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ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА
ОТБРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ В

БЪЛГАРИЯ

ИВАН ДАЛЧЕВ

E-mail: dim31@abv.bg

Резюме: Настоящият доклад разглежда отбранителната индустрия на България
от нейното зараждане до наши дни. Направен обзор на производството на
оснавните действащи фирми на ВПК в България хронологично от Освобождението
през 1878 г. до днес. Включени са предприятия от оръжейното и боеприпасното
производства, самолетостроенето, производството на оптични средства,
бронирана техника и балистични средства за защита, а също и нови модели
българско оръжие. Разгледани са възможностите за иновативно развитие на
отбранителната индустрия и предизвикателствата към нея при съвременната
еволюция на сигурността.

Ключови думи: ВПК, отбранителна индустрия, военна индустрия, военна
промишленост, военна икономика

THE EMERGENCE AND DEVELOPMENT OF
THE DEFENSE INDUSTRY IN BULGARIA

IVAN DALCHEV

E-mail: dim31@abv.bg

Abstract: This report addresses the defense industry of Bulgaria from its origins to the
present day. An overview of the production of the existing operating companies of the
Bulgarian Chamber of Commerce and Industry chronologically from the Liberation in
1878 to the present day. We include companies from the weapons and ammunition
industries, the aircraft industry, the production of optical instruments, armored equipment
and ballistic means of protection, as well as new models of Bulgarian weapons. The
possibilities for innovative development of the defense industry and the challenges to it in
the modern security evolution are considered.

Key words: HRC, Defense Industry, Military Industry, Military Industry, Military
Economy

1. Въведение
Развитието на българската военна

индустрия е обект на трансформация през
годините. През 80-те години във военната ни
индустрия са били ангажирани около 150 хил.
души, а на международните пазари се е
реализирала продукция за над 1 млрд. долара
годишно [1]. След промените през 89-та
България губи определени пазари,
правителствата приемат различни решения за
този сектор, големите предприятия са
приватизирани. Останалите държавни - тези към
Министерство на отбраната и Министерство на
икономиката, са принудени да се заемат с

гражданско производство, за да запазят
работните места.

Статистиката за 2015 година сочи, че
българските отбранителни фирми са изнесли
продукция със специално предназначение за 650
млн. евро, като в момента във военната ни
индустрия са заети около 15 хил. души.

Разделянето на българската военна
индустрия от икономическа гледна точка според
доц. д-р Светослав Спасов [2] обхваща три
периода:

– 1879-1944 – Царство България
– 1945-1989 – Социалистическа България
– 1990 до наши дни – Демократична

България
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2. Възникване и дейност на
предприятията от отбранителната
индустрия на България

2.1. Изграждане и развитие на военната
икономика в България (1879–1944)
Веднага след Освобождението през 1878

г. започва да се изгражда и развива военната
икономика на България с основаването на
„Русенски артилерийски арсенал“ на основата
на руски машини, технологии и опита на
техните оръжейни работилници. През 1891 г.
фабриката се премества в София, през 1924 г. по
стратегически причини цялото оборудване,
документация и част от специалистите се
премества в Казанлък под името „Държавна
военна фабрика“, а от 1988 г. носи името
„Арсенал“. Фирмата произвежда леко стрелково
оръжие, както и боеприпаси  9х18 мм, 5.45х39
мм, 7.62х51 мм; 23 мм боеприпаси за зенитни
установки. Новите разработки на „Арсенал“ АД
са пистолет  „Арсенал Компакт“ и ловните
карабини „Арсенал“, данни за които са дадени в
таблица 1 [3].

Таблица 1. Характеристики на ловни карабини
„АРСЕНАЛ“

Модел SLR 95 SLR 97
LUX

SLR 100

Калибър/патрон,
mm

7.62/

7.62x39

7.62/

7.62x39

223Rem

Дължина на
цевта,mm

415 500 415

Пълнител, бр. 5 5 5

Приклад пластма-
сов

дър-
вен

пластма-
сов

Маса, kg 3.600 4.000 3.600

През 1903 г. отново в Русе е основана
фирмата „Дунарит“. Нейното производство в
наши дни включва авиационни, артилерийски и
инженерни боеприпаси, индустриални
експлозиви, машини за ремонт на релсови
пътища.

През 1936 г. се основава, а през 1940 г.
отваря врати „Държавна военна фабрика“ в гр.
Сопот, извистна в наши дни като ВМЗ АД.
Фирмата произвежда боприпаси за
артилерийски системи, гранатохъргачки  РПГ

7В и СПГ 9В, реактивни гранати,
гранатохвъргачки за еднократна употреба РПГ
22, неуправляеми авиационни ракети,
противотанкови управляеми ракети, взриватели,
запалки, пирозакъснители.

Отново по време на периода на
изграждане на българския ВПК през 1925 г. се
открива първото българско самолетостроително
предприятие в Божурище – „Държавна
аеропланна работилница“. През 1938 г. отпада
ограничението от Ньойския договор България да
притежава бойни самолети и по замисъла на
Въздушните войски тогава е изградена
„Държавна самолетна фабрика“ в Ловеч.

Главен конструктор в българското
самолетостроене е Цветан Лазаров. Първите
негови самолети носят името ДАР, а след края
на Втората световна война ЛАЗ. Известни са
ДАР 10Ф, ЛАЗ 7, ЛАЗ 9, ЛАЗ 11, ЛАЗ 12.

И двете фабрики затварят врати през
1954 г. когато българското самолетостраене е
спряно с решение на СИВ.

Още през 1915 г. е осъществен успешен
полет на първия български аероплан в
Божурище, конструиран от 19 годишният Асен
Йорданов. По-рано, през 1912 г., Сотир
Черкезов, възпитаник на Всерусийския
императорски аероклуб също прави успешен
опит с конструирания от него самолет „Княз
Борис Търновски“ край Санкт Петербург.

Трябва да се отбележи, че България има
своите таланти и в оръжейното дело. В периода
1923 – 1937 г. кап. Христо Николов конструира
уникална картечница [4]. Оръжието бързо
привлича вниманието на редица европейски
специалисти поради простотата на
конструкцията и високата надеждност.
Българският изобретател получава предложения
от Франция, Германия, Италия, Чехословакия,
Швейцария и Англия, но упорито отказва да
продаде своя труд. В крайна сметка, омерзен
отношението на Военното министерство към
него, през 1938 г. капитан Николов се свързва
тайно със съветската легация в София и на
следващата година  предава на съветското
военно аташе, полковник Бенедиктов,
безвъзмездно своята лека картечница заедно с
чертежите и 250 патрона за нея, калибър 7,92
mm Маузер.

Също така Христо Николов разработва
картечен пистолет и тежка картечница. Днес са
запазени три негови картечници – две леки и
една тежка, като едната лека картечница е в
музея на артилерията в Санкт Петербург.
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2.2. Развитие на военната индустрия в
България (1945–1989)
Към втория период от развитието на

българската отбранителна индустрия се
причислявят „Терем“, „Оптикоелектрон“,
„Аркус“, „Самел-90“ АД.

"Самел-90" АД е създаденa през 1964
година. Извършва развойна дейност,
производство и търговия на изделия със
специално предназначение в гр. Самоков.
Производството включва: возими, носими и
стационарни радиосмутители за защита от
импровизирани взривни устройства;
радиосмутители за радиоелектронна борба,
доставяни до целта с артилерийски носител
„Стършел“ и „Чадър“; мобилни,
комуникационни, апаратни и командно-щабни
машини; наземни радари.

Таблица 2. Характеристики на
пистолети „АРКУС“

Модел ARCUS 94 ARCUS 94C

Калибър/патрон,
mm

9/9x19 Para 9/9x19 Para

Дължина на
цевта, mm

118.5 101.5

Начална
скорост, m/s

340 340

Тегло без
пълнител, kg

0.970 0.920

Скорострелност,
изстр/мин

40 40

Пълнител, бр 10, 13, 15 10, 13

Ефективен огън,
m

25 25

Системата на военно-ремонтните заводи
„Терем“ е създадена през 1965 г. с предмет на
дейност капитален и среден ремонт на военна
техника и въоръжение. Също така се извършва
единично и дребносерийно производство на
машини и съоръжения.

През същата 1965 г. е създадена фирма
„Аркус“ в гр. Лясковец първоначално като
машиностроителен завод. Днес произвежда
основно голямокалибрени боеприпаси – 23 мм,
30 мм, 40 мм, 60 мм, 81 мм, 120 мм; детонатори
за артилерийски старяди; огнестрелно оръжие.

Разработка на фирмата са пистолетите „Аркус“,
чиито основни характеристики са посочени в
таблица 2 [5].

През 1969 г. завършва строителството на
завод „Бета“ за производство на военна техника
край гр. Червен бряг. Заводът произвежда 120
мм. минохвъргачка, многоцелеви лек верижен
бронетранспортьор
МТЛБ и 122 мм. самоходна гаубица „Гвоздика“
2С1. Обявен е в несъстоятелност през 2000 г.

Фирма „Оптикоелектрон“ е създадена
през 1971 г. в гр. Панагюрище. Произвежда
основно оптични устройства – оптични прицели
за артилерийски системи, гранатомети и
стрелково оръжие; нощни прицели и
монокуляри; перископи за бронирани машини.
Също така предмет на производство са
грантометни тръби, разпознавателни и
измервателни устройства, мобилни системи за
наблюдение.

2.3. Развитие на военната индустрия в
България след 1989 г.

Към последния период от развитието на
българската отбранителна индустрия се
причисляват фирми като Марс Армор, Оптикс,
Бронет-Атанасов.

„Оптикс“ АД е основана през 1998 г. в
гр. Панагюрище. Дейността и включва
конструиране и производство на оптични,
оптикомеханични и оптикоелектронни възли и
изделия с военно и гражданско предназначение.

„Марс Армор“ работи от 2003 г. в гр.
Костинброд. Производството включва
бронежилетки, бронеплочи, екипировка за
разминиране, балистични щитове, бойни каски.

Фирма „Бронет-Атанасов и СИЕ“ СД е
основана и работи в гр. Русе.Производството се
базира на балистични средства за защита –
бронежилетки, бронеплочи, стационарни брони
за офиси и автомобили. Извършва
изследователска и приложна дейност в областта
на нови композиционни материали и
конструкционни полимери.

3. Възможности на отбранителната ни
индустрия за иновативно развитие и
предизвикателствата към нея

Отбранителната индустрия на България
от началото на 90-те години на миналия век е
изправена пред редица предизвикателства. Като
основно предизвикателство пред нашата военна
промишленост се явяват развиването и
гарантирането на тези технологични решения,
които успешно могат да удовлетворят новите
потребности [6]. В основата на това се явяват
разработените и утвърдени документи в рамките

66



на НАТО и ЕС, определящи насоките в
развитието на отбранителните индустрии на
страните членки. В тази връзка основополагаща
е Европейската стратегия за отбранително-
технологичната индустриална база, като е
необходимо водещ да стане Плана за развитие
на способностите, определящ бъдещите военни
потребности и приоритети за сигурност и
отбрана, и е основа за взимане на бъдещи
решения за отбранителни инвестици.

Когато се говори за възможен конкретен
принос на отбранителната ни индустрия за
укрепване на секора за сигурност и отбрана [7],
следва да се отбележат технологичните
тенденции с максимално въздействие върху
отбранителните способности, които ще
доминират през следващите години като
технологиите за защита трябва да бъдат с висок
приоритет.

4. Заключение
В днешно време сигурността претърпява

трансформации  и Българската отбранителна
индустрия трябва да заеме своето достойно
място в модернизацията на Въоръжените ни
сили. Продуктите на българския ВПК са
изключително конкурентоспособни на пазарите
в Близкия и Далечен изток, на Европейския
пазар и в САЩ, за което говорят реализираните
приходи от продажби.

За да се запази конкурентоспособността
и да се развиват компетенции в отговор на
националните и отбранителните ни способности
е необходимо да бъдат разработени и съвместно
реализирани от държавните органи и
индустрията План за действие за реализацията
на Стратегия за за развитие на българската
отбранително-технолотична индустриална база.

От своя страна ръководствата на
предприятията от ВПК трябва да осигурят
успешното им адаптиране към промените и
тяхното ускорено развитие в условията на
конкуренция както в национален, така и в
международен мащаб.
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ПРОМЕНИ В ПРИДОБИВАНЕТО И
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА РАЗУЗНАВАТЕЛНА

ИНФОРМАЦИЯ В УСЛОВИЯТА НА
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННО

ОБЩЕСТО
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Резюме: Глобализацията и развитието на технологиите оказват голямо
въздействие във всички сфери на човешкия живот. Те придават нов смисъл на
информацията и изменят процеса на нейното придобиване и използване. В
съвременния свят сигурността се превръща в една от най-важните ценности и
разузнавателните структури следва да се адаптират към предизвикателствата на
глобализацията и информационното общество.

Ключови думи: глобализация, информационно общество, разузнаване, информация.

CHANGES IN THE ACQUISITION AND USE OF
INTELLIGENCE INFORMATION IN THE
CONDITIONS OT GLOBALIZATION AND

INFORMATION SOCIETY

GALIN DUREV

galindurev@gmail.com

Abstract: Globalization and technology development have a major impact in all areas of
human life. They add new meaning to the information and change the process of its
acquisition and use. Nowadays, security is becoming one of the most important values, and
intelligence structures must adapt to the challenges of globalization and the information
society.

Key words: globalization, information society, intelligence, information.

1. Въведение
В първото десетилетие на XXI век,

вследствие на бурното развитие на човешката
цивилизация, светът бе изправен пред
множество глобални предизвикателства. Този
своеобразен революционен скок имаше
множество измерения – социални,
икономически, политически, но най-осезаемо се
оказа изключително ускореното научно-
техническо развитие. Именно този аспект на
прогреса оказа най-голямо влияние върху
всички сфери на човешкия живот. Науката и
технологиите претърпяха революционен
напредък през последните няколко десетилетия
на XX век. Това, разбира се, имаше и своите
негативни последствия, но няма как да не
твърдим, че този бурен напредък измени до

неузнаваемост живота на хората на много места
на планетата, макар и да не получи еднозначна
оценка от световната общественост. Човешкото
развитие в този период, от друга страна, бе
съпътствано от появата на едно явление, което
се оказа изключително противоречиво и
предизвика задълбочени дебати в политическите
и научни среди. Това явление, което се оказва
трудно за дефиниране, а дори и за наименуване,
стана популярно в света като глобализация. Тя е
обективна последица от научно-техническия
прогрес на човечеството, неизменно следствие
от превръщането на света в „глобално село“
посредством бурното развитие на
телекомуникациите, транспорта и интернет.

