да се достигне района за изпълнение на задачата, да намали
времето за работа или да направи невъзможно завръщането на БЛА.

Турбуленция
Турбуленцията затруднява контрола на БЛС на всички етапи на полета,

като може да се отрази негативно на скоростта и обема на предаване на
информация, на стабилността на сензорните системи и потенциално да изключи
използването на бойни средства. Възможно е да се намали управляемостта на
повърхностите за контрол на траекторията на полета и дори до конструктивни
деформации.

Обледеняване
Повечето БЛА нямат противообледеняващи системи и не могат да летят

в условия на преохладени валежи и обледеняване.
В допълнение, фактори за вземане на решение за изпълнение на полети с

БЛС могат да са и способите за излитане и кацане, шума на двигателя,
разполагаемото въздушно пространство, необходимостта от специални горива и
течности, устройства за защита и съхраняване на данните, както и специфичните
характеристики (предимства и недостатъци) на всеки от класовете БЛА.

IV. ЕЛЕМЕНТИ НА СПОСОБНОСТТА
1. Тактики, техники и процедури за използване
Съвместното използване на способности за наблюдение, разузнаване и

въздействие по цели (обекти) на земната и морска повърхност, както и
предаването на данни и обменът на обща опозната оперативна картина налагат
интегрирането на БЛС в структурите на видовете въоръжени сили.

Командирите искат БЛС да могат да летят във всички типове въздушно
пространство, да могат да се използват във всякакви метеорологични условия, да
могат да носят твърде широк набор от сензори, който да осигурява възможности
от определяне на точкова цел до обхват на големи пространства, да бъдат
многоцелеви и да бъдат в състояние да откриват, локализират и определят с
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максимална точност координатите на цели, да проследяват, целеуказват и
целеразпределят, да оказват огнево и друго въздействие, да оценяват
резултатите от такова въздействие (F2T2EA- find, fix, track, target, engage and
assess).

В Сухопътните войски:
- сухопътните командири изискват (нуждаят се от) БЛС, които да бъдат

в състояние да водят тактическо разузнаване, да осъществяват непрекъснато
наблюдение на бойното поле, да позволяват опознаване и целеуказване в хода на
осъществяване на непосредствена поддръжка на маньовъра със сили и огнево
поразяване.

- БЛС предназначени за съвместно използване по-често не са на пряко
подчинение на бригадни или батальонни оперативни бойни групи, поради
ограничения брой на системите и по-високия приоритет на изискванията за
изпълнение на мисията на ниво театър на военните действия, командващ на
съвместни оперативни сили или на съвместно авиационно компонентно
командване.

- войските, които са в непосредствен контакт с противника не могат да
чакат вземането на решение на по-високите нива на командване, свързани с
преразпределение на ресурси и действия на стратегически сили в тактически
интерес.

- БЛС интегрирани в състава на СВ осигуряват на командирите на
маневрени тактически формирования широк диапазон на тактически похвати за
ефективно използване на сили в зависимост от заплахата, спомагат за
намаляване на съпътстващите загуби и повишат ефективността на защитата на
собствените войски.

- БЛС осигуряват на сухопътните командири поглед върху целите без
необходимостта от продължителен процес на сбор, обработка, оценка и
разпространение на данни, свързани с използването на сили и средства за
разузнаване, наблюдение и водене на тактическо разузнаване (ISR).

- доколкото БЛС са интегрална част от структурата на СВ, командирите
и щабните офицери, които планират операциите, интегрират операторите на
БЛС в процеса на оперативно планиране. Това позволява на операторите на
БЛС: 1) да разберат своята роля в маньовъра на сухопътното формирование; 2)
да изградят необходимите им обичайни връзки и отношения със сухопътните
формирования и подразделенията, въоръжени с пилотируеми ЛА; 3) дават
възможност за постигане на ефективно разпределяне на целите между БЛС и
пилотируемите летателни средства.

- БЛС интегрирани в състава на СВ повишават съществено
възможностите по бойно търсене и спасяване и осигуряват възможности при
използване на СВ в мисии за оказване на подкрепа на гражданските власти при
бедствия аварии и катастрофи в мирно време.

