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Научноизследователската и опитно-конструкторската 
дейност (НИРД) в системата на Министерството на 
отбраната е комплекс от последователни, 
взаимнообвързани, систематични дейности, използващи 
методите и постиженията на науката за анализ на методите и постиженията на науката за анализ на 
потребностите на войските и структурите на 
Министерството на отбраната, проучване на световните 
достижения, наличния творчески и производствен 
потенциал в Република България във военнотехническата 
област.
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� Потенциални изпълнители на НИРД в интерес на 
отбраната:
◦ Институт по отбрана, съвместно с други структури от 
МО и БА
◦ Външни за МО научни организации и висши учебни 
заведения, под ръководството на военни структури.заведения, под ръководството на военни структури.

� Обект на научноизследователската и опитно-
конструкторска дейност – въоръжения, техника и 
системи, тилови материални средства и 
имущества за войските и структурите на 
Министерството на отбраната
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Военнотехническа научноизследователска база за 
въоръжение и техника (ВТНИБ) с ВП № 80 080 в 
Суходол –Разпореждане № 0075/64 г. на Началника 
на ГЩ –МНО, включва:
� Научноизследователско отделение към управление 
„Артилерийско въоръжение”
� Научноизследователската свързочна лаборатория 
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� Научноизследователската свързочна лаборатория 
към Свързочно управление 
� 210-ти Автобронетанков полигон към 
Автобронетанково управление
� Научноизследователската химическа лаборатория 
от Химическо управление преминава щатно към 
ВТНИБ – заповед № 001/03.01.1966 г.



� Военнотехническа научноизследователска база за 
въоръжение и техника се преобразува във 
Военнотехнически научноизследователски институт,
с местоположение в района на ВА „Г.  С. Раковски” от 
01.02.1966  г., с решение на МС № С 632/18.12.1965

� Основни сектори:
◦ Сектор „Ракетно-артилерийско въоръжение”
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◦ Сектор „Ракетно-артилерийско въоръжение”
◦ Сектор „Автобронетанкова техника”
◦ Сектор „Свързочна техника”
◦ Сектор „Тилова техника”
◦ Сектор „Инженерна техника”
◦ Сектор „Радиолокационна техника” (първоначално в състава на 
Сектор „Ракетно-артилерийско въоръжение”)
◦ Сектор „Технически системи и средства за автоматизация”
◦ Сектор „Летателна техника”.



� Военен научноизследователски институт с Изчислителен 
център (ВНИИ), т. нар. „Институт 111” – създаден с 
Разпореждане на МС № 203/21 май 1968 г., разположен в района 
на тогавашната 1 Армия, с предмет на дейност – създаване на 
програми за тогавашните изчислителни машини и навлизащите 
компютри

� С Решение на МС № 307/05 септември 1991 г. се закриват: 
◦ Военнотехническият научноизследователски институт (ВТНИИ)◦ Военнотехническият научноизследователски институт (ВТНИИ)
◦ Научноизследователският проекто-технологически институт с 
ВП № 42 050, създаден с Разпореждане № 73 на Бюрото на 
министерския съвет през 1973 г. 
◦ Научноизследователският институт на тила на Българската 
армия.
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� Военен научноизследователски проекто-конструкторски 
институт (ВНИПКИ) към Военноикономическия блок на МО–
създава се на  01 октомври 1991 г., като юридическо лице на 
специална извънбюджетна приходно-разходна сметка и с 
предмет на дейност комплексно научно-техническо обслужване 
на Българската армия в областта на развитието, експлоатацията, 
съхранението и ремонта на въоръжението, техниката и тиловите 
имущества. Така фактически се закриват  4 института в имущества. Така фактически се закриват  4 института в 
областта на техниката и тиловите въпроси и се създава 
единният ВНИПКИ.

� С Решение на МС № 49/02 февруари 1994 г., Военният 
научноизследователски и проекто-конструкторски институт 
(ВНИПКИ) се преименува във „Военен научно-технически 
институт” (ВНТИ). Предметът на дейност остава същия, но 
вече детайлизиран в по-голяма степен.
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� С Решение № 553/30 юли 1999 г. се закриват:
◦ Военният научнотехнически институт
◦ Военният научноизследователски институт с изчислителен 
център (ВНИИ)
◦ Институтът по военна история, създаден с Решение № 653 
на Бюрото на МС от 1973 г.