Трудно е да се направи еднозначна
оценка на въздействията, които има
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глобализацията. Тя е изключително
широкоаспектно явление, чието изследване
може да бъде подложено на разнообразни,
диаметрално противоположни тълкувания. В
контекста на изследванията на проблемите на
сигурността глобализацията подлежи на още по-
широки интерпретации.

Безспорен факт е, че глобализацията
оказва силно въздействие върху сигурността на
планетата. Поради това изследванията на
нейното влияние са изключително популярни
при анализа на проблемите в сферата на
сигурността. Разбира се, подобен тип
изследвания могат да имат една обща
проблематика, която разглежда кръг въпроси от
гледна точка на международната система като
ниво на анализ.  Може обаче да търсим
влиянието на глобализацията и в значително по-
конкретни аспекти като въздействието върху
придобиването и използването на
разузнавателна информация. Това е един частен
проблем от гледна точка на изследванията на
проблемите на сигурността, но той заема
първостепенно място поради важността на
разузнавателния анализ, за чието изготвяне е
необходима обективна, конкретна и навременна
разузнавателна информация. Всичко това е
необходимо както за гарантиране ефективните
действията на специалните служби, така и за
информационното обезпечаване на висшите
държавни органи в процеса на взимане на
решения.

2. Съвременни разбирания за
разузнавателната информация.
В развитието на така нареченото

информационно общество информацията се
явява основна ценност. Нейното събиране,
обработване, систематизиране и използване са
основни дейности за множество структури в
социалната, икономическата и политическата
сфера. Въобще, базираното на информацията
общество се превърна в стратегическа цел, едва
ли не мечта, за много държави в света. Въпреки
това изключително високо ниво на употреба в
публичния и научния дискурс, понятието
информация трудно може да бъде вместено в
едно-единствено определение. Само по себе си,
то трудно подлежи на операционализация за
целите на конкретно изследване. Употребата му
е изключително широка и попада в полето на
множество научни области. Създаването на
еднозначно определение е затруднено и от
факта, че понятието е смислово натоварено и с
множество социално-битови конотации,
характерни за последните десетилетия на XX
век, т.е. за периода на възход на

информационното общество. Все пак могат да
бъдат изведени някои работни определения за
информацията като „...съвкупност от сведения,
определящи, степента на нашата осведоменост
за едни или други събития, факти и връзките
между тях“ [1, 15]. Разбира се, има и някои по-
абстрактни и генерализиращи определения като
„кодирано съобщение за същност“[2, 277] .

От своя страна, разузнавателната
информация е особен вид информация. В
съдържателен план тя притежава основните
характеристики и аспекти на информацията като
цяло, но има и някои собствени отличителни
черти, които и придават редица особености.
Може би най-важното различие е свързано с
начините на нейното придобиване и употреба.
Разузнавателната информация се придобива
„със специфични сили и средства, форми и
методи на разузнаването или е получена в
резултат на обработката на открити
източници“[1, 35]. По отношение на употребата,
нуждата от нея е свързана с необходимостта да
се вземе решение по даден проблем.
Източниците на подобна информация могат да
бъдат изключително разнообразни като няма
единодушно становище относно тяхната
класификация. С развитието на технологиите се
обособяват нови видове разузнавателни
източници, които биват разглеждани в отделни
групи. Най-общо, можем да кажем, че
разузнавателна информация може да бъде
придобита посредством агентурно разузнаване
(HUMINT), техническо разузнаване (TECHINT),
разузнаване от открити източници (OSINT) и
разузнавателен обмен между партньорски
организации, работещи в сферата на
сигурността (Liaison Intelligence, Intelligence
cooperation)[3]. Редица изследователи и
организации разглеждат някои източници извън
техническото разузнаване, като допълнително
прегрупират и приоритизират източниците на
разузнавателна информация. Такива са
геопространствено разузнаване (GEOINT),
разузнаване чрез измервания и следи (MASINT),
разузнаване чрез съобщения (SIGINT), кибер
разузнаване (CYBINT), визуално разузнаване
(IMINT) и други[4, 120-123].

Информацията, придобита от тези
източници може да бъде оперативна или
открита, като двата вида се различават по своя
обем, концентрираност и проблемна насоченост.
Откритата информация има по-скоро
стратегическо измерение и отношение към
средата, докато оперативната може да се отнася
до конкретни скрити действия и проявления на
обекта на разузнавателен интерес. Все пак, в
практиката двата вида информация се съчетават,
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като много често едната може да бъде коректив
на другата или пък на базата на получена
открита информация да се премине към
необходимост от конкретизиране, посредством
придобиване на оперативна информация.

3. Особености на придобиването на
разузнавателна информация в
контекста на глобализацията и
информационното общество.
Глобализацията и развитието на

информационното общество оказват силно
влияние върху целия
разузнавателноинформационен цикъл.
Несъмнено разузнавателната информация също
е повлияна от съвременните технологии и
информационализацията на социалните
отношения в обществата, а и между тях.
Следвайки логиката на модернизационните
процеси, това изглежда напълно естествено,
въпреки че по-голямата част от нея попада в
полето на скритата информация. Още от процеса
на целеполагане и определяне на
разузнавателните нужди се проявяват и първите
белези на влиянието на глобализацията и
информационното общество. Информационните
технологии пък създават по-добри възможности
за обработка и анализ на получената
информация, като значително улесняват някои
технически задачи и скъсяват времево целия
процес до получаването на крайния продукт,
насочен към потребителите на разузнавателна
информация.

Най-силно влиянието на глобализацията
и информационното общество обаче се усеща
върху етапа на придобиване на разузнавателна
информация. Това е разбираемо от гледна точка
на човешкия прогрес и научно-техническото
развитие. Те водят до периодични промени в
силите и средствата, формите и методите за
придобиване на разузнавателна информация.
Още повече че първите вълни на всяка нова
технологична революция в началото са
достижение именно на тези институции и
организации, призвани да гарантират
сигурността. Няма как да очакваме специалните
служби днес да придобиват разузнавателна
информация с формите и методите, чрез които
тази дейност се е извършвала преди само
двадесет години, а какво остава за още по-назад
в миналото. Въпреки че този тип социални
системи са относително консервативни, те все
пак преимуществено усвояват всички
авангардни технологии и научни достижения,
които биха могли да бъдат в помощ на тяхната
работа.

Съвсем естествено, през последните две
десетилетия, изравнения и информационно
сближен свят все повече извежда на преден план
разузнаването от открити източници. Именно то
е най-силно повлияно от съвременните
тенденции, въпреки че те неизменно засягат и
агентурното и техническото разузнаване.
Голяма част от нужната разузнавателна
информация, която в миналото е била скрита и е
трябвало да бъде добивана с цената на много
средства и рискове, сега може лесно да бъде
придобита от открити източници. Съвсем
отделен е въпросът, че понякога подобна
информация, която представлява разузнавателен
интерес, съвсем свободно бива споделяна в
глобалното информационно пространство, без
това по никакъв начин да предизвиква
безпокойство у заинтересованите страни.
Разбира се, не бихме могли да твърдим, че
всичко това по някакъв начин омаловажава
информацията, придобита с агентурно и
техническо разузнаване. Напротив,
разузнаването от открити източници е
своеобразен стратегически ориентир за нуждата
от прилагане на други форми и методи за
придобиване на разузнавателна информация,
които да конкретизират наличната.

Несъмнено, научно-техническото
развитие, масовото разпространение на
информационните технологии и
глобализационните процеси оказват силно
въздействие върху всички източници на
разузнавателна информация. Още по-несъмнено
обаче е, че никога до сега не е имало по-
благоприятни и лесни възможности да получим
информация за факти, събития, явления, но и за
индивида с неговите вкусове, предпочитания,
вярвания, намерения и стремежи. Точно тази
особеност на глобализацията и
информационното общество ще предопредели в
бъдеще и все по-голямата роля, която ще играе
разузнаването от открити източници.

Споменатите особености обаче водят и
до един съществен проблем.
Свръхинформираността на индивидите и
възможността те да участват пряко в множество
информационни канали води до своеобразен
информационен водовъртеж, който генерира
множество излишен продукт. Тоест, стига се до
пренасищане с информация, което
изключително затруднява нейното отсяване и
обработка.  Все пак, този процес има и своята
положителна страна. Налице е благоприятна
възможност качеството на информацията да
бъде проверявано по много канали, като така
значително се повишават гаранциите за
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достоверност на последващия аналитичен
продукт.

Макар свръхинформираността да води
до влошаване на качеството на информацията,
трябва да имаме предвид, че технологичният
напредък вероятно ще реши и този съществен
проблем, и то в най-скоро време. Информацията,
която предоставяме в глобалната
информационна система, при необходимост,
неизменно ще послужи, защото нейното
съхранение не представлява проблем. В днешно
време събирането и обработването на огромни
информационни масиви от стотици милиони
потребители не е много трудна задача.
Глобалната информационна мрежа на практика
се е превърнала в един гигантски склад, в който
всеки потребител сам пише своето досие.
Последващото придобиване на нужната
разузнавателна информация за конкретни
събития, факти или индивиди е нещо, което
лесно би могло да бъде осъществено от
специалните служби, посредством силите и
средствата, формите и методите, силно
повлияни от глобализацията и
информационното общество.

3.1. Разузнаване с хора (HUMINT)
Като най-старо направление в

разузнавателната дейност, използващо
исторически наложили се и трайно установени
форми и методи за придобиване на информация,
разузнаването с хора, в сравнителен план, е най-
слабо повлияно от глобализационните процеси и
развитието на информационното общество. Все
пак, тези съвременни реалности неизменно
оказаха своето въздействие, но спецификата на
основните характеристики на дейността при
така наречения HUMINT, придадоха значителна
устойчивост на силите и средствата, формите и
методите за придобиване на информация чрез
този разузнавателен способ. През последните
десетилетия понятието HUMINT започна да
отразява едно доста широко поле, в което така
нареченото агентурно разузнаване е само една
съставна част. Чрез агентурното разузнаване се
решават множество разнообразни по своя
характер задачи, но най-вече такива, които е
невъзможно или не е целесъобразно да бъдат
решени от техническото разузнаване и
разузнаването от открити източници [5,205].
Този вид разузнаване се отличава със своята
целенасоченост и конкретност. Като по-общо
понятие HUMINT се свързва със събирането на
информация от хора, посредством тяхното
взаимодействие с други хора или с външната
среда[6,102]. В частност, продуктът на HUMINT
е „вид разузнавателна информация, извлечена от

информация, добита и осигурена от човешки
източници“[7,13].  Глобализационните процеси
и „изравняването на света“ дадоха възможност
през последните години разузнаването с хора да
излезе далеч извън пределите на формите и
методите на агентурната дейност и класическия
шпионаж. Може да се каже, че съвременните
условия са повлияли на разузнаването с хора в
две основни направления. Първото се отнася до
функционирането на организацията на силите и
средствата, а второто до техническите
нововъведения, които се явяват спомагателни
средства при придобиването на информация
чрез хора. Съвременното разбиране за HUMINT
открива множество възможности, но поставя и
някои ограничения. Разузнаването с хора е в
състояние да събира големи количества
информация от много на брой и разнообразни
потенциални източници, които от своя страна са
свързани с други източници. То може да бъде
концентрирано върху придобиването на важна и
подробна информация, която представлява
непосредствен разузнавателен интерес. Нерядко
подобна информация е невъзможно да бъде
придобита посредством други средства. По
отношение качеството на информацията
HUMINT се отличава с висока надеждност, тъй
като обикновено се знае източника на
информация (което по-рядко е така при другите
видове разузнаване). В практиката се е
наложило самата придобита информация да
бъде оценявана посредством оценка на
източника, от който е придобита. Това е
възможно благодарение на използването на
уникалните методи на взаимодействие между
източника и колектора на информация [6,114-
16].

3.2. Техническо разузнаване (TECHINT)
Техническото разузнаване се налага в

теорията и практиката като едно събирателно
понятие, съдържащо в себе си отделни съставни
части, които изразяват характеристиките и
спецификите на множеството технически форми
и методи за придобиване на разузнавателна
информация. Това е най-новият вид разузнаване,
получило своето развитие едва през XX век.
Научно-техническият прогрес е причината за
създаването на технически средства, които
намират своето приложение в разузнаването и
правят възможно получаването на голям обем
информация, без дори да трябва съответното
средство да се намира на територията на страна,
която е обект на разузнавателен интерес. По-
късно, на базата на различните технически
средства, които се използват, са създадени и
обособени органи за извършване на техническо
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разузнаване[5,325]. Техническото разузнаване
притежава някои важни предимства, които са
възможни единствено и благодарение на
развитието на информационните технологии и
комуникациите. То може да се извършва от
позиции, пространствено разположени далеч от
разузнавания обект; може да осигурява
непрекъснат поток от информация; получената
от него информация е по-приложима, защото,
когато бъде разгласена, не застрашава своя
източник;  то е практически независимо от
фактора време и може да се извършва 365 дни в
годината, седем дни в седмицата, 24 часа в
денонощието; значително по-неуязвимо е за
контраразузнаването и т.н. От друга страна
обаче, неговата организация и техническа
обезпеченост са едно изключително скъпо
начинание. Това се отнася най-вече за
съвременните системи за космическо
разузнаване, но може да се каже и за някои
други подвидове. В стратегически план то може
да се окаже икономически по-изгодно, но е
необходима голяма първоначална инвестиция,
свързана с разработването, тестването и
внедряването на техническите средства.
Предвид това не са много държавите в света,
които използват техническо разузнаване,
базирано на средства от последно поколение в
научно-техническото развитие на света.