- БЛС интегрирани в състава на СВ повишат ефективността на
защитата на собствените войски.
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Една система за бригадно ниво при нормални условия може да осигури
12 ч. дежурство на дълбочина (разстояние) 50 км от наземния пункт за
управление.

Във Военновъздушните сили:
БЛС интегрирани в състава на ВВС осигуряват на командирите на

военни формирования от авиацията:
- самостоятелност при вземане на решения, свързани с използването на

БЛС в зони и ситуации, при които рискът за екипажите на пилотируемите
летателни средства е висок (зони с усилена ПВО, с ядрено, химическо или
биологично замърсяване и др.);

- възможност за водене на непрекъснато и с голяма продължителност
наблюдение на зони, райони и обекти, необходимо при осигуряване на
действията на смесени авиационни групи с различно тактическо назначение, при
действия в отдалечени райони на малки височини и при съвместни действия с
другите видове въоръжени сили и Силите за специални операции;

- ефективно изразходване на авиационните ресурси и постигане на
оптимално разпределение на целите между БЛС и пилотируемите летателни
средства;

- съществено повишаване на възможностите за бойно търсене и
спасяване и допълване на възможностите за използване на ВВС в мисии за
оказване на подкрепа на гражданските власти при бедствия, аварии и
катастрофи в мирно време;

- повишаване ефективността на защитата на собствените войски.
Във Военноморските сили
- БЛС осигуряват командирите от ВМС с непрекъснато наблюдение на

райони, морски пространства и цели (при това с по-голяма точност и
своевременност) и дават възможност за по-ефективно използване на корабните
средства за поражение, както и за ранно предупреждение и възможност за
изпреварващи действия по море.

- БЛС интегрирани в състава на ВМС повишат ефективността на
защитата на собствените сили.

- БЛС интегрирани в състава на ВМС повишават съществено
възможностите по търсене и спасяване в открито море, както и по-ефективно
използване на ресурси на ВМС при изпълнение на задачи в подкрепа на
гражданските власти.

2. Организационна структура
Организационната структура на военно формирование с БЛС от

Въоръжените сили е пряко свързана с изпълнението на основни мисии и задачи,
които могат да изпълняват в рамките на СВ, ВВС и ВМС разгледани в част III, т.
2 на концепцията и изискванията предявявани към тях от стратегически,
оперативни и тактически ползватели.

Нецелесъобразно е да се отделя структурно БЛС от тяхната
функционална и оперативна среда, която тясно ги обвързва с разузнаване и
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операции. От тази гледна точка е логично да се търси мястото им в основните
бойни единици на ВС или в непосредствено подчинение на тактическия,
оперативния и стратегически командир, с възможност за многовариантност в
използването им, без да се допуска наситеност водеща до разхищаване на
ресурси.

При прегледа на системата за командване и управление и реда за
протичане на информацията могат да се формулират следните критерии за
изграждане структурите на БЛС:

- по отношение на основните бойни единици;
- по отношение на основните командни структури на тактическо,

оперативно и стратегическо ниво;
- по отношение на тяхното бойно използване (наблюдение, разузнаване,

целеуказване и въздействие);
- по отношение на типа БЛС, които ще се използват.

Възможни структури във видовете ВС:
В Сухопътните войски:
- за общовойсковите батальони са необходими до 1-2 БЛС (с по няколко

БЛА) клас I мини, т.е. формирование в състава на разузнавателния взвод,
непосредствено подчинено на S2 в щаба на батальона.

- на тактическо ниво - командирът на общовойсковата бригада следва да
разполага с 1-2 БЛС клас I малки (клас II), които е целесъобразно да бъдат в
състава на батальона ISTAR, предвиден за развръщане в бригадата.

- на оперативно ниво в СВ и СКС е възможно разширените параметри на
бойното пространство да се решават с БЛС II - III клас в състава на
разузнавателен батальон на СВ, ВВС и/или ВМС с БЛС от по-висок клас, чрез
заявка от СВ или по разпореждане на СКС.