� Със същото Решение  № 553/30 юли 1999 г. се създава � Със същото Решение  № 553/30 юли 1999 г. се създава 
„Институт за перспективни изследвания за отбраната” 
(ИПИО), със седалище в гр. София и филиал в гр. Варна, с 
численост 380 военнослужещи, военни служители и научни 
работници. 

� Същата година, с постановление № 199/04.11.1999г. на МС, 
щатните бройки на ИПИО са съкратени от 380 на 25и ИПИО 
е включен в състава на ВА „Г. С. Раковски”.
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� През 2009г., с Постановление № 140 от 04 юни 2009 г. се 
създава настоящият Институт по отбрана (ИО), със състав 
190 човека.

� Същият е юридическо лице по чл. 60 от закона за 
администрацията към Министъра на отбраната, със 
седалище гр. София, бул. Цветан Лазаров № 2. 

� Институтът има в състава си регионални структури в гр. 
Ловеч и гр. Варна и е разпоредител ІІ степен с бюджетни 
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Ловеч и гр. Варна и е разпоредител ІІ степен с бюджетни 
кредити към Министъра на отбраната. 

� С постановлението за създаването, на ИО са възложени 
всички задачи от научно-технически характер на 
Министерството на отбраната.

� През 2011 г. числеността на ИО е 110 офицери и цивилни 
служители, каквато е и в момента.



� Институтът по отбрана е научноизследователско, опитно-
конструкторско и експертно-техническо звено към Министъра на 
отбраната. 

� Наследник е на богатите традиции на бившите военнонаучни 
организации –Военен научно-технически институт, Военен 
научноизследователски институт, Институт за перспективни 
изследвания за отбраната, Изпълнителна агенция „Изпитвания и 
контролни измервания на въоръжение, техника и имущества”, 
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контролни измервания на въоръжение, техника и имущества”, 
Апарат на Генералния конструктор на КАС и системите C4I на 
МО. 

� С ПМС № 54 от 01.04.2010 г. към Института по отбрана се 
присъединява отдел „Качество, сертификация, кодификация и 
метрология”, а с ПМС № 135 от 12.05.2011 г. – структурата за 
организиране на процесите по приемане и прилагане на 
стандартизационните документи на НАТО.



Постоянната комисия по технически науки и военно дело 
към Националната агенция за оценяване и акредитация, с 
протокол № 3/30.01.2012 г.,  акредитира Института по 
отбрана  като научна организация и му даде право да 
обучава в образователна и научна степен "доктор" по 5 
научни специалности: 
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научни специалности: 
◦ Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати
◦ Оптични лазерни уреди и методи
◦ Радиопредавателна и радиоприемна техника
◦ Радиолокация и радионавигация
◦ Автоматизирани системи за обработка на информация и 
управление. 



� Административна дирекция
� Развитие на системите С4І – научноизследователска 
дирекция
� Развитие на въоръжението, техниката, тиловите 
имущества и материали – научноизследователска дирекция 
� Военна стандартизация, качество и сертификация –
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� Военна стандартизация, качество и сертификация –
експертна дирекциия
� Изпитвания и контролни измервания на военна техника и 
имущества - експертна дирекция
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� Научноизследователска, научно-приложна и опитно-
конструкторска работа в областта на въоръжението, 
системите С4I, военната техника и военнотехническите 
имущества

� Анализ на състоянието на въоръжение, техника и системи 
и изготвяне на перспективни прогнози за развитието им

� Подпомагане на интегрираните проектни екипи с участие 
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� Подпомагане на интегрираните проектни екипи с участие 
в подготовката, научното съпровождане и цялостното 
изпълнение на програми и проекти в интерес на отбраната

� Подпомагане и осигуряване с научно-техническа 
експертиза дейността на Съвета по въоръженията и на 
Съвета по отбранителни способности