3.3. Разузнаване от открити източници
(OSINT)
Разузнаването от открити източници е

един от най-бурно развиващите се видове
разузнаване през последните десетилетия.
Въпреки че то се е практикувало от векове,
придобиваната чрез него информация не е
заемала съществен дял. Глобализиращият се
свят и развиващото се информационно общество
отварят нови хоризонти пред този вид
разузнаване. То, в най-голяма степен, е
повлияно от процесите от последните
десетилетия на предходния век, които изменят
цялостната философия и същност на OSINT.
Придобиването на информация от открити
източници попада в сферата на така нареченото
легално разузнаване. Разузнавателна
информация, придобита от открити източници е
всяка „получена от достъпни за широката
публика източници – главно от средствата за
масова информация (преса, телевизия, радио)“
[8,429]. Разбира се, тези източници не изчерпват
съдържанието на OSINT. Информация се
придобива и от различни видове държавни и
частни документи, доклади, отчети, различни
специализирани издания на организации,
ведомства и т.н. Придобиването на информация

от открити източници вече заема преобладаваща
част от общия обем придобивана разузнавателна
информация. За подобно развитие има
множество фактори и конкретни причини.
Разширяването на възможностите на
съвременните информационни системи и
комуникационни връзки дава възможност за
събирането, систематизирането, синтезирането,
натрупването и анализирането на големи
информационни масиви. За съхраняването на
тези бази данни вече не са необходими огромни
съоръжения, а са достатъчни и няколко
компютъра. Всичко това прави придобиването
на открита информация изключително лесно,
още повече, ако прибавим и развитието на така
наречените search engines (търсещи машини,
„търсачки“), които правят възможно намирането
на конкретна информация в огромни по обем
бази данни[5,321]. Интересът към разузнаването
от открити източници е продиктуван и от
бързото развитие на средствата за масова
информация, интернет и социалните мрежи.
Придобиването на информация от тях е още по-
улеснено предвид техния свободен характер,
както и, в общия случай, ясно изразената
тематична насоченост. Без значение дали се
отнася за телевизионни и радио предавания,
печатни издания, информационни агенции,
интернет сайтове и различните социални мрежи,
става дума за информация за факти, явления,
събития и лица, която можем да получим срещу
минимални усилия и разходи. Дори и без да я
търсим, тя ни „залива“ ежедневно, а какво
остава ако се подложи на целенасочена и
преднамерена обработка. Днес, светът е
изграден от информационно-комуникационни
канали, които могат да ни предоставят открита
информация за действията и поведението на
предполагаем противник, битът и нравите на
интересуваща ни държава, пътуванията на
определени лица, предполагаеми вражески
учения и маневри и т.н.

3.4. Разузнавателен обмен
Разузнавателният обмен най-общо се

състои от взаимодействието между
разузнавателни структури, които си партнират
при решаването на определени задачи или пък
са изградили отношения на стратегическо
партньорство. Обменът не е задължително да
бъде реципрочен, а една от структурите може да
бъде водеща. Важно е да се подчертае, че
разузнавателното коопериране може да се
осъществи както от структури в рамките на една
държава, така и между структури от различни
държави. Глобализационните процеси, довели
до „изравняването на света“ неимоверно
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изостриха редица локални проблеми,
придавайки им глобален характер. Днес редица
проблеми са се превърнали в сериозна заплаха,
чието преодоляване не е по силите на отделните
страни, тоест налагат се съвместни действия. В
този смисъл, глобалният свят доведе до
глобалност на проблемите, а това от своя страна
налага и „глобалност на разузнаването“ [7,9]. В
същността си разузнавателният обмен не е
отделен способ за придобиване на първична
информация. В рамките на взаимодействията
между отделните структури те обменят помежду
си вече придобита чрез разузнаване с хора,
техническо разузнаване или разузнаване от
открити източници информация. Възможно е тя
да не е в суров вид, да е минала обработка и да
се е превърнала в аналитичен продукт, но
въпреки това не можем да говорим за
новопридобита от разузнавателни източници
информация. Получените в случая факти и
данни може да са известни или не до момента за
една от страните в обмена, тоест те могат да
доведат до ново знание, но такова може вече и
да е било натрупано.

4. Заключение
Без всякакво съмнение

глобализационните процеси и информационното
общество ще оставят дълбока следа в развитието
на човечеството, която обаче ще го поведе в
непредвидима посока. Глобалните
предизвикателства са само едно от измеренията
на този въпрос. Развитието на технологиите и
комуникациите, „изравняването“ и
„смаляването“ на света поставят и редица
цивилизационни въпроси. Водещият от тях е
готови ли са обществата в социално-
психологически аспект да посрещнат обвитите в
неизвестност бъдещи ефекти от все по-близкото
си съжителство.

Това, от своя страна, дава основание да
твърдим, че субектите, загрижени за своята
сигурност, всякога ще имат нужда от адекватна,
качествена и навременна информация, която да
бъде в основата на техните решения. В нашето
съвремие това няма да бъдат само държавите, а
също и транснационални организации,
вътрешнодържавни организации, групи, както и
отделни индивиди.  Именно нуждата им от
информация в един трудно предвидим и рисков
свят ще бъде гаранция за бъдещото развитие и
на разузнавателни структури. Както пише
Николай Слатински, именно те са призвани да
обезпечават с нужната информация, тоест да
поддържат „софтуера“ на системата за
сигурност [9, 218].

Въздействието върху силите и
средствата, формите и методите за придобиване
на разузнавателна информация е
широкоспектърно и включва организационни и
технологични фактори.  Трябва да се отбележи,
въпреки диференцираното разглеждане, че
разузнавателната дейност е интегрирана цялост,
в която своето значение имат всички видове
разузнаване, респективно всички възможни
източници за придобиване на информация.
Динамичните обществени процеси внасят
периодично своите „корекции“ в работата на
специализираните структури, като често дават
превес на един вид разузнаване над останалите.
Въпросът за съотношението и баланса между
тях обаче е предмет на научен и професионален
дебат и вероятно трудно би намерил своето
окончателно решение.

Днес разузнавателните структури
използват стотици прийоми при реализирането
на основната си дейност – придобиването на
информация. Тези прийоми, по един или друг
начин, носят в себе си чертите на съвременното
общество. Новите предизвикателства пред
човечеството обаче поставят акцент върху един
друг въпрос – този за използването на крайния
продукт на разузнавателноинформационния
цикъл. Действията на политическите елити в
света нерядко задълбочават ефектите на
съвременните предизвикателства и поставят
пред сериозно изпитание цялото човечество.
Въпреки че живеем в епоха, в която се
придобива все по-голям обем информация,
която се отличава със своето качество,
адекватност и навременност, по никакъв начин
не личи тя да оказва очакваното въздействие
върху процеса на вземане на решения.
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Abstract: Recently, two terms are involved in different by nnature, level and stage of
debate, contradictions and interactions. Both “digital” and “supervision” have diametrical
positions - as desired as well opposed by different fields of society. Identifying strengths and
weaknesses as well as revealing the appropriate link between these two terms will give the
appropriate prospect of their future - more effective use and understanding of their benefits.
The analysis is intended not as much as establishing, rather than expanding the platform for
debate, which will inevitably lead to the systematization of the effective, qualitative elements
of both terms and their future manifestations and benefits.
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Overview
Primarily, it is necessary to establish an

understanding of the terms “digitization” and
“supervision”. The nature of both terms can be seen
as a result of new emerging social situations and
hence problems which are not possible and/or
appropriate and/or effective to be quickly resolved
by traditional methods and means. Definitions for
both “digitalization” and “supervision” vary, where
different public and scientific fields emphasizing
topicality, advantages and disadvantages of the
terms from their own (narrowly profiled) rather than
general and universal positions.

Although some define “digitalization” like -
the mixing of virtual technologies with cutting-edge
progress into everyday lifestyles through the
digitization of everything that can be digitized, in
business, legally digitalization is the way toward
moving to an advanced business through the use of
digital technologies by changing the plan of action,
providing new revenue and value-producing
opportunities [34]. In summary according to
Gartner, “Digitization is the process of changing
from analog to digital form.”[33]. Moreover, the
business environment reveals an important feature
of digitalization - it is a process. The business says
„we believe that digital should be seen less as a
thing and more a way of doing things” [35].

Obviously new concepts are also becoming
more common, such as Digital Transformation;
Digital Platform; Digital World; Digital Marketing;
Digital Technology; Digital Asset [34]. The review
of literature has been established digitalization
(digital) in other scientific fields as well:

-Anatomy - relating to, resembling, or
possessing a digit or digitsless common word for
digitate;

- Mathematics-relating to, resembling, or
possessing a digit or digits; performed with the
fingers;

- Computer Science-representing data as a
series of numerical values; Communications &
Information- displaying information as numbers
rather than by a pointer moving over a dial: a digital
voltmeter; digital read-out.;

- Electronics - electronics responding to
discrete values of input voltage and producing
discrete output voltage levels, as in a logic circuit.

- Botany - a less common word for digitate;
- Instruments music– one of the keys on the

manuals of an organ or on a piano, harpsichord, etc.
[23][24][25][26][27][28][29][30].

Particular attention should be paid to the
socio-economic interpretation of terminology,
which introduces new frameworks, such as: Digital
culture - the anthropological dimension of the
digital social changes; Digital divide - a form of
economic and social inequality in access to or use
of information and communication technologies;
Digital economy - an economy based on computing
and telecommunications resources [31].

Summarized, “digitalization” is primarily,
but not only transformation, data and information,
and everything is a process. It can be assumed (fully
justified) that with the increase of the data the
information will increase. As the information
grows, the need for its transformation will grow ...
the process will grow progressively, which will
inevitably lead to chaos and most likely to change
our brain chemistry as a requirement of reality.
Using the language of science (physics), entropy
(the measure of chaos) will increase, which fact will
require an instrument to solve this problem.

On the other hand, supervision is defined as
"a critical view of someone or something ..."[15].
On the international scene, it takes a place, through
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Alexander Kadushin's [11] first systematic research
work, but it is accompanied by a series of debates,
conflicts and divergent views.

The debates are mainly about the sphere of
its emergence, some like Kaslow & Munsun [16]
are about medical field, others - Hollis & Taylor[7]
for apprenticeship, others appeal for compulsory
use in psychoanalysis Yung[22], fourth believe it is
for pedagogy Vigotski[12], while there are some
who believe, it is create in charity organizations
Kadushin[8], but all agree that the first use of the
term "supervision" belongs to Jeffry Braket since
1904[10].

The differences are expressed both in the
speed and pragmatism of the application - USA [20]
as well as in the personality of the supervisor and its
"medicalization" - United Kingdom [13] as well as
in the analytical nature - France [5], but also in
providing a new perspective on this process
concerning its differentiation into a separate theory
- Russian Federation [12]. Of particular interest are
also some articles of Boyadjieva [2][3][4], which
have a clear analytic-summarizing character but
also highlight important circumstances of the
process. In recent years, the practical dimensions of
the process have also emerged under Bulgarian
conditions Petrova-Dimitrova [17][18][19][14].

The obvious interest in supervision has
reason to be challenged, on the one hand, the
variety of models: evolutionary; integrative;
specifically oriented models; the model of SD
Stoltenberg; the model of T. Skovholt and M.
Ronasead; the model of P.Hawkins and R.Shohet; a
model offered by P. Hunt and others, on the other,
different and varied styles, between which there is
no clear boundary, not least the varied flowing
“one-to-one”, "One to Group", "Peer", but mainly
by its essential characteristics that: supervision
refers to the customer(supervised) rather than to the
client [1].

Supervision is not psychotherapy,
psychoanalysis, ordinary informal activity,
counseling, interviewing, mentoring, an extra,
examinations or tests, complaints, supervisor
assistance, something that is done only when there
is a problem, complaining or attesting session;
supervision is a process and helps where "the
possibilities for recurrent and formalized
enhancement of qualifications are very limited."
Ertelt & Shulc[9][3] but not only.

It gives the impression, again in terms of
business, especially in the United States, that on the
supervision is viewed in a positive way - in almost
all spheres of business, a position “supervisor” is
embedded, the position being accompanied by
responsibilities as well as certain benefits for the
appraiser.

Summarized and “supervision” is primarily,
but not only for transformation, regulation, and
information, and everything is a process. This fact,
possessing the same elements for both terms, allow
us to determine the relationship between them, in
other words to outline a prerequisite for a possible
existing interaction.

Present situation
Undoubtedly, with the emergence of Digital

culture, Digital divide and Digital economy, there
will be some challenges and problems in different
spheres. Looking at A. Toffler [21], we can
summarize that classical industries will be displaced
by a number of new and dynamic industries,
replacing technology - cheap and affordable
minicomputers, orbiting technology. The
penetration into the depths of the Ocean and other
previously unproven terrains. The gene industry and
so on [21].

The new technologies and the dynamics that
they impose also cause counter-reaction, resistance,
rejection - based on fear for people and ecology, for
civilization and the planet [21]. The information
BOMB brings a continuous review and
reassessment of internal images. There is
acceleration within us, accelerated change and
interchangeability of the images inside us, and at an
ever faster rate ... "The third wave (digitalization)
not only speeds up information flows, it transforms
the internal structure of the information on which
depend our everyday ideas and actions "[32]
(Toffler, A).

A huge bound in the information, which
people are constantly exchanging with each other.
The whole public system pulsates through data
streams and information that are becoming more
voluminous and dynamic. The home computer is a
mass reality, affordable - price like a TV ... Starts
mass distance learning, digital education, making
bills, booking, obtaining information, shopping,
participating in exchanges, games and competitions,
exchanging information, as well as free
communication in the network, personal
communication, new "electronic communities" are
formed. There is a need to revise group theories -
J.Moreno, K.Levin, social psychology…., because
of the new phenomena ....

The whole environment of man becomes
intelligent ... but whether???

Besides the excitement and optimism of this
development of the computer and its universal
accessibility and applicability, there are also
"chilling questions": whether the computer will not
prevail over the person and make him dependent;
whether the Big Brother, through the computer,
does not enter into the intimate sphere of every
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citizen and can monitor and control him
everywhere; "decentralizing the intellect" and
liberating citizens from the control of the central
government; whether by pumping our surroundings
with intelligence, it will not atrophy our own human
brains; whether a disaster will occur if some
malicious systems are shut down and computers
stop working; In such a situation, will people still
have the basic skills to survive or will be helpless in
a cruel chaos[32]?

Some note that salvation is in "our
intelligence and imagination that we have not yet
begun to use in full". It is unanimous that this
universal computerization (digitalization) is a
fundamental change in the information sphere of
society - there is a fundamentally new
communication layer in the public system.