Във Военновъздушните сили:
- в тактически (оперативен) план са необходими 1-2 БЛС от висок клас

(клас II-III).
Във Военноморските сили:
- в тактически (оперативен) план са необходими 1-2 вертолетни БЛС I -

II клас, като предвид спецификата на организацията същите е целесъобразно да
са в състава на морската вертолетна авиобаза. Използването им на корабите
следва да се реши със създаването на подходящи условия за тяхната
експлоатация на кораба и изпращане на група за управление и поддръжка от
морската вертолетна авиобаза.

Изпълнението на стратегически задачи могат да се решават частично от
БЛС на СВ, ВВС и ВМС и същевременно да се използват резултатите от
информацията добивана по линия на интегрираната програма за Съюзно земно
наблюдение.

Структурата на най-малкото формирование БЛС в състава на
общовойсковия батальон може да се нарече секция, която се състои от няколко
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военнослужещи (2 - 5 души). Секцията БЛС следва да е на пряко подчинение на
командира на батальона чрез началника на разузнавателна секция - S2.

Структурата на формированието БЛС от клас I малки (клас II) в състава
на общовойсковата бригада е целесъобразно да бъде взвод, състоящ се от 20 - 30
военнослужещи. Взводът БЛС може да бъде в състава на батальона ISTAR или
на пряко подчинение на командира на бригадата чрез началника на
разузнавателно отделение - G2.

Оперативните способности на секцията и взвода БЛС следва да
позволяват предаване на придобитата информация в реално или в близко до
реалното време до ТОЦ на формированията на които са подчинени.

Структурата на най-голямото подразделение, формирано от БЛС е
ескадрила. Ескадрилата е целесъобразно да има авиозвена БЛС в това число
учебно авиозвено. На тактическо ниво основното подразделение е авиозвеното
БЛС. Всяко от авиозвената следва да разполага със самостоятелна система за
управление, позволяваща необходимата автономност при изпълнения на заявки
както от ръководен и команден състава от МО и въоръжените сили, така и от
други министерства и ведомства. Командването на ескадрилата е необходимо да
разполага със система за управление и контрол на информационните потоци,
спрегната с оперативен център или с оперативен разузнавателен информационен
център.

3. Личен състав, обучение и подготовка
Личен състав (ЛС)
Личният състав, обслужващ безпилотната летателна система, е един от

най-важните елементи, осигуряващ нормално функциониране и пълноценно
използване на възможностите й. Той трябва да притежава необходимата
квалификация, в съответствие с функционалните им задължения, в следните
области:

- командване и управление на мисията;
- управление на летателния апарат;
- управление на разузнавателното оборудване;
- анализ на добитата разузнавателна информация (в зависимост от

класа на БЛС може да е специалист (военнослужещ) извън ЛС, обслужващ
системата) и нейното разпространение;

- поддръжка на системата.
В съответствие със задачите, поставени пред съответната БЛС, личният

състав трябва да е в състояние да осигури тяхното изпълнение в непрекъснат
режим на работа.

Обучение и подготовка
Правилното експлоатиране и пълноценното използване възможностите

на БЛС се постига чрез изграждане на система за обучение и подготовка, която
трябва да осигурява личен състав, способен да експлоатира БЛС. Това се
постига чрез:

- обучение и сертифициране на операторите на системата;
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- поддържане на тяхната подготовка (на операторите на системата);
- подготовка на командирите на формирования за използването й.
Обучението и сертифицирането на личния състав може да се извършва в:
- центрове на фирмата - производител на БЛС;
- единен център за обучение в състава на Българската армия.
Поддържането и усъвършенстването на достигнатото ниво на подготовка

ще се осъществява чрез упражнения и тренировки в системата на бойна
подготовка на БА, специализирани курсове и обмен на опит с други военни
формирования, притежаващи такива способности.

4. Командване и управление
Събирането, обработката и разпространението на информацията в мирно

време и при кризи се извършва централизирано в обединен разузнавателно -
информационен център.

Системата за командване и управление С2, касаеща БЛС във
въоръжените сили трябва да отговаря на няколко основни изисквания:

- да създава условия като цяло и по елементи така, че добитата
информация да достига до прекия командир и в последствие до всички останали;

- отделни нейни елементи да могат да се адаптират с основните
командни структури както на национални така и на многонационални военни
формирования, а също така да могат да изпълняват задачи в интерес на други
ведомствени структури;

- да може да работи в рамките на основните мисии на ВС.
БЛС ще действат в състава на щатните (придадените) сили и средства

под командването на оперативен командир (национален или на НАТО).
Преподчиняването им би следвало да се осъществи с документ за прехвърляне
на правомощия и отговорности.