� Изготвяне на тактико-технически задания, технически 
спецификации и експертизи, програми и методики за 
изпитвания, както и на стандартизационни и други 
документи, свързани с аквизицията на отбранителни 
продукти 

� Извършване на лабораторни, функционални, приемни и 
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Извършване на , , 
полигонни изпитвания на въоръжението, системите 
С4I, военната техника и военнотехническите имущества, 
изготвяне на протоколи за техните резултати, експертни 
оценки, анализи и предложения 

� Осъществяване на методическо ръководство на дейността 
на Централния артилерийски технически изпитателен 
полигон 



� Контрол на качеството и сертифициране на военна и 
специална продукция, имущества и други продукти, както и 
на системи за управление на качеството в съответствие със 
стандартите и съюзните публикации на НАТО и Европейския 
съюз 

� Разработване, проверка, съхраняване и актуализиране на 
военнотехнически стандарти и документация за въоръжения, 
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военнотехнически стандарти и документация за въоръжения, 
военна техника и имущества 

� Метрологичен контрол, калибриране и проверка на средства 
за измерване

� Сътрудничество в областта на научноприложните изследвания
и технологии, изпитванията и сертификацията на въоръжение, 
техника и имущества в рамките на НАТО, Европейския съюз и 
на двустранна основа



� Изпълнение на дейности по осигуряване на авиационна безопасност, 
летателна годност, регистрация и водене на Регистъра на военните
въздухоплавателни средства и на въздухоплавателните средства, 
собственост на Министерството на вътрешните работи

� Извършване на военноикономически анализи на въоръженията, 
техниката и системите на въоръжените сили

� Планиране и организиране процесите по приемане и прилагане на
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стандартизационните документи на НАТО и развитието на
информационна система “Стандарт”

� Сертифициране на системи за контрол на физическия достъп –
Алармени системи против проникване, Системи за видеонаблюдение и 
Защита на периметъра, за организационните единици в 
Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на
пряко подчинение на Министъра на отбраната, както и за други 
ведомства в Р. България, за всички нива на класифицирана информация



� Демонтиране от самолета на радиоелектронното оборудване с отпаднала 
необходимост и тoва, честотният диапазон на работа на което, съвпада с 
радиочестотните ленти, използвани за DVB-T и GSM-R, неотговарящо на 
стандартите на НАТО и изискванията на ICAO (International Civil Aeronautics 
Organization):
◦ Радиосистема за близка навигация изд. А-323, която влиза в състава на 

системата за навигация на МиГ-29 изд. 915 (СН-29)
◦ Система за държавното опознаване „свой-чужд” (запитвач-ответчик, изд. 

035М и изд. 6201 на самолети МиГ-29 вар. А и ответчик, изд. 6201 за 
самолети МиГ-29УБ)
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самолети МиГ-29УБ)
◦ Блокове от системата СЕИ (система единой индикации)
◦ Самолетен ответчик СО-69
◦ Цифрова изчислителна машина
◦ Фотоконтролен прибор ФКП-ЕУ
◦ Светотехническо оборудване
◦ Маркерен радиоприемник РПМ-76
◦ Антенно-фидерни системи на снетото оборудване
◦ Апаратура КРУ Э-502-20.



� Монтиране на оборудване по стандартите на НАТО и ICAO:
◦ Навигация: GPS, TACAN, VOR, ILS, MRK
◦ Опознаване: IFF (modes 1, 2, 3 A/C/S, 4)
◦ Комуникация: VHF/UHF радиостанция
◦ Emergency Locator Transmitter (ELT)
◦ Anti-Collision Light System (ACLS)
◦ Оборудване за планиране и анализ на мисията
◦ Оборудване за подготовка на състава.
Монтиране на ново оборудване за интеграция и управление на 
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� Монтиране на ново оборудване за интеграция и управление на 
авиониката:
◦ Бордова цифрова изчислителна машина
◦ Устройство „вход-изход”
◦ Многофункционален цветен индикатор
◦ Пулт за управление на системите
◦ Генератор на символи
◦ Цифрови шини MIL-STD 1553 и шина ARINC-429.