This change in the information sphere
changes the mind of the person - the way he thinks
about the problems by synthesizing the information
we anticipate the consequences of his actions.

The role of education in people's lives will
change. It is even possible to change the chemistry
of our brains [21]. Children changes as well.

LINK AND INTERACTION

In the meantime, with the advent of new
technologies (digitalization), they inevitably
penetrate in the fields where until recently the
situation “face-to-face” was considered to be sacred
and inviolable.

More and more often, psychological
sessions, counseling and supervision take place
through the use of digital amenities (various
applications). There is "digital supervision", thus
relieving costs, time.

Moreover, there is an opportunity to track
the effect of sessions - tracking customer behavior
on social networks. It's not far the time when the
person who conducts psychological therapy,
counseling or supervision will be digitalized on the
basis of accumulated and transferred data (a US
platform already exists) based on job.

Establishing an algorithm for supervising
sessions as well as mapping the theoretical
framework of the process will enable the process to
be digitally organized. It clarifies the thesis that
digitalization in psychology, counseling and
supervision is not only necessary but inevitable.

In this context, the digitalization of
supervision is a phenomenon demanded by the
rapid and sometimes dramatic growth rates of the
digitalization of services and professionals in the
helping professions.

An in-depth analysis requires the
introduction of the supervise digitalization.

Problems (fears) that will arise and/or have arise as
a result of digitalization, such as resistance and
rejection; overcoming the computer over the person;
extreme penetration into the private space;
decentralization of the intellect; resistance to
thinking; digital terrorism; loss of skills, etc. have
and/or will need a solution, and the decision will
necessarily have to cover the whole range of
digitalization.

As it is established, supervision is a process
that combines multiple elements, one of which is
surveillance. But in terms of the nature of the
process supervision, it combines in a unique way,
through its functions, growth in surveillance
activities. The universality in its application makes
it suitable for different spheres by nature, not
limiting its patterns. Its humanistic nature creates
the perception of the central role and participation
of human in the process and its algorithmic
application provides a minimal level of risk of
mistakes in its application. Perhaps one of the best
positive features of supervision is the ability to be
active both vertically and horizontally in any
organization with a major emphasis on improving
and/or stabilizing and/or growing professional
performance.

In this context, the interconnection and
interaction in the "supervision-digitalization" is
established. It remains speculatively open the
question of the personality of the person who will
perform the supervision of digitalization and this is
not a random fact.

Assumed that a digital supervisor
(hologram, application, etc.)  can exists (soon or
later), based on sessions database, but is it justified
to digitalized the supervision of digitalization?

Are there prerequisites to suppose that a
cultivar of artificial intelligence could do this? The
thin boundary between the complexity of human
relationships, imagination and emotions, on the one
hand, and the rigid algorithmic systems that can not
do a mistake, is not difficult to overcome but
inevitably requires more debates and researches and
to be placed in the whole spectrum of the scientific
community.

In conclusion, we can note the existence of
a link between digitalization and supervision, which
is bidirectional. Based on this conclusion, as well as
the overall text, more questions are revealed than
answers, but in the end, quoting, I can say that "The
idea is nothing but a concept of perfection that can
not yet be found in practice.” (Immanuel Kant)
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СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ВАЗОВСКИТЕ
МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ, КАТО ВОДЕЩО
ПРЕДПРИЯТИЕ В БЪЛГАРСКАТА ОТБРАНИТЕЛНА

ИНДУСТРИЯ

доц. д-р ПЕТЪР НЕНКОВ
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

ПЛОВДИВ,

E-mail: petar_nenkov@mail.bg

Резюме: През 1936 г. започва строителството на Държавната военна фабрика в Сопот.Тя е
открита през 1940 г. и започва да произвежда ръчни гранати, снаряди и взриватели за нуждите на
Българската армия.

След Втората световна война Държавната военна фабрика в Сопот се разраства и става основа
за създаването на Вазовските машиностроителни заводи. След обединяването на военните заводи у
нас в Държавно стопанско обединение „Металхим”, ВМЗ - Сопот стават най-голямото и водещо
предприятие в него .

Ключови думи: отбранителна индустрия, Държавна военна фабрика - Сопот, Вазовски
машиностроителни  заводи, производство на боеприпаси за армията

CREATION AND DEVELOPMENT OF THE VAZOVSKI
MASHINOSTROITELNI ZAVODI AS A LEADING

ENTERPRISE IN THE BULGARIAN DEFENSE INDUSTRY

prof. d-r PETAR NENKOV
VUSI PLOVDIV,

E-mail: petar_nenkov@mail.bg

Absrakt: In 1936 began the construction of the state military factory in Sopot. The factory was founded in 1940
and started manufacturing hand granades, projectiles и explosives for the needs of the Bulgarian army.

After the World War II the State military factory in Sopot expanded and became the foundation for the creation
of the Vazovski Mashinostroitelni Zavodi. After the unification of the military factories in Bulgaria into the State
production cooperative “Metalhim”, VMZ - Sopot became the largest and leading enterprise in it.

Key words: defense industry, state military factory - Sopot, Vazovski Mashinostroitelni Zavodi, manufacturing of
ammunition for the army

Въведение

Започналото превъоръжаване на
Българската армия в края на 30-те години
на XX век, след подписването от
балканските държави през 1939 г. на
Солунското споразумение,  анулиращо
военните клаузи на Ньойския мирен
договор, води до разрастване на военното
производство в България.

1. Създаване и развитие на Държавна
военна фабрика - Сопот

Идеята за създаване на фабрика за
производство на боеприпаси се появява още
през първите десетилетия след
Освобождението .Тя се поражда от
обстоятелството, че много повече средства
се изразходват за закупуване на
боеприпаси, отколкото за самото оръжие.

1919

Научно-техническа конференция „НАУКА, ТЕХНИКА, СИГУРНОСТ“
22-23.11.2017 г., Пловдив



Най-напред към Софийския арсенал се
създава фабрика за пехотни патрони, която
напълно оправдава съществуването си,
особено през войните за национално
обединение 1913-1918 г. През 1924 г.в
Казанлък е построена нова фабрика за
пехотни патрони.

Въпреки ограниченията на Ньойския
мирен договор ат 27 ноември 1919г.,
Военното министерство решава да построи
към новосъздадената фабрика в Казанлък,
снарядна работилница. Насърчена от
получените добри резултати Оръжейната
инспекция към Щаба на войската извършва
проучвания за създаване на самостоятелна
фабрика за артилерийски боеприпаси.
Заради опазването на военната тайна;
охраната и отбраната на фабриката;
Министерството на войната решава тя
да бъде изградена някъде в околностите
на Панагюрище или в Стремската
долина.

Разположението на Сопот в центъра на
България, между две планини, като пътен
възел на Подбалканския път и пътя от
Беломорска Тракия през Пловдив,
Троянския проход, Северна България, както
и лобирането пред цар Борис III на братята
генерали Георги и Владимир Вазови - са
основните причини, градът на Вазов да
спечели оспорваното съревнование с
Панагюрище за място на бъдещата
държавна военна фабрика

През 1935 г. по време на откриването на
възстановената родна къща на Иван Вазов в
Сопот присъстват цар Борис III,
Пловдвсикя митропилит Максим и редица
знаменитости, водещи потеклото си от
Сопот.На това тържество идеята за
построяване на Държавна военна фабрика в
Сопот среща одобрението на монарха.
Огледан и одобрен е терен за построяване
на фабриката. Първата копка е направена на
9 юни 1936 г.Първоначално Държавната
военна фабрика в Сопот се води, като клон
на Държавна военна фабрика - Казанлък.
Мотивите за това решение са, че
Държавната военна фабрика в Казанлък е
редовно функционираща, има утвърдено
административно ръководство и разполага с
обучени технически кадри.

В края на лятото на 1936 г. Оръжейната
инспекция сключва сделка за доставка на
необходимите машини и съоръжения. През
1937 г. започва усилено строителство на
производствените сгради на фабриката.
През 1938 г. започват да пристигат
машините, чиито монтаж приключва до
1939 г. Стремежът е да се оборудва
модерно, високо производително
предприятие, работещо по немска
технология.Военно-политическата
обстановка в света налага да се бърза.
Ускоряват се доставките на машини и
материали.Така фабриката бива построена и
обзаведена, а районът й засаден с над 100
000 дръвчета в продължение само на три
години..

На 12 юли 1940 г. се извършва
официалното откриване на фабриката.
Проведен е военен парад, в който участват
и войскови части, и работниците от
фабриката. Присъстват министърът на
войната, пловдивският митрополит Максим
и други официални лица.

Първите изделия, които се усвояват и
произвеждат в Държавна военна фабрика
Сопот са ръчни гранати, 22 мм. осколочно-
фугасни изстрели, 122 мм. изстрели за
гаубица, взриватели, 75 мм. изстрел и 105
мм. снаряд за оръдие “Круп”. През периода
на строежа и оборудването на фабриката
началник е генерал Асен Красновски, който
е началник и на “Държавна военна
фабрика” - Казанлък

През 1939 г. генерал Красновски е
повишен в началник на Отдел “Доставки и
продоволствия” - ОДП при Военното
министерство . Полковник Боньо Гочев е
назначен на неговото място. В продължение
на четири години, полковник Боньо
Гочев успоредно с дострояването на
фабриката, за първи път пуска в
производство гранати, мини и запалки по
германска технология. Произведен е в
генералски чин през 1942 г., а през август
следващата година сменя генерал
Красновски, като началник ОДП при
Министерството на войната.

През периода на Втората световна
война производството на ДВФ - Сопот
изцяло е подчинено на нуждите на фронта.
След войната дейността на фабриката е
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насочена към възстановяване на народното
стопанство, вследствие на което тя се
специализира и в производството на
машини за селското  стопанство.

2. Разрастване и преобразуване на
Държавната военна фабрика  в Сопот
във Вазовски машиностроителни заводи

До април 1947 г. ДВФ – Сопот е
бюджетно предприятие и се финансира от
Министерството на народната отбрана. По
силата на 28-то Постановление на
Министерският съвет от 10 декември 1948
г. военните заводи са предадени на
Министерството на промишлеността. .

През декември същата година с
постановление на Министерския съвет,
военните фабрики у нас се обединяват в
Държавно индустирано обединение
„Металхим”.ВМЗ Сопот стават най-
голямото иводещо предприятие в това
стопанско обединение .В Сопот се ситуира
и управлението на Държавното стопанско
обединение . От 1975. до 1989 г. ДСО
“Металхим” създава 28 машиностроителни
комбината на военната промишленост в
почти всички окръзи на Народна Република
България с общ персонал 136 хиляди души.

ВМЗ Сопот и ДСО „Металхим” са
органически свързани с името на видния
оръжеен конструктор, генерал-лейтенант
Георги Ямаков. Той взема участие във
Великата Отечествена война на съветските
народи 1941-1945 г. През есента на 1942 г.
се записва студент в  Московския научен
институт “Бауман”. Завършва го през 1945
г. Завръща се в България и постъпва, като
офицер в БНА.. Служи в служба
„Артилерийско въоръжение”. Става
създател и дългогодишен директор на ДСО
„Металхим”. Негово изобретение е
уникалния 7.62 мм.картечен пистолет „К-5
Ямаков”. Заедно с конструктора  Никола
Чомаков създават 7.62мм. универсална
картечница модел 1957 г.и  преправят 80
мм. минохвъргачка М-3

Възходът на ВМЗ и ДСО «Металхим»
съвпада с управлението на Илия Гунчев.
Той започва работа в завода и постепенно
израства до главен технолог и началник на
отдел за технологичен контрол, който

отговаря за качеството на произведената
продукция в предприятието. След това е
назначен за заместник на генералния
директор на ДСО„Металхим“.През 1975 г.
става негов генерален директор и в
продължение на 22 години до 1997г., е
негов несменяем директор. Две години по
съвместителство управлява и ВМЗ. Бивши
изпълнителни директори на Вазовските
машиностроителни заводи - Сопот са
Христо Минков, Ненко Горанов, Ангел
Писков, Лило Бочев, Христо Иванов,
Атанас Димитров, Иван Стоенчев и др .

В най-добрите си години ВМЗ дава от
една четвърт до една трета от
националното военно производство. Това
става през периодът 1986-1987 г.. Тогава в
завода работят 26 000 души.  Сега те са
драстично редуцирани и са под 3000 души.

Шести декември 1978 г. е трагичен ден
в историята на завода. На тази дата  се
взривява един от цеховете, при което
загиват двама работници, а едно дете в
Сопот е ранено от счупените стъкла и
остава инвалид. Опасявайки се от
последващи взривове, ръководството на
ВМЗ и Общинският народен съвет на
Карлово евакуират по най-бързия начин
работниците от предприятието и
населението  от града и околните села.
Взети са крути мерки за подобряване
техниката на безопасност на труда в завода
и за съхранение на произведените
боеприпаси.

След 33 години във ВМЗ Сопот отново
експлодират боеприпаси. В продължение на
три години, на три пъти се запалват и
взривяват цех и склад, намиращи се в
землището на карловското село Иганово.

На 10 януари 2012 г. на
производствената площадка на завода,
намираща се на 2 км от село Иганово
избухва експлозия, при която са ранени
трима работници, един от които по-
сериозно. Причината за взрива е недобре
почистена пресформа, с която се е
работило. При направената проверка от
Областната инспекция по труда се
установява, че в прес формата са били
установени остатъци от взривно вещество и
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при поставянето на новото взривно
вещество е избухнал взрив.

В 19.30 часа на 21 март 2015 година се
взривяват около 2000 неуправляеми
реактивни снаряди, намиращи се в 6-ти
холандски склад за готовата продукция на
завода край село Иганово. Експлозиите
продължават около 50 минути, разрушават
сградата и  всяват паника в местното
население. За щастие няма пострадали, тъй
като в момента на взрива не е имало
работници на производствената площадка, а
само два пазачи.

На 14 април 2015 година, в 7.10 часа
сутринта в цеха за утилизация на
боеприпаси край село Иганово избухва
пожар, последван от мощни взривове, които
разрушават сградата. Част от населението
на село Иганово е евакуирано с автобуси,
предоставени от община Карлово. Както и
при първия взрив няма пострадали
работници.