При операция на територията на страната БЛС ще са под командването
на командващия (командира) на операцията в съответствие с плана на
операцията. Обменът на информация трябва да се осъществява както по
оперативна линия така и по линия на разузнаването.

5. Придобиване и осигуряване на жизнения цикъл
Преодоляването на дефицита от способности за разузнаване и

наблюдение на цели с използване на БЛС на ВС може да бъде реализирано в
съответствие с „Правилник П – 7 / 19.08.2011 г. за управление на жизнения
цикъл на отбранителни продукти”, Обн. ДВ бр. 70/09.09.2011 г, по един от
следните варианти:

1. Разработване и производство на БЛА или производство по лиценз.
2. Придобиване чрез закупуване на новопроизведени БЛА или такива

втора употреба.
3. Наемане или безвъзмездно ползване на БЛА за определен срок.
4. Придобиване на БЛА чрез участие в международни проекти, в това

число на НАТО и ЕС.
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При вариант 1 - Разработване и производство на БЛА или производство
по лиценз. Изготвя се Изходно задание.  Извършва се етап „Проучване” в
съответствие със стандарти ВС 2-03:2007 и ВС 40 095-91 и се разработва
тактико-техническо задание. Ръководителят на интегрирания програмен екип
прави предложение за стартиране на процедура за изпълнение на
разработването. Понататъшния ход на работа включва изготвяне на Идеен
проект, Работен проект и Опитен образец.

Производство по лиценз се извършва по предоставена от лицензодателя
лицензна документация и започва с изработването на Пробна серия.

Подходът по вариант - 1 е свързан с по-голям риск и време за
преодоляване на дефицита от способности по отношение на БЛС.

При варианти 2 и 3 - Придобиване чрез закупуване на новопроизведени
БЛА или такива втора употреба или наемане или безвъзмездно ползване на БЛА
за определен срок се доставят вече произведени БЛС, които се намират на
пазара. Тези варианти се характеризират с по-малък риск за преодоляване на
дефицита от тази способност и по-малко време.

При вариант 4 - Придобиване на БЛА чрез участие в международни
проекти и проекти на НАТО и ЕС, се извършва чрез процедурите, предвидени в
съответните международни организации, при спазване на националното
законодателство. При този вариант има възможност разходите за придобиване и
поддръжка на БЛС да бъде по-малък.

За осигуряване на БЛС през целия им жизнен цикъл и определяне на
разходите е целесъобразно да се използва методологията посочена в
документите на НАТО - ААР-48 Nato System Life Cycle Stages аnd Processes и
Nato Guidance оn Life Cycle Costs и ISO - 15288.

Етапите на изграждане на БЛС могат да бъдат определени в рамките на
три основни:

- описание на проблема от обосноваване на необходимостта от
изграждане на БЛС до нивото на крайното състояние, което трябва да бъде
постигнато предвид националните приоритети. Този етап включва създаването
на научна разработка в качеството и на базисен документ за последващи
действия;

- етап на развръщане на система за подготовка на изпълнителски и
ръководни кадри, която да е способна да обслужва не само национални, но и
международни нива;

- етап на изграждане на самата система със съответните съставляващи я
компоненти.

Възможните етапи за придобиване на БЛС са:
- придобиване на БЛА за нуждите на декларираните формирования от

Сухопътните войски, които изпълняват задачи по Цели на въоръжените сили;
- придобиване на БЛА клас ІІ-III за изпълнение на задачи в интерес на

Военновъздушните сили и за оперативни нужди в национален интерес;
- придобиване на БЛА - тип хеликоптер за придобиване на способности

за ISR и изпълнение на задачи в интерес на Военноморските сили.
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6. Инфраструктура
Основен показател за осъществяване на системата от БЛА е наличието на

инфраструктура, която да осигурява оптимални условия за работа на техниката и
личния състав. От съществено значение е наличието на автономност и системата
да не се привързва към стационарни обекти. Това е възможно само в мирно
време и при условие, че постоянната дислокация ще осигурява изпълнението на
задачи в съответствие с технико-тактическите характеристики на системата.