� Цел: Oсигуряване с адекватно въоръжение и техника на ББГ. 
� Работен колектив от специалисти от Института по отбрана анализира 

оперативните изисквания и определи основните тактико-технически 
характеристики, осигуряващи необходимите способности на формированията от 
БА.

� Целесъобразно e бойните бронирани машини (ББМ) да бъдат еднотипни, от една 
„фамилия”, като по този начин се постига оптимизиране на разходите за 
придобиване, обучение, експлоатация, както и по-добрата им логистична 
поддръжка.
До края на 2013 г. ще бъде разработено Тактико-техническо задание за бойна 
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� До края на 2013 г. ще бъде разработено Тактико-техническо задание за бойна 
бронирана машина и респективно за цялата „фамилия” машини, като:
◦ разузнавателна, 
◦ командно-щабна, 
◦ за разузнаване на ядрената, химическа и биологична обстановка, 
◦ противовъздушна, 
◦ санитарна, 
◦ ремонтно-евакуационна.



� ББМ трябва да притежава ефективна огнева мощ, мобилност и 
способност за оцеляване, гарантиращи надеждно транспортиране на 
личния състав на механизираното отделение, като запазва неговата 
боеспособност. Да може да оперира в среда с ЯХБ заразяване 

� Бойната бронирана машина за механизирано отделение е колесна 
бронирана бойна плаваща машина, въоръжена с от 30 до 40 mm оръдие 
и сдвоена с него 7.62 mm картечница. 

� Необходимо е да притежава възможности за поразяване на: 
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� Необходимо е да притежава възможности за поразяване на: 
◦ жива сила на открито,
◦ тежко и леко бронирана техника,
◦ ниско летящи цели на противника. 

� Бойната бронирана машина ще се експлоатира по всички видове 
пътища, местности със и без път, независимо от състоянието им и ще 
преодолява водни прегради без предварителна подготовка. 



� Проектът започва през 2001 г. като един от основните проекти от 
научноизследователската програма на МО.

� Цел на проекта: Увеличаване на бойните качества на войника, 
чрез развитие на  нови способности, въоръжение и екипировка, 
нарастване на възможностите за оцеляване в екстремни условия, 
нарастване на индивидуалната и групова мобилност и развитие на 
нови индивидуални информационни и комуникационни системи.теми.нови индивидуални информационни и комуникационни системи.теми.
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Подсистема

Защита и средства 
за оцеляване

Подсистема

Защитно облекло и 
лична екипировка

Подсистема

Човешки фактор

Подсистема

Командване, управление, комуникации,
компютри и разузнаване (C4I)



Подсистема „Защитно облекло и 
лична екипировка””

� Камуфлажни униформи и облекло
� Полеви обувки
� Тактически елечета
� Лична екипировка (раници, спални 

чували и др.)чували и др.)
� Проект за нова тъкан за 

униформеното облекло – по-лека и 
по-здрава. 
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ПодсистемаПодсистема
„Командване, управление, Командване, управление, 

комуникации,комуникации,
компютри и разузнаване” C4Iкомпютри и разузнаване” C4I

�� Комуникационни системиКомуникационни системи
�� Бази от данниБази от данни
�� Система за анализ и киберзащитаСистема за анализ и киберзащитаСистема за анализ и киберзащитаСистема за анализ и киберзащита

�� Електронна войнаЕлектронна война
�� Системи за индивидуално Системи за индивидуално 

наблюдение и разузнаваненаблюдение и разузнаване
�� Разработен е специфичен софтуер Разработен е специфичен софтуер 

за системи за упралвение на огъняза системи за упралвение на огъня
�� Разработени са нови Разработени са нови мерни и мерни и 

наблюдателни оптични и наблюдателни оптични и 
оптикоелектронни прибори, както оптикоелектронни прибори, както 
индивидуални, така и за бойни индивидуални, така и за бойни 
бронирани машини. бронирани машини. 
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Основни цели:
� Изграждане на система от центрове за данни (data centers)на 