Успоредно с производството на
специални изделия, ВМЗ развива и
гражданско производство. Още през 1958 г.
се проектира и новото производство –
лагерно.През 1960 г. се проивеждат и
първите български лагери в завода. ВМЗ е
единствен производител на лагери в
България. Тук се проивеждат над 500 вида
лагери  за нуждите на нашия пазар и за
много страни по света.За усвояване на
производството на нови лагери през 1969
г. се създава База за техническо развитие и
внедряване на търкалящи лагери. От 1985 г.
тя се трансформира в Институт за лагери и
лагерни възли. През 1986 г. се открива и
Средно предприятие за специални лагери.

Усвояват се нови изделия: сенокосачки,
стругово-фрезови машини, будилници,
детайли за нафтови печки и други. Този
обовителен процес обхваща и
инструменталното производство, започнало
през 1939 г., като инструментално
отделение на тогавашната Държавна военна
фабрика. През 1952 г. то е обособено в
солидно инструментално стопанство с
няколко участъка, което става база за
създаване на инструментален завод, в
който за първи път в България се внедрява
гъвкава производствена система за

производство на щампи, щанци и
пресформи.Изработват се и дискове за
рязане и шлифоване на метали и неметали.

През 1960 г. се открива Цех за
производство на стоки за народно
потребление към “Вазовски
машиностроителни заводи”. Започва
производството на автомобилни газоиа
уредби, газови уреди, прибори за
домакинството, автомобилни резервни
части и други..

В края на осемдесетте години на
миналия век се постави началото на един
нов процес в историята на отбранителната
ни промишленост – процесът на конверсия,
който се изразява в нейното
преструктуриране. Програмата за конверсия
е предвижда съвместна работа с военно
промишления комплекс на Русия,
съвместно усвояване на изделия,
използване на готови разработки,
осъществяване на бартерни и други сделки.
Подписани са договори за научно-
техническо и проиводствено коопериране.

Във ВМЗ започва производството на
мебели и фамилни къщи, хотелско
обзавеждане и други.Започва и съвместно
производство със завод “Металист” в гр.
Серпухов, Русия на части за
радиомагнетофони и прахосмукачка.
Сключва се договор с италианска фирма за
производство на маратонки. През 1993 г.
започва ново производство на дамски
обувки .По- късно в сътрудничество с
италианската фирма “Диадора” се усвояват
и произвеждат спортни обувки и маратонки
Започнали са да се шият дрехи по договор с
български и чуждестранни фирми.На 30
март 1990 г. е подписан договор за
учредяване на съвместно предприятие за
производство на самобръсначки и ножчета
за бръснене.Нови изделия, които ВМЗ
произвежда са велосипедите..По договор с
фирма “Шел” се изработват газови бутилки
за домакински нужди.

Заключение :

От своето създаване до днес ВМЗ -
Сопот преминава през различни етапи. Те
развиват различни производства и създават
нови работни площадки. През 1948 г. ВМЗ е
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известно, като Завод – 23, а от септември
1950 г. като Завод - 11, с което
наименование е известно и до днес за
изделията ни от специалното производство.
Десет години по-късно в предприятието са
извършени разширения, специализация и
концентрация на производството.

Обособените във връзка с това няколко
завода налагат ново название: Обединено
промишлено предприятие “Вазовски
машиностроителни заводи” – Сопот .

През 1971 година предприятието се
преименува в Обединени заводи ”Вазовски
машиностоителни заводи”, а в началото на
1977 г. – Машиностроителен комбинат
“Вазовски машиностроителни заводи”. На
12.11.1991 г. ВМЗ се регистрира, като
Еднолично дружество с ограничена
отговорност.От 25 ноември 1997 г. ВМЗ –
ЕООД се регистрира като ВМЗ - АД.

Благодарение на интелектуалния
потенциал на научно-техническите кадри и
на високата квалификация на
изпълнителския персонал на ВМЗ през
годините са усвоени редица специални и
граждански изделия..

ВМЗ традиционно е участвал в много
изяви в страната и света, на които показва
своите специални и граждански изделия.

От 1947 година ВМЗ - Сопот е редовен
участник на Пловдивския мострен панаир.
Фирмата показва свои изделия във Варна,
София.Участник е в специализираните
изложби “Хемус” - Пловдив.

Фирмата се включва в много
международни изложения – Солун, Анкара,
Хановер и други.Марката ”ВМЗ” се е
наложила на нашия пазар сред
потребителите и на много пазари по света.

Вазовските машиностройтелни заводи е
дружество, получило едни от най-високите
държавни отличия – три ордена “Герги
Димитров”и един “Народна Република
България” – I степен.То ще остане в
историята на България, като първо и
единствено предприятие с най – високи
отличия.
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През последните години тероризмът
се превърна в един от най-сериозните
проблеми за сигурността на стария
континент и основен източник на
безпокойство сред гражданите на
европейските държави. Справянето с този
проблем традиционно е се счита за
отговорност на отделните държави и техните
специализирани органи, които са
компетентни да защитават националната
сигурност  да осигуряват обществения ред.
Зачестилите терористични атаки в страните
от Европейския съюз и сериозните щети,
които те нанесоха на обществото налагат
приемането на нов подход по отношение на
осигуряването на сигурността, а не само
като национална отговорност на страните
членки.  От 2011 г. до сега повече от 2 400
души са загинали при терористични атаки в
Европа, а докладът на Европол от 2016 г.
сочи, че броят на арестуваните лице за

тероризъм се е увеличил повече от пет пъти
в периода между 2011 г. и 2015 г.

Към настоящият момент ЕС се
нуждае от бърз и ефективен обмен на
информация, засилено оперативно
сътрудничество и взаимно доверие, чрез
използването пълният спектър от политики и
инструменти на Съюза, като се работи
съвместно по вътрешните и външните
измерения на сигурността.

Съюзът предоставя редица
инструменти за улесняване на обмена на
информация между националните
правоприлагащи органи. Те следва да се
оползотворяват максимално от държавите
членки. В случаите, където все още
съществуват съществени пропуски, следва
да се прецени дали са необходими
допълнителни инструменти на ЕС.
[Европейска програма за сигурност, приета
на 28.04.2015 г. от Европейската комисия, в
която са посочени основните действия, чрез

2424

Научно-техническа конференция „НАУКА, ТЕХНИКА, СИГУРНОСТ“
22-23.11.2017 г., Пловдив



които да се осигури ефективна реакция на
ЕС срещу тероризма и заплахите за
сигурността в Европейския съюз в периода
2015—2020 г. (COM 2015/185)]

Разбира се, транспонирането на
инструментите на ЕС на национално
равнище не е достатъчно. Инструментите от
рамката на ЕС за сигурност ще влязат в
действие в пълна степен едва когато
националните правоприлагащи агенции
подходят с доверие към съществуващите
инструменти и с готовност обменят
информация.

Европол следва да бъде първият
избор на държавите членки като канал за
обмен на информация в областта на
правоприлагането в ЕС. Защитено мрежово
приложение за информационен обмен на
Европол (SIENA) позволява на държавите
членки да обменят информация по бърз,
сигурен и лесен за потребителите начин
както помежду си, така и с Европол или с
трети страни, които имат споразумения за
сътрудничество с Европол.  За активното
използване на инструментите за обмен на
информация е необходим също така
подходящ интерфейс между инструментите
на ЕС и националните системи за
правоприлагане, като например единните
звена за контакт. [Европейска програма за
сигурност, приета на 28.04.2015 г. от
Европейската комисия, в която са посочени
основните действия, чрез които да се
осигури ефективна реакция на ЕС срещу
тероризма и заплахите за сигурността в
Европейския съюз в периода 2015—2020 г.
(COM 2015/185)]

Ролята на Европейския съюз в
запазването на сигурността и неговите
усилия в борбата с тероризма през
последните години са значителни, макар и
да остават незабележими за обикновените
граждани. Основен принос за това има
Европол , която е специализирана в
подпомагане на европейското полицейско
сътрудничество между страните членки.

Европол е  Европейска полицейска
служба, правоприлагаща агенция на
Европейския съюз със седалище в Хага,
Нидерландия. Европол не е европейска
полиция, нито европейска полицейска сила в
традиционен смисъл и не разполага с
изпълнителни правомощия. Тя е един
общодостъпен инструмент, който
Европейският съюз е създал за подкрепа на

държавите членки в борбата им с
престъпността. От практическа гледна точка,
работата му се състои в улесняване на
обмена на информация, в подкрепа на
полицейски операции и в предоставянето на
анализи на престъпна дейност. Европол
също така изготвя и различни видове
експертизи. Във всяка държава членка на
Съюза има изградено национално звено на
Европол, което е орган за връзка между
централата на Европол и компетентните
национални структури.

Целта на Европол е да подкрепя
действията на компетентните органи на
държавите-членки и взаимното им
сътрудничество за предотвратяване и борба
с организираната престъпност, тероризма и
други тежки форми на престъпност,
засягащи две или повече държави-членки.
Като под „компетентни органи“ се
обозначават всички съществуващи в
държавите-членки публични органи, които
съгласно националното законодателство
отговарят за предотвратяването на
престъпления и борбата с престъпността.

Европейската полицейска служба оказва
съдействие на държавите от ЕС  за
изпълнение на дейности за борба с
престъпността във следните области,
включени в мандата на Агенцията.
Оперативната подкрепа, която Европол
осигурява на страните членки е в следните
области:

- престъпления с  наркотици;
- трафик на хора;
- организирана незаконна миграция;
- киберпрестъпност;
- престъпления срещу

интелектуалната собственост;
- контрабанда на цигари;
- фалшифициране на евро;
- измами с ДДС;
- пране на пари;
- мобилни организирани престъпни

групи;
- тероризъм.
Според Стратегията си за 2016 - 2020 г.,

Европол има за цел да предоставя
оперативна подкрепа с високо качество за
разследвания в държавите членки в три
високоприоритетни области:
тежка и организираната престъпност
киберпрестъпност
контратероризъм
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В отговор на зачестилите терористични
атаки и с цел осигуряване на ефективна
реакция към тези предизвикателства в
началото на 2016 г. Европол създаде
Европейски център по контратероризъм
(European Counter Terrorism Centre), като
основно звено в неговата структура.

Целта на центърът за борба с тероризма
е да послужи като платформа за ефективен
обмен на информация между страните в ЕС
и координация на международните операции
в борбата срещу тероризма, незаконното
транспортиране оръжия и финансирането на
терористична дейност. Центърът включва
оперативно звено и звено за експертиза,
предназначени да отговорят на нарастващата
необходимост в ЕС от съвместни операции и
съгласувани действия срещу терористичните
организации и лицата обвързани с тяхната
дейност. Специализираните екипи от
анализатори и експерти събират оперативна
информация от правоохранителните органи
от всички държави-членки, както и от трети
страни, обработват я и в случай на
терористично събитие или заплаха от такова,
използват всички налични свързани данни,
паралелно с тези придобити от
националните специализирани структури, за
да се състави структурирана картина на
терористичното действие или потенциалната
терористична заплаха.    Центърът на
Европол за експертна работа за осигуряване
на ефективна реакция към тероризма е в
състав от над 40 служители, включително и
командировани национални експерти.
Дейността му е съсредоточава върху:

• борба с чуждестранните
бойци;

• споделяне на оперативна
информация и експертен опит относно
финансирането на тероризма
(посредством Мрежата на звената за
финансово разузнаване (FIU.net)
поддържана към отдел „Паралелни
оперативни услуги“  на департамент
„Операции“ на Европол);

• онлайн терористична
пропаганда и екстремизъм (чрез своето
Звено за интернет наблюдение и
сезиране)

• незаконен трафик на оръжие;
• международно

сътрудничество между органите за
борба с тероризма.

Основните насоки на подкрепа на
държавите членки в борбата с тероризма, от
страна на Европейският център по
контратероризъм са следните: борба с
онлайн съдържание, свързано с тероризъм и
насилие; оперативна помощ, координация и
експертна помощ; възможност за
стратегическа помощ;  директна и незабавна
помощ на място - екип за спешно реагиране,
подкрепа за разследването на място и в
реално време, реакция при инциденти и
координация.

Европейският контратерористичен
център има три основни структурни звена,
служителите на които осигуряват
посочените по-горе направления на
подкрепа, съобразно своята специализация:

• Стратегия и експертиза
• Контратерористични

операции
• Звено за интернет насочване

(виж Фигура №1)

Стратегия и експертиза Звено за интернет
насочване

Стратегия и осведомяване

Оръжия и експлозиви

„Modus operandi“
наблюдение

Текущо разузнаване

Оперативен анализ

Контратерористични
операции

Операции и подкрепа за
интернет разследвания

Изследвания, развитие
и иновации

Интернет наблюдение и
сезиране

Оперативна подкрепа

Контратерористични
финанси

Фигура №1: Структурни звена на
Европейския център по контратероризъм
(ЕЦКТ) към Европол

Основната задача на центъра е
предоставянето на оперативна помощ на
страните членки в разследвания като тези
след атаките в Париж, Ница и Брюксел. Той
съпоставя наличните в момента оперативни
данни с тези, с които Европол вече
разполага, като бързо излага на показ
финансови следи и анализира всички
налични детайли от разследването в помощ
на изготвянето на структурирана картина на
терористичната мрежа.

В случай на голям терористичен акт,
ЕЦКТ може да допринесе за координирана
реакция. За тази цел той разполага с
различни екипи, които често са в
комбинация с експерти по борба с
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тероризма, временно командировани от
страните членки, в зависимост от естеството
на събитието.

ЕЦКТ може да надгражда
установените инструменти на Европол и
контратерористичните мрежи, които вече са
изиграли важна роля в европейската реакция
към терористични заплахи. След атаките в
Париж, например, Европол изгражда
Специална работна група „Fraternité“
/Братство/, в която са назначени близо 60
служители в помощ на френското и
белгийското разследване. До началото на
2016, двете държави са предоставили
терабайти информация, което довежда до
установяването на 800 разузнавателни следи
и повече от 1600 следи, свързани с
подозрителни финансови транзакции.

Екипите от специалисти на
Европейския контратерористичен център,
съставени от анализатори и експерти,
съпоставят оперативна информация от
правоприлагането от всички страни членки,
както и от трети страни. Екипите работят с
тази информация, за да установят по-
широката перспектива на ЕС върху борбата
с тероризма както за оперативни, така и за
стратегически цели.