На територията на страната е целесъобразно подразделенията с БЛС да
бъдат в състава на основните военни формирования,  които ще ги използват.

В Сухопътните войски:
- в гарнизоните, където са дислоцирани общовойсковите батальони и

техните разузнавателни взводове;
- в районите, където са дислоцирани бригадите и в частност, където е

дислоциран батальона ISTAR.
Във Военновъздушните сили - в авиобаза, за придобиване на способности

за водене на въздушно разузнаване и анализ на информацията, като се има
предвид и резултатите от визуалното разузнаване.

Във Военноморските сили - в подходящо от летателна гледна точка
военно формирование (вертолетна авиобаза).

По този начин ще бъде използван наличния казармен, парков и складов
фонд и изградената към момента система за комуникация, обществено-битова
мрежа, учебна база, укрития, ремонтни и логистични пунктове.

За постигане на комплектност по отношение обучение, осигуряване на
режима на полетите и намаляване на административните обслужващи сили и
средства и финансовите разходи е целесъобразно концентриране на БЛС в
различни военни формирования на СВ, ВВС и ВМС в 1-3 гарнизона.

БЛС следва да разполагат с необходимите средства осигуряващи
мобилност, автономност, запаси за личния състав и техника и охрана, която да
осигури самостоятелно изпълнение на задачите най-малко за 3-4 денонощия.
Развръщането им в такива райони следва да се осигури от рекогносцировъчни
групи, които да определят пътищата, подстъпите, характеристиките на района за
разполагане, наличие на препятствия които трябва да бъдат премахнати и т.н.

При използването на БЛС в коалиционна среда, те следва да се придават в
състава на сродни формирования под оперативен контрол на ръководството на
мисията (НАТО или ЕС), като пълният контрол остава на българска бойна
тактическа група.

Всички необходими съоръжения, средства и персоналът, който ги
обслужва следва да са свързани с поддръжката на дейността на БЛС.

При използване на БЛС на територията на страната, използващата ги
структура следва да осигури поддръжката на целия комплект на системата без да
се допуска разчленяването й по елементи или други системи.
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7. Оперативна съвместимост
Оперативната съвместимост трябва да се разглежда в два аспекта.
На първо място е съвместимост на стандарта (формата), в който се добива

и разпространява разузнавателната информация. Той трябва да съответства на
стандарта за обмен на информация, възприет в системата за командване и
управление на БА.

На второ място е възможността за преподчиняване/предислоциране на
БЛС. Това изисква адекватна подготовка на командирите на формирования от
всички степени за използване системата и анализ на добитата информация.

Важна стъпка в интегрирането на БЛС в оперативната среда на НАТО е
изготвянето и приемането през 2002 г. на стандартизационното споразумение
STANAG 4586 - „Стандартен интерфейс на система за контрол на БЛА за
оперативна съвместимост на БЛС в НАТО” с цел хармонизация на усилията на
страните членки на НАТО при разработването от тях на национален софтуер
чрез предоставянето на стандарт за интерфейс на линията за пренос на данни
между контролната наземна станция и борда на БЛА, интерфейс за командване и
контрол С2 между БЛС и системите С4I, и интерфейс за ръчен контрол между
БЛС и операторите.

STANAG 4586 описва пет нива на оперативна съвместимост, вариращи от
обикновено непряко приемане и излъчване на данни, събирани от съответните за
определена конфигурация сензори, намиращи се на борда на БЛА, до пълен
контрол и проследяване на БЛА, включително изстрелването му (начало на
полета) до кацането (края на полета).

Осигурени са също така стандарти в много други важни области като:
- линия за пренос на данни за С2 на БЛС (STANAG 4660);
- препоръчителни указания за подготовка на оператори на БЛС

(STANAG 4670);
- изисквания за летателна годност (airworthiness) (STANAG 4671);
- медицински стандарт за оператори на БЛС (проект).