територията на страната, осигуряващи информационни услуги 
за всички потребители

� Използване на виртуализация и облачни технологии в 
информационните центрове
Подобряване на контрола над информационната � Подобряване на контрола над информационната 
инфраструктура на основа на облачните решения и средства за 
наблюдение и контрол

� Създаване на единни правила, процедури и дисциплини за 
въвеждане, развитие, използване, поддръжка,  резервиране, 
защита и снемане от употреба на информационни системи и 
услуги.
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� Центърът за научни изследвания и развитие на „Интегрирана 
комуникационно-информационна система за управление на страната и 
въоръжените сили” (ИКИС) и системите C4I има за цел да осигури 
научно съпровождане, изграждане, изпитване и развитие на 
информационните и комуникационни системи и системите C4I за 
нуждите на отбраната и сигурността на страната. 

� Включва лабораторна база за провеждане на научни изследвания, � Включва лабораторна база за провеждане на научни изследвания, 
тестове, опитно-конструкторска работа и други дейности, свързани с 
ИКИС и системите C4I в приоритетните инвестиционни проекти от 
Дългосрочния инвестиционен План-програма на МО до 2020 г.

� Структура на Центъра:
◦ Лаборатория № 1 „Информационни и комуникационни технологии и 
развитие на системите C4I”
◦ Лаборатория №  2 „Кибератаки и информационна сигурност”
◦ Учебно-тренировъчен полигон по КИС, защита на информацията и 
системи за командване и управление.
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� Области на приложения на Центъра за научни изследвания и развитие 
на ИКИС и системите C4I:
◦ “Cloud-архитектури”,  виртуализирани и High Availability сърверни 

конфигурации
◦ Архитектури на бездискови компютри и „тънки” клиенти
◦ Системи за командване и управление 
◦ Географски информационни системи◦ Географски информационни системи
◦ Системи за съвместна работа
◦ Системи за подпомагане вземането на решения
◦ Сензори и сензорни мрежи
◦ Разработване и тестване на софтуер
◦ Платформи за тестване на кибератаки и защита от тях
◦ Дистанционно обучение и практика за подготовка на специалисти 

по КИС и C4I.
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Основни цели:
� Разширяване и развитие на стационарната комуникационно
информационна система (СКИС), чрез надграждане с MPLS/IP
функционалност и резервиране на управлението на СКИС на БА за
повишаване пропускателната способност, резервираност и привързване
към мрежите на ИА “ЕСМИС”, други обществени далекосъобщителни
оператори, министерства и ведомства.

� Разширение на потребителските мрежи и възможност за съвместимост
с полевата комуникационно информационна система.с полевата комуникационно информационна система.

� Внедряване на оптични кабелни линии, като начин за увеличаване на
трафичните възможности на системата и предоставяне на нови видове
пренос и услуги в нея.

� Повишаване на надеждността на АСУ на СКИС, чрез въвеждане на
резервна сървърна ферма и разширяване възможностите на АСУ за
наблюдение на системата.

� Определяне на нови, по-евтини подходи за привързване на периферни
обекти от БА чрез прилагане на нови технологични решения.
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� Цел - придобиване на способности за киберзащита на съществуващи, изграждани и 
предстоящи за изграждане военни системи и мрежи и участие в национални и 
коалиционни кибероперации

� Целта се постига чрез изграждане, поддържане и развитие на:
o Център за научни изследвания и развитие в областта на киберотбраната

o Център за наблюдение и анализ

o Център за реагиране и възстановяване

o Център за обучение по киберотбрана.

� Функционална структура на системата за киберзащита:Функционална структура на системата за киберзащита:
o Подсистема за изследване, анализ и разработване на методи и средства за киберотбрана

o Подсистема за наблюдение и управление на хардуерните устройства

o Подсистема за наблюдение и управление на системния и приложния софтуер

o Подсистема за наблюдение и филтриране  на информационния трафик

o Подсистема за защита от злонамерен софтуер

o Подсистема за контрол на достъпа

o Подсистема за архивиране и възстановяване на АИС

o Подсистема за разследване на компютърни инциденти

o Подсистема за тренировки, учения и обучение.