Като съставна част на департамент
„Операции“ на Европол, ЕЦКТ работи в
тясно сътрудничество с другите два
оперативни центъра към полицейската
агенция на ЕС - Европейският център по
киберпрестъпност и Европейският център по
тежка и организирана престъпност.

В резултат от операциите на ЕЦКТ
по споделяне на информация, Европол
успява да подобри цялостните си
възможности за борба с тероризма. Сега
агенцията е по-добре оборудвана за
осигуряване на страните членки, както и за
предоставяне на нови възможности на
ключови партньори като Интерпол и
Евроюст за ефективно управление на
разузнаването, свързано с борбата с
тероризма.
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ПРИНОСЪТ НА ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО
СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА В
ПОДГОТОВКАТА НА КАДРИ ЗА
НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ
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и.д. ректор на Висше училище по сигурност и икономика, декан на учебно-научен
център „Национална сигурност и обществен ред”

ilin_savov@abv.bg

Резюме: В настоящият доклад се анализира и оценява приносът на Висше училище
по сигурност и икономика в подготовката на кадри за нуждите на националната
сигурност. Обучението в професионално направление 9.1. „Национална сигурност”
във Висше училище по сигурност и икономика се провежда отговорно съобразно
законовите изисквания, обществените нагласи и динамиката на образователната
среда. Сигурността е сложен комплексен проблем и подготовката на кадри в
сферата на сигурността изисква интердисциплинарен подход.

Ключови думи: Висше училище по сигурност и икономика, национална сигурност,
противодействие на престъпността и тероризма, МВР, служби за сигурност,
висше образование

THE CONTRIBUTION OF THE HIGH SCHOOL
OF SECURITY AND ECONOMICS IN THE

PREPARATION OF NATIONAL SECURITY
STAFF

PROF. ILIN SAVOV PHD

Acting rector of Higher School of Security and Economics, dean of academic search center
„National security and public order”

ilin_savov@abv.bg

Abstract: This report analyzes and evaluates the contribution of the Higher School of
Security and Economics to the training of personnel for the needs of national security.
Training in a professional field 9.1. "National Security" at the Higher School of Security
and Economics is carried out responsibly according to the legal requirements, the public
attitudes and the dynamics of the educational environment in this direction. Security is a
complex problem, and the training and training of security staff requires an
interdisciplinary approach.

Key words: Higher School of Security and Economics, National Security, countering crime
and terrorism, Ministry of Interior, Security Services, university education

Въведение
В съвременната среда на сигурност,

която се характеризира с изключителна
динамика се появяват нетрадиционни
рискове от миграционните потоци,
извършването на престъпни посегателства и
опасност от терористични актове, като по

този начин се поставят нови и неочаквани
предизвикателства пред сигурността.
Гарантирането на националната сигурност,
борбата с тероризма и организираната
престъпност, обезпечаването на личната и
обществената сигурност в Република
България, изискват висока професионална
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подготовка и компетентни кадри,  които да
бъдат в състояние още на ранен етап да
анализират и дефинират възникващите
рискове и опасности, както и да предлагат
мерки за тяхното противодействие и
неутрализиране. Според последните
официални данни1 от септември месец 2017
година в Република България е видно, че
има голям недостиг на кадри в системата за
национална сигурност и МВР. Огромното
число на незаети бройки навсякъде в
структурите създава голям проблем в
системата за национална сигурност. Всичко
това налага адекватно, качествено обучение
и подготовка на специалисти в сферата на
националната сигурност и охраната на
обществения ред. Образователната
политика на Висше училище по сигурност и
икономика (ВУСИ) е насочена към
потребностите на сигурността в национален
и регионален мащаб. Висшето училище
подготвя висококвалифицирани бакалаври
и магистри в направление 9.1. „Национална
сигурност” с активното международно
сътрудничество на сродни университети и
колежи от държави в Европейския съюз.

1. Създаване и развитие на Висше
училище по сигурност и икономика

Висше училище по сигурност и
икономика (ВУСИ) е едно от най-младите
висши училища в Република България.
Създадено е като Колеж по икономика и
администрация – Пловдив (КИА). С
решение на 39-то Народно събрание,
обнародвано в бр. 97 на „Държавен
вестник” от 4.IX.2003 година, и
преобразувано с Решение на 43-тото
Народно събрание, публикувано в бр. 38 на
„Държавен вестник” от 26.V.2015 година. В
продължение на създадената десетилетна
традиция, както и в резултат на ускорено
развитие, ВУСИ утвърждава лидерските си
позиции сред частните висши училища в
Република България, поставяйки успешно
начало на интегрирането си в европейското

1 Вестник „СЕГА” - Брой 5989 (223) 26 Септември
2017: Липсата на кадри в МВР, МО и службите е
драстична
38% недостиг на кадри в Държавната агенция
"Разузнаване" (ДАР), по 20% празни места в
Държавната агенция "Национална сигурност"
(ДАНС) и в армията, 10 на сто свободни щатни места
и в МВР.

висше образование. ВУСИ организира
обучението в професионално направление
„Национална сигурност” и „Икономика и
управление” в избрани
образователноквалификационни степени и
форми на обучение в съответствие със
своята мисия, стратегия, цели и задачи.

През 2017 година ВУСИ получи една
от най-високите оценки сред частните
вузове в Пловдив и максимална 6-годишна
институционална акредитация.
Националната агенция за оценяване и
акредитация (НАОА) към Министерски
съвет на Република България даде обща
оценка от 9,01 и срок на валидност на
акредитацията от шест години, в
съответствие с чл.79, ал. 4 от Закона за
висшето образование2. По този начин
ВУСИ затвърди лидерската си позиция на
престижен образователен и научен център,
предлагащ качествено обучение в
съответствие с нуждите на пазара на труда.

Изключително високата оценка е
резултат от начина, по който ВУСИ
осъществява предмета на дейността и
целите като организация;

- от ефективността, с която се
контролира, поддържа и повишава
качеството на обучението в предлаганите
професионални направления;

- за постиженията на преподавателите
и студентите в научните и приложните
изследвания;

- за високата квалификация на
академичния състав;

2 Чл. 79. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от
02.07.1999 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г., изм. - ДВ,
бр. 61 от 2011 г.)
(1) Оценяването при институционална и програмна
акредитация се извършва по десетобална система,
включваща оценките от 0 до 10,00. Оценката по всеки
критерий за оценяване на обектите по чл. 77, ал. 2 и
чл. 78, ал. 3 се формира като средноаритметична от
оценките, получени по всички негови показатели в
съответствие с техния коефициент.
(4) Срокът на валидност на акредитацията е:
1. шест години - когато получената оценка е от 9,00
до 10,00;
2. пет години - когато получената оценка е от 7,00 до
8,99;
3. четири години - когато получената оценка е от 5,00
до 6,99;
4. три години - когато получената оценка е от 4,00 до
4,99.
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- за осигурите отлични условия на
материалната и технологичната учебна
среда.

Отново през 2017 година ВУСИ
получи отлична оценка и максимална,
шестгодишна програмна акредитация на
професионално направление „Национална
сигурност“. Националната агенция за
оценяване и акредитация (НАОА) към
Министерски съвет на Република България
даде обща оценка от 9,07 по десетобалната
система и срок на валидност на
акредитацията от шест години, съгласно
чл.79, ал. 1 от Закона за висшето
образование. По този начин ВУСИ затвърди
лидерската си позиция на престижен
образователен и научен център,
предоставящ високо ниво на учебния
процес в съвременна технологична база.

През последните години във ВУСИ са
избрани да провеждат обучение
висококачествени хабилитирани
преподаватели и специалисти, които
прилагат изключителен професионализъм и
високо ниво на експертност. Обучението на
кадри за националната сигурност се
извършва по модерен начин, като се
преподават съвременни дисциплини, в
чиито съдържание и методика са
инкоропирани съвремените западни
практики. Възпитаниците на ВУСИ успяват
да усвоят не само професионални знания,
но и формират твърда воля и категорична
решимост да отстояват справедливостта и
да утвърждават върховенството на закона.

ВУСИ е образователна и научна
институция в областите на националната
сигурност и икономиката. Цялостната
дейност на ВУСИ е насочена към
поддържане на високи образователни и
научни стандарти, осигуряващи ефективна
професионална реализация и перспектива за
личностно израстване на служителите от
службите за сигурност и МВР, студентите и
академичния състав.

2. Дейност на учебно-научен център
„Национална сигурност и обществен
ред” на  Висше училище по сигурност и
икономика

Учебно-научен център (УНЦ) „
Национална сигурност и обществен ред “ на
ВУСИ предлага обучение за придобиване
на ОКС „бакалавър“ и „магистър“ (в
съответствие с чл. 17, ал. 4 и 5, чл. 42, ал. 1,

т. 1 и според изискванията на чл. 17, ал. 2, т.
2 – 9 от ЗВО) в две форми на обучение –
редовна и задочна, от професионално
направление 9.1 „Национална сигурност“
по  специалностите:

 „Противодействие на
престъпността и опазване на обществения
ред“;

 „Противодействие на тероризма“.
Целта на обучението в ОКС

„бакалавър“ е подготовката на кадри, които
да намират приложение на своя труд в
различните (големи, малки и средни)
организационни структури, свързани със
сигурността и обществения ред. Да
притежават знания, практически умения и
навици, да се адаптират и реализират в
непрекъснато променящата се
административно-управленска среда в
страната и в Европейския съюз. Обучението
в ОКС „магистър“ има задачата да подготви
висококвалифи-цирани специалисти в
областта на сигурността и обществения ред,
които да притежават задълбочени
теоретични знания и умения за
осъществяване на ръководна,
консултантска и експертна дейност.

Някои от специфичните
компетенции, включени в учебните
програми, които дават възможности на
бъдещите специалисти в сферата на
националната сигурност да вникнат в
същността и особеностите в дейността
по противодействието на
престъпността и тероризма са:

1.гражданското общество и правовия
ред в Република България;

2.основните права и задължения на
гражданите;

3.държавното устройство на
Република България;

4.основите на националната
сигурност;

5.законодателната уредба на
противодействието на престъпността и
тероризма;

6.тактическите и техническите
аспекти на използването на оръжие,
физическа сила и помощни средства;

7.общата  и специална полицейска
тактическа и стрелкова подготовка;

8.използването на технически
средства за превенция и разкриване на
престъпления; организацията и тактиката за
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наблюдение и контрол на държавната
граница;

9.наказателноправната
характеристика на отделните видове
престъпления;

10. средствата, формите и
способите на полицейско разузнаване;

11. тактиката за прилагането на
способите за събиране и проверка на
доказателствата; противодействието на
икономическата, организираната
престъпност и тероризма;

12. взаимодействието на
структурите на МВР с държавните органи и
гражданското общество за противодействие
на престъпността и тероризма, опазване на
обществения ред, наблюдение и контрол на
държавната граница.

13. основи на
контраразузнавателната и разузнавателната
дейност;

14. защита на комуникационните и
информационните системи;

15. контрол на трафичните данни;
16. разузнавателен анализ;
17. основни аспекти на вътрешната

сигурност – рискове и заплахи;
18. стратегически анализ в

сигурността и др.
Професионални квалификации,

придобити знания и умения даващи
възможност за прилагане на
професионален подход при
осъществяване на:

1.охрана на стратегически и особено
важни обекти и неутрализиране на
терористични групи;

2.опазване на обществения ред ;
3.наблюдение на държавната граница

и контрол за спазване на граничния режим;
4.прилагане на правните норми,

регламентиращи административната и
административ-нонаказателната дейност на
полицията и службите за сигурност;

5.прилагане на средствата, способите
и формите на полицейско разузнаване за
превенция и разкриване на престъпленията,
противодействие на организираната
престъпност и тероризма;

6.прилагане на правните норми,
регламентиращи воденето на разследването
в стадия на досъдебното производство;

7.прилагане на криминалистични
средства, методи и препоръки за събиране,

изследване, проверка на доказателства и
извършване на действия по разследването;

8.комплексно използване на силите,
средствата и методите за предотвратяване,
пресичане и разкриване на престъпления и
нарушения на обществения ред;

9.използване на оръжие, на помощни
и защитни средства и др.

Програмите за обучение в ОКС
„бакалавър“ и „магистър “ в професионално
направление „Национална сигурност“ във
ВУСИ напълно отговарят на изискванията
за подготовка на обучаеми за работа в
специфична организационна среда на
системата за сигурност и обществен ред и
позволяват мобилност на студентите при
изучаване на  базисни дисциплини.

Разработването на специфични
процедури за наблюдение (контролиране),
анализиране, оценяване и утвърждаване
(одобряване, приемане) на всяка учебна
програма и на учебната документация на
професионално направление „Национална
сигурност” в УНЦ „Национална сигурност
и обществен ред” качествено и
количествено доказва  необходимостта  от
актуализиране на всяка учебна програма в
съответствие с нуждите на пазара на труда.

Това се осъществява чрез извършване
на доклади и решения на специализирани
комисии по учебни дейности, както и с
мониторинг, анализиране и оценяване на
всяка програма за обучение, свързана с
придобиване на основни компетентности,
гарантиращи пълноценната реализация на
бъдещите специалисти по национална
сигурност.

В УНЦ „Национална сигурност и
обществен ред” съществува динамична и
прозрачна обратна връзка между
преподаватели и студенти. Публично
оповестена е система за провеждане на
изпитните процедури (вкл. Държавини
изпити и дипломни защити), която включва
критериите и методите за проверка и
оценка на знанията и уменията на
обучаемите, както и критериите за
поставяне на цифрова оценка. Специалисти
от практиката (службите за сигурност и
МВР) и частния охранителен сектор са
включени в комисиите за семестриални и
държавни изпити.

Изградена е система за научно-
изследователска дейност на студентите,
която е ключов фактор за тяхното
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личностно самоусъвършенстване, за
съпоставима с европейските стандарти
професионална подготовка и успешна
социална реализация.

1. Международни студентски
научни конференции – провеждат се всяка
година паралелно с ежегодната научна
конференция на ВУСИ . В нея участват
студенти от други държави, от други висши
училища и най-добрите студентски научни
разработки, номинирани от Академичния
съвет и утвърдени за участие в
конференция.

2. Кръгли маси – тази форма дава
възможност за по-широк обхват на
студентите в научноизследователската
дейност.