Основателно е да се посочат и редица стандарти, които имат пряка или
косвена връзка с използването на данни, добити посредством БЛС и по-
конкретно такива, които се базират на използване на изображения:

- STANAG 3377 - Доклади в текстов вид, анотирани изображения и
карти;

- STANAG 4545 - Формат на вторични изображения (NSIF);
- STANAG 4559 - Стандартен интерфейс за библиотеки с изображения;
- STANAG 4575 - Усъвършенстван интерфейс за съхранение на данни;
- STANAG 4607 - Формат на индикатор за движеща се наземна цел;
- STANAG 4609 - Стандарт за подвижно цифрово изображение;
- STANAG 4633 - Стандартен формат за доклад на източник на

излъчване;
- STANAG 7023 - Формат на първоначално изображение;
- STANAG 7024 - Стандарт за запис на магнитна лента на изображение

от въздушно разузнаване;
- STANAG 7085 - Широколентови линии за пренос на данни (ISR).
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За постигане на оперативна съвместимост на БЛС е задължително
приемането на STANAG 3809, STANAG 5500 и STANAG 7074. Препоръчително
е приемането на   STANAG 3377 и STANAG 4250.

8. Интегриране в мрежова среда
Концепцията за водене на военни операции, основаваща се  върху

информационно превъзходство над противостоящата страна, е водеща и
определяща основите на концепцията за използване на БЛС. Информационното
превъзходство генерира по-голяма бойна мощ посредством свързване в мрежа
на:

- сензори;
- командири;
- оръжия,

като постигат:
- единно възприемане на обстановката;
- съкращаване сроковете за вземане на решение;
- по-висок темп на операциите;
- по-висока ефективност на оръжията;
- повишена живучест, автономност и защита на силите;
- по-висока степен на самосинхронизация, или по същество (водене на

война в мрежово-центрична среда), превръщайки информационното
превъзходство в бойна мощ.

По този начин бойните възможности, основаващи се на действия в
мрежова среда, фундаментално усъвършенстват способностите по веригата
„сензор до този, който стреля” (C4ISTAR - командване, контрол, комуникации,
компютри, разузнаване, наблюдение, откриване и опознаване на цели и водене
на тактическо разузнаване), превръщайки се по-скоро в критичен, отколкото в
допълващ елемент на военните способности.

В XXI-ви век, информацията предефинира концепциите за масираност,
маневреност, огнево поразяване и логистика.

Развитието на мрежово-центрични способности и способности, базирани
на безпилотни системи, повдига въпроси, които са много над нивото на въпроси
от чисто технологично естество. Способностите за откриване от разстояние,
анализ от разстояние, прицелване и атакуване от разстояние на елементи от
бойното поле и едновременно с това да се споделя информация, изисква
съществено преразглеждане на съществуващите военни доктрини и философия.
Един от основните въпроси е как на БЛС да бъдат поставяни задачи по подобие
на пилотируемите ЛА, да летят в групи заедно с пилотируеми ЛА и да
предоставят на командирите увереност, че без значение дали се използват БЛС
или ЛА с човек на борда, задачите ще бъдат изпълнени.

Обобщаващият отговор е, че имаме нужда от интегриране на БЛС като
технология в едно достатъчно добре развито мрежово пространство с
напреднали в развитието си доктрина, тактики, техники и процедури. Едно
високо ниво на интеграция във въздушното пространство е съществено за



24/27

постигането и реализирането на пълния потенциал, който ни предлагат
съвременните БЛС.

Два са фундаментално най-важните фактори за интегрирането на БЛС в
мрежова среда: обща функционалност (единно функциониране, включително на
платформа, сензори, захранване, логистика, обучение, съхранение и др.) и
отворена архитектура на изграждане и развитие на системите. Първият улеснява
логистиката и поддръжката, а вторият интеграцията на всичко ново, което се
надгражда, за да може същото да работи „само с подключване” към
съществуваща вече мрежа.