02 Декември 2013 г. 28



� Създават се три основни подгрупи:
o Откриване на ИВУ
o Неутрализиране на ИВУ
o Защита от ИВУ на хора, инфраструктура и околна среда.

� Основни направления в дейността на подгрупите:
o Уроците от ISAF и противодействието срещу ИВУ
o Оценка на развитието на ИВУ-технологиите
o Нови технологии за противодействие срещу морски мини и мерки срещу морски ИВУ
o Оценка на нараняванията при активни и пасивни защитни системи при автомобилите
o Ролята на дизайна на сухопътните машини за подобряване издръжливостта на ИВУ
o Оценка на възможните наранявания от взривни вещества при военните операции с цел o Оценка на възможните наранявания от взривни вещества при военните операции с цел 

използването й в процеса на проектиране на медицинско и техническо оборудване
o Заглушители срещу ИВУ: Защита на човешкия фактор
o Терахерцова вълнова технология за разкриване на експлозиви
o Радиовълнова технология за проникване в почвата за близко откриване на експлозиви
o Технологични предизвикателства за бъдещи електронни контрамерки срещу радио 

контролирани ИВУ: операционна перспектива
o Заглушаване срещу радиоуправляеми ИВУ и предизвикателства пред НАТО за 

предотвратяване на “приятелски огън” вследствие заглушаване

o Оръжейни системи с радиочестотна насочена енергия в сценарии с ИВУ
o Визуализация на операции по противодействие срещу ИВУ в интерактивна мрежа.
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� Предвиждат се следните инициативи 
с оглед на повишаване на 
ефективността на противодействието 
срещу ИВУ:
o Иницииране на един или повече научни 

проекти в областта на откриването и 
противодействието срещу ИВУ

o Издаване на информационен бюлетин 
за подпомагане на дейността на 
въоръжените сили

o Организиране на научни конференции, 
симпозиуми и др.
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Cooperation – Theme 10 Security
Full proposal title - Home Made Explosives and Recipes

Type of funding scheme: Collaborative Project
(Small or medium-scale focused research project)

Work programme Topic: SEC-2012.1.3.2 – Homemade explosives (HMEs)                   
and recipes characterisation – Capability Project

Участващи организации (университети, институти полицейски и военни 
структури и фирми)  –11от Великобритания, Израел, Ирландия, Германия, 
Испания, България, Гърция и Белгия
Института по отбрана  – лидер на работен пакет 6 (WP6) - Testing, 
Experimentation and Evaluation
Стартира на 01.11.2013 г.
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Основни задачи на HOMER
� Разширяване на знанията на европейските органи
� Намаляване на заплахата от домашно изработени експлозиви
� Предотвратяване на използването на домашно изработени 
експлозиви експлозиви 

� Определяне и прилагане на устойчиво съдържание на домашно 
изработен експлозив

� Разработване на проект за стандарт на речник и определения за 
домашно изработен експлозив 

� Популяризиране на резултатите от проекта.
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� Финансира се от Министерството на отбраната
� Поддържаща нация –Великобритания (DSTL)
� Цели на проекта:

o Да подпомогне осъществяването на мониторинг на полигоните в България

o Да подпомогне информираното вземане на решения и минимизиране на евентуално

вредно въздействие върху околната среда.вредно въздействие върху околната среда.

� Основни задачи:
o Да се създаде методика за мониротинг на полигони

o Да се осъществи мониторинг

o Да се създаде WEB базирано приложение за изобразяване и анализ на резултатите от

извършваните изследвания.
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� Участие на специалисти от Института по отбрана в 
Организацията за изследвания и технологии на НАТО и 
Стратегията на НАТО в областта на науката и 
технологиите  - NATO „Science & Technology Organization 
(STO) и NATO Science & Technology Strategy”

� Участие на специалисти от Института по отбрана в 
международни проекти и в международни екипи за 

3402 Декември 2013 г.

международни проекти и в международни екипи за 
експертизи и изследвания

� Организиране и участие в международни срещи и 
конференции

� Публикуване на постигнати научноизследователски 
резултати в чуждестранните специализирани издания.
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