3. Студентски научни семинари.
Провеждат се по определени дисциплини,
на които студентите представят реферати,
доклади, есета и други форми на студентско
творчество с изследователски елемент. Най-
добрите разработки се номинират от
ръководителя на семинара в
сътрудничество с отговорника на
студентската група и се награждават.

В УНЦ се поддържат собствени
информационни масиви за световните
постижения в професионалното
направление за противодействието на:

 тероризма,
 тежката организирана престъпност,
 конвенционалната  престъпност,
 трафика на хора и наркотици,
 незаконната миграция,
 екологичната сигурност
 изпирането на пари и

финансирането на тероризма и др.
В процеса на обучение на кадри в

сферата на националната сигурност УНЦ
постоянно модернизира учебните програми
и въвежда нови учебни дисциплини
отговарящи на потребностите на
практиката, както и на съвременните и
бъдещите рискове и опасности (кибер
престъпления, кибер разузнаване,
стратегически анализ в сигурността, защита
на информационните системи, защита и
контрол на трафичните данни и др.). Важен
елемент от качественото обучение във
ВУСИ е създаване на условия за
придобиване на знания и умения в учебна
среда близка до реалната.

3. Приоритети и цели в
подготовката на кадри за националната
сигурност в учебно-научен център
„Национална сигурност и обществен
ред”

Създаването и изпълнението на
приоритети и цели в дейността на УНЦ
„Национална сигурност и обществен ред” е
от особена важност в процеса на
подготовката на кадри за националната
сигурност. Някои от водещите приоритети
са:

- Изучаване на съюзните
стандартизационни, доктринални и
концептуални документи на НАТО и ЕС,
както и практическото им реализиране в
обучението на кадрите;

- Актуализиране на учебно-плановата
документация в съответствие със
съвременните изисквания;

- Развитие и усъвършенстване на
учебно-материалната база;

- Укрепване и разширяване на
международните контакти в областта на
обучението и изграждане на експерти по
национална сигурност и охрана на
обществения ред;

- Усъвършенстване и научно
израстване на академичния състав на
катедра „Национална сигурност”.

Основните цели са свързани с новите
реалности и се обогатяват чрез изучаване на
закономерностите, характера,
съдържанието и принципите за
организиране и провеждане на съвременна
учебно-методическа дейност, изграждане на
умения за творческо и аналитично мислене,
като се прилага системния подход при
изграждане и управление в националната
сигурност и охраната на обществения ред.

Студентите, които завършват
обучението си са подготвени
интелектуално, нравствено и физически,
професионално и лидерски за реализация
като служители от службите за сигурност
или МВР. В резултат на цялостната си
подготовка във ВУСИ, випускникът се
формира като личност:

- с изградени лидерски и положителни
морални и волеви качества;

- с достатъчно знания в областта на
националната сигурност, специализираните
дисциплини, позволяващи правилно
разбиране на процесите и явленията в
съвременното общество, които са свързани
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с защита на националната сигурност и
охраната на обществения ред;

- с развити интелектуални и волеви
качества;

- с висока обща култура и
комуникативни способности.

Моделът на обучение в учебно-научен
център „Национална сигурност и обществен
ред” е изграден на принципа на
последователно натрупване на знания и
усъвършенстване на умения, като се върви
от единичното към общото при цялостно и
всеобхватно изпълнение на учебния план.

Завършилите професионално
направление „Национална сигурност” във
ВУСИ намират реализация в държавната
администрация, ресурсните звена на
службите за сигурност, МВР, МО, в научно-
изследователски организации с интереси в
областта на сигурността. В процеса на
подготовка и обучение на специалисти във
ВУСИ се осъществява внедряване на
теоретични разработки и практики в
сферата на националната сигурност на
сродни научни институти и учебни
заведения. Засилването на международното
сътрудничество със сродни европейски
образователни институти допринася за
повишаване на професионализма в процеса
на противодействието на престъпността и
тероризма, както и надеждна защита на
сигурността на Република България.

Една от основните задачи на ВУСИ е
да подготвя висококвалифицирани
специалисти с висше образование, които
неуморно и интелигентно да работят в
защита интересите на обществото и
държавата. Уменията, които студентите
получават по време на образователния
процес във ВУСИ дават освен добрата
професионална подготовка, но и високото
съзнание и нравствено самочувствие. Всеки
един студент, който е избрал да се обучава
във ВУСИ бива интегриран в един
академичен процес на натрупване на знания
и дълъг път към хоризонта на научната
истина и професионализма.

Заключение
Съвременните рискове и заплахи на

сигурността изискват висок
професионализъм от кадрите на пряко
ангажираните институции в защитата на
демократичните ценности и на
националната сигурност. Ефективното

противодействие на престъпността и
защитата на националната сигурност
изисква качествена и адекватна съвременна
подготовка на специалисти, които да
работят в сектора за сигурност и МВР. Не
на последно място трябва да се подчертае
необходимостта от осъществяването на още
по-активно сътрудничество и с частния
сектор в контекста на опазване на
обществения ред и защита на националната
сигурност. Учебно-преподавателската и
научно изследователската дейност във
ВУСИ се развива на основата на
реалностите в глобализирания свят. Това
способства за осигуряване на подготвени
кадри с висока професионална подготовка,
компетентност и значима правна култура.

Визията за развитието на ВУСИ в
стратегически план предвижда
превръщането му в международно
разпознаваема и престижна образователна,
научноизследователска институция.
Висшето училище продължава да развива
своите образователни програми в
съответствие с икономическите и
обществените потребности и
международните стандарти за качество.
Научните изследвания са ориентирани към
проблемни области с актуална значимост и
широк международен отзвук, а работещите
във ВУСИ учени получават все повече
национална и международна видимост и
признание. Провежданите социално-
културни и спортни дейности увеличават
авторитета на ВУСИ и утвърждават
мястото му на едно от най-бързо
развиващите се висши училища в Южна
България. В развитието си ВУСИ ще
продължи да следва ключовите
национални, европейски и международни
политики в областта на висшето
образование и науката, отразени в
стратегически и програмни документи.
Освен това, ще бъдат отчитани критичните
социално-политически развития и
неблагоприятните демографски тенденции
в страната, динамиката на пазара на труда и
конкуренцията на висшите училища.
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Abstract: The paper presents analysis of Digital Economy (DE) and Digital
Transformation (DT) risks problem and proposes the value-based approach for risk
management. The critically low level of works studying high risks of DE in comparison to
efforts for promotion of new technologies and business models that carry these risks is
indicated. To overcome this drawback, the recommendations on risk management method
are presented. This method is based on the analysis of the enterprise components which is
linked with values that the stakeholders gain or lose when performing specific DT. For
backing this risk management method, the common structure of values is proposed, the
multidimensional Open Enterprise Values Space (OEVS) and the Open Integrated Values
Model (OIVM) of all stakeholders of enterprise transformation is presented. Some options
for using the proposed rules and models are showed. The usage of the proposed method is
demonstrated by the case of risks analisys of the popular Uber taxi company.

Key words: digital economy, digital transformation, digital transformation risk, risk
management, value model, value based analysis, values space

1. Introduction
The current state of Digital economy (DE)

brings both high benefits and high risks as results of
enterprises transformation, but the risks factor is not
so obvious and transparent as the benefits factor and
there are far fewer methods for managing the risks
factor.

Some common risks for DE enterprise
development are shown in the reports of the World
Bank [1] and the United Nations [2, 3]. They
highlight the problems and risks of a non-
technological nature in the digital transformation
(DT) of enterprises and engineering of ecosystems
involving enterprise users. The latest reports for
World Economic Forum [4] and to the Club of
Rome [5] clearly present the risks and risk
management as a global problem.

However, works studying the risks of DE
have much fewer resources and less advertising
than promotion of new technologies and business
models that bring these risks.

This context requires further research and
inclusion of risk management concepts for both
observable risks and those that are not yet known in
DE and Enterprise Engineering.

This state of affairs motivated the author to
undertake projects that include risk analysis in the
development of new enterprise architectures on the
medium and longer time horizons. The forecasts
and models developed in these projects [6, 7]
remain workable, but they are not sufficient for the
full-fledged risk management both in the

predominantly digital intensive transformations and
in related ones.

In this regard, papers [8–10], among other
things, present some recommendations on risk
management that directly or indirectly require the
correlation between the architecture of an enterprise
(existing or planned) and the values that the
stakeholders gain or lose when performing specific
transformations. However, these and similar studies
face a high level of subjectivism in the definition of
values with a variety of values types and forms, as
well as a wide range of risks causes and types of
risks themselves. To overcome the difficulties
arising in this regard, this study was conducted and
recommendations were proposed for structuring and
evaluating the components of enterprises
undergoing transformations, as well as the values of
stakeholders (also named participants or parties)
involved or substantially affected by the
transformation.

The rest of the article is structured as
follows. Section 2 contains information on
approaches and basic research methods. Section 3
begins with an example of an architectural analysis
of the positive and negative aspects of a particular
DE enterprise - the Uber company. This example is
then generalized to cover different types of
enterprises, and rules for managing risks of
transformations are proposed by better aiming for
values of parties. Section 4 offers a variant of the
general value structure, the multidimensional Open
Enterprise Values Space (OEVS) and the rules for
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the formation in the OEVS of an Open Integrated
Values Model (OIVM) of enterprise and parties of
its transformation. Section 5 provides some options
for using the proposed rules and models in works on
DT and indicates a direction for further research and
development.

2. Employed approaches, models, and
methods
The methodological basis of this research

includes:
 the searching and predictive variant of a

historical approach to analysis;
 the architectural approach to an enterprise –

from local to global and to extended enterprise and
to its ecosystem;

 the holistic integrated approach to an
enterprise with attention to social and humanity,
economical and informational, strategy and tactics
aspects in their interrelations.

The set of participants or parties affected by
the transformation includes not only the enterprise
as an agent of the economy, but also its owners,
employees and partners, clients, public
organizations, and public authorities.

In this study we use the five-model DT
scheme proposed in [8]. Table 1 shows the
conception of the relationship between the proposed
models of partial and integrated values and models
in the five-model scheme [8] of functional
architecture, which includes services or platforms
for business functions and their business purposes.

Table 1. The five-model enterprise transformation
scheme and value models

For single party or
component of
enterprise

For integrated
representation of
enterprise

Values
(see
Section 4)

Model of specific
value vq,n for
stakeholder sq

Open Integrated
Values Model
OIVM = {vq,n}

Goals (see
[8], Fig. 1)

Business goals and
goal indicators
achieved through a
specific system or
DT component

Integrated
business goals
indicators system;
their links with
OIVM and
OICAM elements

DT
compo-
nents as
“DT
models”
(see [8],
Fig. 1)

DT component
model ct (firstly for
business functions
and digital services
or platforms
provided to these
functions)

Open Integrated
Component
Architecture
Model
OICAM = {ct;
ct×cp | p≠t)}

The research includes the phases:
1) Case study. The brief analysis of the

Uber company case, including the architectural and
value analysis, is presented. This phase is useful for

reducing the difficulty of presentation caused by the
great range of causes of DT risks emergence.

2) Generalization of the methodology. The
methodology for analyzing transformations and
actions for managing the identified risks is intended
for enterprises of different types and is formed from
the position of compliance with the basic values of
the enterprise and its stakeholders.

3) Structuring and integration of the value
model. The generalized structure of the value model
is considered, which provides the ability to compare
different values and risks for parties of different
types.

The other aspects of applied methods were
described in [8, 9].

3. An approach to DT risk management based on
the analysis of components and values

3.1. Case study. Value-based risk management
The example is based on a business model

described about 20 years ago in [11] which remains
very popular, namely, the use of Internet services
and automatic platforms "digital marketplace".

As an example of a particular company,
Uber [12] was chosen, as this company is under the
scrutiny of the media and its business model is well
known. The Financial Times described [13] typical
complaints of drivers under pressure of overload at
work and having no protection of labor and health
standards on the part of Uber, which refused any
responsibility for drivers and passengers. Uber has
declared itself "just" an analytical company or an
information platform that provides support to
drivers (as independent entrepreneurs) and
passengers. The conflict was examined in the court
of London, which took a decision in favor of drivers
and refused to Uber to renew the license to work in
London. Then a similar decision was taken by the
EU Supreme Court [14].

Courts have recognized that declaring
themselves to be just a digital marketplace or
information platform, Uber is misleading. It should
be considered a transport company offering a taxi
service and bearing all kinds of responsibility for
drivers and passengers. It is possible that the
adoption of such a decision was facilitated by cases
of violence against passengers in the Uber taxi. In
addition, it was important that Uber not only
provided information to drivers and passengers, but,
depending on the amount of work done, changed
the level of support for drivers up to their removal
from the drivers’ pool. That is, the driver was not an
independent entrepreneur. In practice, the courts
saw the threat of destruction of public values,
including safety and labor standards, as well as the
rules of taxation. Such assessments went beyond
Europe, and in the latest report to the Club of Rome
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[5], inadmissibility of such a business model is
indicated not only for Uber, but also for other DE
companies.

However, one should take into account that
evaluations and opinions of Uber estimates are
ambiguous, and along with negative estimates, there
are also positive ones. For example, in London,
several hundred thousand people stand for support
of Uber as the cheapest taxi that quickly responds to
orders.

Below are the main "digital" functional
components of Uber and assessment of their
compliance with the values of consumers,
employees and society which have already been
discussed by the author earlier in [15, 16]. For
brevity, consideration of the values of Uber owners
is not included.

We can assume that the basic values of
consumers, workers and society are fully met by the
automation of functions:

• (+) geolocation of cars and customers;
• (+) routes calculation between them and to

their destination;
• (+) calculation of the transportation fee

along the route;
• (+) messages “center - client - taxi driver”

synthesis and delivery (sms, voice).
The main values of consumers, workers and

society are completely contradicted by the
completely automatic and practically uncontrolled
performance of the following functions or their
elimination from business architecture:

• (-) fully remote hiring freelance drivers for
the drivers pool without checking their professional
competence;

• (-) elimination of social Uber’s
responsibility to employees;

• (-) elimination of Uber’s responsibility to
customers for drivers’ qualities;

• (-) elimination of support managers for
customers.