Концептуално използването на БЛС в мрежова среда съвместно и
поотделно от трите вида въоръжени сили не се различава съществено и се
подчинява на следните принципи:

- използването на БЛС да става на максимален брой нива на
командване в интерес на непосредствения командир;

- скритост, защита, устойчивост и непрекъснатост на управлението на
БЛА и преноса на данни;

- едновременно използване на всички добити данни от многопрофилни
потребители;

- осигурява в реално време (или почти в реално време) директна връзка
и координация на информация от сензори (на борда на БЛА), за този, който
взема решение и за управление на огневите средства, както и обратна връзка за
контрол и оценка на резултатите;

- предоставят необходимата информация за адекватна и своевременна
оценка на обстановката и реакция на изменения в същата;

- свеждане до минимум риска за собствените и съюзни (коалиционни)
войски и сили.

За успешното интегриране на БЛС в мрежова среда е необходимо
изграждането и поддържането на линии за пренос на данни от типовете на CDL/
TCDL/HIDL/ABIT (съществуващи дизайни на високоскоростни линии за пренос
на данни на САЩ), които ще се използват основно за излъчване на изображения.
Фамилията линии за пренос на данни CDL по правило са асиметрични и
използват 200 килобита/сек линии за контрол и управление и 10.71, 45, 137 или
234 мегабита/сек високоскоростна линия, специализирана за контрол на БЛС и
приемане на събраните данни. Линията за пренос на данни от типа ABIT е
развитие на CDL, работеща с 548 мегабита/сек и е с ниска вероятност за
откриване и смущения.

БЛС са зависими в много по-голяма степен от безжичните мрежи,
отколкото пилотираните ЛА, по отношение на използваните радиочестоти.

БЛС се нуждаят от изцяло криптирани мрежи за командване и управление.
Такива комуникации не винаги съществуват и трябва да бъдат изграждани. Най-
целесъобразно е за нуждите на БЛС да бъде заделян определен широк
радиочестотен спектър. Особено трудно това се постига в градска среда, където
железобетонът съществено затруднява радиовръзката. Именно в такава среда от
особено значение е наличието на мрежово-центрични способности.
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С цел най-ефективно използване на БЛС от ВВС до 85% от същите могат
да се използват в операции (включително извън територията на страната), а
останалите за обучение и подготовка. За СВ и ВМС най-целесъобразно е до 1/3
от БЛС да могат да се използват в операции и извън територията на страната, а
останалите 2/3 за подготовка и без разполагане извън националната територия.

Пространствени параметри на интегрирането в мрежова среда
В Сухопътни войски:
На ниво батальон и по-ниско - на близко разстояние (под 25 км) с малка

продължителност на полета (обикновено 1 до 2 часа максимум), за изпълнение
на мисии (задачи) под височината за координиране на полетите (между
пилотирани и БЛА) като БЛС са интегрирани в организационните структури
(формирования на СВ) изключително за тактически нужди.

На ниво бригада - (на разстояния под 125 км) със средна продължителност
на полета (обикновено от 5 до 10 часа максимум), за изпълнение на мисии
(задачи), които интегрират СВ с използване на авиация.

На ниво дивизия и нагоре - с увеличен радиус на действие (на разстояния
200 км и повече) с голяма продължителност на полета (над 16 часа), за
изпълнение на мисии (задачи) за обща или непосредствена поддръжка от
въздуха за тактически и оперативни нужди.

Във Военновъздушните сили:
Единно и централизирано използване на една или повече БЛС (на

разстояния до 1200 км от мястото на базиране и голяма продължителност на
полета над 16 часа, на средни и големи височини във взаимодействие с
пилотирани ЛА и БЛС от други класове). В тези пространствени параметри
пилотираните ЛА и БЛС трябва да разполагат с мрежово-центрични
способности. Първите - да имат на борда си монтирани терминали от линията за
пренос на данни от типа на Link 16 или IDM радио и поддържащия ги софтуер, а
БЛС - да отговарят на изискванията, съдържащи се в STANAG 4586, STANAG
4660 и STANAG 4671.

Във Военноморските сили:
Единно и централизирано използване на една или повече БЛС.
БЛС осигуряват командирите от ВМС с непрекъснато наблюдение на

райони, морски пространства и цели (при това с по-голяма точност и
своевременност) и дават възможност за по-ефективно използване на корабните
средства за поражение, както и за ранно предупреждение и възможност за
изпреварващи действия по море.

БЛС интегрирани в състава на ВМС повишат ефективността на защитата
на собствените сили.

БЛС интегрирани в състава на ВМС повишават съществено
възможностите по търсене и спасяване в открито море, както и по-ефективно
използване на ресурси на ВМС при изпълнение на задачи в подкрепа на
гражданските власти.
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Отчитане на риска
При използването на БЛС от съществено значение е отчитането на

отделните аспекти на риска при работа в мрежова среда и различни нива на
командване:

- рискът намалява с нарастване на ешелона на командване;
- времето за реакция нараства с нарастване на ешелона на командване;
- сложният терен увеличава риска и нуждите от адекватно реагиране на

обстановката, както и критичността по време на разузнавателната информация;
- за ниските ешелони става критично наличието на способност бързо да

потвърждават или да не потвърждават доклади за обстановката.

фиг. 2 - Риск срещу Време по ешелони на командване

Графиката на фиг. 2 - „Риск срещу Време по ешелони на командване”,
представлява опит да се илюстрира, че колкото по-нисък е ешелонът на
командване, толкова по-висок риск се появява, а оттам и по-голямо изискване за
целенасочена, надеждна, цялостна поддръжка, която по характер е динамично
пренасочвана и променяна по задачи, както и адекватно отговаряща на бързо
променящата се обстановка.

Интегрираност на БЛС във военните операции в мрежова среда
При провеждането на модернизацията на армията следва да се даде

приоритет на развитието на мрежовите способности, което ще позволи да се
разпространи информация и до най-ниските нива. Това ще позволи и за
постигане на информационното превъзходство при провеждане на операции.

БЛС съществено допринасят за създаване на всеобща информационна
среда, чрез компилиране на информацията от сензорите и даване на възможност
за използване на създадената мрежа за въздействие (огневи средства). Това
позволява и по-голяма динамика при разпределение на силите.

БЛС са основен фактор при изграждане и развитие на единна
информационна среда за стратегическите, оперативните и тактическите щабове.
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V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Бързото развитие на БЛС се обуславят от няколко групи фактори:
- възможностите да се смекчи общественото мнение, изключително

чувствително при загубата на летателен състав и скъпоструваща техника в
мирно време;

- необходимостта от добиване на военна и икономическа информация,
получена от БЛС без да се нарушават държавните граници при оперативни
действия;

- скъсяване времето за реакция при бързо ескалираща криза, когато е
недостатъчно за развръщане на отдалечена от района авиационна групировка от
пилотируеми средства.

Мобилните и дислоцирани близо до огнищата на напрежение БЛС все
повече са алтернатива на използваните традиционни авиационни формирования.

Важен е обаче, въпросът - БЛС алтернатива ли са на пилотируемите ЛА
или тяхно допълнение. Резултатите от изследванията и полученият практически
опит от използването на БЛС в реални военни конфликти показва и двете. За
широк кръг от разузнавателни и ударни задачи БЛС са алтернатива, но
оптималните бойни редове са смесените, т.е. съвместно с пилотируемите ЛА. На
базата на смесените бойни редове се формират допълнителни способности на
военноавиационните системи и то в условия на ограничаване на тяхната
численост. При това трябва да се изпълнят следните две условия:

- планиране и използване на бойните БЛА съвместно с пилотируемите
ЛА трябва да осигури ефективност в рамките на ясни способности;

- осигуряване изпълнението на задачи в условия, в които
пилотируемите ЛА и техните екипажи не са могли да действат.

Придобиването на нови военни способности за въздушно наблюдение и
разузнаване базирани на БЛС в съвременните операции непрекъснато нараства.
Оборудвани с все по-модерна бордова техника, БЛС играят все по-ключова роля
в мисиите с висока степен на риск. Спомагайки за достигане на информационно
превъзходство, достигайки висока ефективност в действията в населени места и
то в рамките на обширни райони срещу разпръснати сили на противника чрез
нанасяне на автономни и прецизни огневи удари, тези средства за водене на
модерната война очертават свои области на използване, в които вече са
незаменими.

Насищането на бойното пространство с високотехнологични системи за
разузнаване и въздействие в никакъв случай не принизява ролята на човешкия
фактор, но значително намалява човешките загуби и загубите на военна техника.