We also discover some functions that do not
receive an unambiguous evaluation at this level of
detail and require more detailed analysis, since their
complete automation or elimination brings both
benefits and losses:

• (+-) drivers selection for the route;
• (+-) simplification of payments to drivers;
• (+-) full elimination of "brokers" (while

mediators have both benefit and loss).
The example shows that using functions

marked with (-) and (+ -) carries Uber high risks.
Comments: 1) These are not all

components, only just as an example; 2) Marks (+),
(-) and (+ -) will be used further in the paper along
with the mark (0) meaning “matching is not
applicable”.

At a glance, an obvious recommendation to
Uber on risk management is removal or
replacement of the components marked with (-), as
well as performing further analysis for ones marked
with (+ -).

However, models and recommendations are
not so simple. For example, risk management
actions should take into account that removing or
replacing functions of type (-) can lead to losing
economic advantages over competitors and to
leaving the market, since the remaining digital
functions such as (+) have long been mastered by
"traditional" taxi companies.

3.2. Generalization of the analysis method
of transformations, including risks
management
The description of the example in sub-

section 3.1 is a strong simplification. In this regard,
the methodology for analyzing transformations is
formed by generalization of the following:

• rules for the architectural analysis of
transformations (planned or implemented) at
enterprises of different types;

• evaluation of transformations based on
assessing the achievement or loss of core values not
only of clients but also of the enterprise as an agent
of the economy, as well as the values of other
parties;

• a sequence of actions to manage risks and
reduce possible damages.

The method contains two groups of rules.

3.2.1. Rules for analyzing the architecture of
an enterprise and its DT
1) Describe in general the key components

of the enterprise (primarily the functional ones),
whose deep automation, often done together with
their deep business reengineering, is planned to be
implemented or has been carried out to improve the
operation of the enterprise.

2) Describe in general the key functional
components of the enterprise, traditionally included
in the business architecture, or existing in its
previous version, but not included in the target
"digital architecture".

3) Describe the meaning of the links
between the functional components themselves and
their business environment based on the five-model
DT scheme (see Table 1 in 2.3 above and [8]).
Appraisals of achievable or anticipated
improvements in performance indicators are
recorded, primarily (but not only), at the expense of
DT.

4) Describe all the basic values of all the
participants in the transformation. When describing
the values of an enterprise as such (as DE agent), it
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is necessary to describe and clearly distinguish two
groups of values:

a) declared values (for example, declared in the
official mission of the enterprise),

b) values actually affected (created, increased,
or decreased) by the newly generated or modified
functional components of the enterprise, or affected
by the absence or elimination of specific
components, as shown in sub-section 3.1.

The group "b" of values is formed on the
basis of the description of the enterprise
components defined in the OICAM model (see
Table 1 in Section 2). In describing groups "a" and
"b", some values can enter both groups.

5) Each transformed or eliminated
component is marked with a sign that indicates that
this component is responsible, contradictory, or not
related to the values of participants in the
transformation under consideration:

 mark with the sign (+) the components
transformation of which meets or does not
contradict the values of all parties;

 mark with the sign (-) the components
whose proposed or completed transformation
contradicts the core values of at least one of the
priority parties or the risk of contradiction to such
values is unacceptably high. Comment: discovered
violated values are referred to as the critical ones;

 mark with the sign (+-) the components
whose proposed or completed transformation
partially contradicts the basic values of at least one
of the priority parties which means that they can
bring both benefit and loss;

 mark with the sign (0) the components that
cannot be matched with any value of any party.

6) The components marked with (+-) should
be detailed in such a way that the sub-components
under consideration receive the marks (+), (-) or (0)
at the resulting level of detail. Comment: it is
advisable to limit the resulting iterative analysis of
sub-components to the second level of detail.

Comment on the rules of analysis: There is
an obvious possibility of unequal rights of various
DT parties; first of all, with respect to rule 5 which
introduces the possibility of some priority of certain
parties. This inequality is deliberately allocated to
show the objective complexity of the situation,
which often requires the search for non-standard
solutions in actual work.

3.2.2. Rules for risk management and DT
improvement
1) The variants for replacing marked (-)

components with other ones that can be marked (+)
are designed or selected, or components are
modified to minimize remaining risks.

2) Similarly – for sub-components.

3) The obtained new architecture at the
level of components and their links is checked for
compliance with the values of the parties and for the
implementation of other relevant requirements and
norms. The remaining risks are assessed, and the
architecture, if necessary, is finalized.

4) If it is not possible to form a new useful
component or sub-component, it is necessary to
select further actions from the following list:

a) weakening the levels of the required values
conformed with the parties of transformations, up to
obtaining an acceptable compromise option (the
weakening of requirements can be completed by
lowering the accepted level of value realization,
measured by special scales prescribed in the value
model discussed in Sections 4 and 5);

b) searching for new values for the parties
replacing the detected critical values;

c) refusal to perform the analyzed
transformation and transition to a search for a
different strategy for enterprise development (see
the rules for changing strategies in [10]).

4. Values and their model for DT and risks
management

4.1. Interpretation of Values and Value
Models for DT

4.1.1. Problems in interpreting values and
comparing values through an integrated
space of values
At present, there is no generally accepted,

sufficiently complete, and at least partially
formalized meta-model of values; comparison of
values is very difficult due to a number of widely
differing approaches to the interpretation of the very
concept of value. At the same time, in order to
fulfill the rules of analysis and risk management
(Section 3), it is necessary to use comparable value
models of different participants, in particular, in
order to assess the conformity of the values of the
parties planning the transformation with the values
of other parties.

We also point out the highest rate of change
in the picture of the world and the fact that these
changes are a crucial factor in the values variability.
Thus, in [17] it was shown that for new generations
this factor leads to the inverting of value systems
relative to those that were considered conventional
just a short time ago.

At the same time, in the field of
management, social psychology, and ethical
teachings, there exist important provisions and
partial models that can be applied in the OIVM
development. The heterogeneity of these partial
models is caused by the fact that they reflect
different aspects of value, therefore we consider
using them for forming different dimensions of
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Open Enterprise Values Space (OEVS) as the space
intended for OIVM placement.

4.1.2. Participants and tasks where value
models are used
Value models are seen as a working tool for

evaluating and selecting transformations. This
means that they must reflect the values of a wide
range of parties involved in transformations. It is
also necessary to consider the great variety of
business tasks in which such values must be taken
into account.

Here is an example of such tasks for rules
4–7 of the analysis of the enterprise architecture and
its transformations and rules 1, 2, 4a, and 4b for risk
management and DT improvement (see Sect. 3):

• search for coming products (services) and
directions of the enterprise development on the
basis of forecasts of prospective values of
customers and promising technologies;

• formation of enterprise development strategy
in DE and comparison of enterprise DT variants,
including comparison of target architectures for new
levels of productivity and quality of work;

• design of product (service) improvement,
including the choice of the direction and size of the
necessary enterprise transformation with the
assessment of the "cost-result" balance.

In these tasks, we consider individuals
(including conventional representatives of client
groups), communities, and organizations as large
categories of stakeholders.

In simple cases, the enterprise as a whole
(as a DE agent), its owners, customers, and
employees, are included in the number of
stakeholders or parties whose values are to be taken
into account. In more complex cases, the company's
partners, public and professional associations, and
public authorities that affect the activities of the
enterprise and its ecosystem are also considered.

To compare the values of such different
stakeholders and carry out these tasks, equitype
elements must be included in their value models.

4.1.3. On the question of using a general
interpretation of high values
To compare the heterogeneous values of

different stakeholders, it is methodically expedient
to rely on a common interpretation of certain
highest values for these parties.

As a step to this, we can consider the
approach of Garaedagi [18], where categories of
beauty and culture were included, and the culture
was treated (following [19]) as a collection of
ethical and moral norms that impose restrictions on
possible actions. However, this approach is not
sufficient to assess future transformations that are

planned to be implemented and for which ethical
and moral norms have not yet been worked out.

Therefore, in this paper, it is suggested to
use the working definition based on a more general
interpretation of value which is understood as the
boon to an individual, a group, and/or a society in
the sense of moving from satisfying some biological
and physiological needs towards highest values.

We discussed this and similar
interpretations in different audiences. Very
important were the conversations with Dharia Rahi
GuruMata, Head of International Department [20].
The boon was discussed in two incarnations, as a
high ethical category and as a progress towards this
category in everyday life, including activities of
enterprises. The subjective nature of the evaluation
of the boon was taken into account. The needs and
ways of performing expert assessments of the
availability of the boon and its relative scope were
discussed.

The author recognizes that interpretations of
highest values can be dramatically conflicting, and
with it, our time shows real possibilities for a strong
rapprochement between the positions of various
ethical and spiritual teachings, which can be caused
by the awareness of the increase in common threats
in all aspects (ecological, technological, other). The
report [5] is the evidence that today, and in the near
future, universal highest values are earnestly needed
that focus on the boon for all living beings and the
world as a whole.

4.2. Partial value models and the scheme of
their integration
The proposed approach to the general

scheme (framework) of value models integrates the
following views on value:

• meeting the needs of the stakeholder,
• the social environment and personal situation

influence on the stakeholder's values
• DE influence on a value’s forms.

The approach also provides for the
possibility of encompassing common highest values
that are relevant at this historical stage.

In order to compare different values for
checking their consistency or contradiction to each
other, specific values are placed in the OEVS - the
general multidimensional Open Enterprise Values
Space, which is based on dimensions explicitly or
implicitly proposed in the models [21–23] and their
extensions.

4.2.1. The Maslow model usage
The Maslow model [21] is used as an open

model with its actual extensions. The relativity and
variability of the order of the "need / value" levels
arising due to different priorities in the satisfaction
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of different needs for different actors are
recognized, as well as the extension [24] which
includes additional levels (types) of needs / values:
cognitive, aesthetic, values of self-realization and
transcendental values, including altruistic ones.
Altruistic values can be accepted as a kind of
highest values discussed above in sub-section 4.1.

This model is used as the basis of the
dimension M = {mi} of the OEVS where mi is the
level in the "extended Maslow pyramid".

4.2.2. The Graves model usage
The Graves model [22] is applied in both

simplified and expanded modes. In a simplified
version, it is used in full accordance with its original
scheme as an ordered sequence of development
levels of the socio-economic environment joined
with the type of the participants' behavior defined as
rational for this environment.

In this case, in order to comply with the
rules of sub-section 3.2 and the business tasks in
paragraph 4.1.2, the levels of the environment with
Graves codes DQ, ER, FS are primarily used.

In this version, this model is used as the
basis of the dimension G = {ge} of the OEVS,
where ge is the level of development of the
environment and of the stakeholders’ behavior in it.

In the expanded mode, it is taken into
account that the environment and the stakeholder’s
behavior may not correspond to each other in the
manner defined in [22]. This discrepancy can mean
either a gap between the declared and real
characteristics of the environment or a decision
taken by the stakeholder not to act according to the
rules called rational by Graves or both. In this case,
the partial model induces two dimensions of the
OEVS:

• dimension G = {ge}, where ge is the level of
development of the medium,

• dimension B = {bh}, where bh is the level of
the behavior of the stakeholder.

4.2.3. The Schwartz model usage
For each value in OEVS, we must provide

the connection of the above defined levels of mi, ge,
and bh with a description of the value of a specific
type. What is important, this value description is
extended by actual forms of this value
representation and by measurable levels of the value
realization in these forms. These descriptions,
combined with the scales of value implementation
levels, are used as the basis of the aggregated
dimension SH for description of OEVS values.

For the initial formation of this aggregated
dimension, descriptions of the values in the
Schwartz method [23] originally developed to study
the dynamics of the values of individuals and

groups are used. Lists of values from [23] are
supplemented by additional values as needed for
specific conditions.

The model [23] expanded and
supplemented with the above-mentioned method is
the basis of the dimension SH = {shj,f,k}, where shj,f,k
is the combination of the description of value, the
form of its expression, and the level of
implementation, with a description of this level
interpretation.

Thus, for the stakeholder sq, the specific
value vq,n is represented by a point with coordinates
in the OEVS space:

• in the simplified version, vq,g = (mi, ge,
shj,f,k), which provides a way for using three-
dimensional illustrations,

• in the extended four-dimensional version,
vq,g = (mi, ge, bh, shj,f,k), with a potential increase in
the number of dimensions up to five or six in the
case of splitting SH dimension.

The stakeholder’s value set or value system
is formed as a set of its specific values Vq = {vq,n},
where n = {1, ..., N}, N is the number of different
values of a stakeholder sq from the set of
stakeholders S has.

4.3. From the value model of one
participant to the integrated model of
enterprise values
The Open Integrated Values Model (OIVM)

of an enterprise is defined as the set of value models
of the parties / participants of the enterprise and its
transformations (including customers as part of the
enterprise ecosystem). That is OIVM = {Vq}, where
q = {1, ..., Q}, Q is the cardinality of the set of
stakeholders S, and all Vq are defined in the same
OEVS. This provides an opportunity to match the
values of different parties and to determine their
conformities or contradictions to each other.

Realization levels of certain values can be
expressed in natural units of measurement (for
example, "time spent on receiving a service", etc.),
but for other values the level of realization is
expressed as ordination number of conditional
realization level of qualitative assessments (for
example, realization levels of ability for doing
something: "1" = "no ability", "2" = "limited
ability", "3" = "ability for most situations", "4" =
"highest ability"). This approach is common in
multidimensional descriptions of complex objects.

Development of such metrics is performed
with each extension of the general scheme of the
value models for SH dimension and value forms
especially. This makes it possible to form and
accumulate knowledge about values in such a way
that on this basis it is possible to gradually increase
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the automation level of intelligent analysis of
enterprises DT.

An example that represents the value
dynamics of digital society: The common value of
level 4 "Respect" according to [21] can be
determined by the value form "Prestige as the H-
index of the citation", and (for other or same
conditions and/or demographic groups) - by the
value form "Prestige as a number of Like and
Followers in social networks". Meanwhile both
forms can be applied as forms of this common value
of one stakeholder.

5. Conclusion
5.1. About application of value models for

risk management in DT
In the above text we proposed the method

for DT analysis, the rules for assessing DT
acceptability and managing risks of its application.
To implement this method, a common scheme for
designing a stakeholder’s value model as a
participant of the enterprise and its DT, as well as
an integrated values model of all stakeholders
OIVM in the OIES values space, were formed. At
the same time, it is useful to create and use various
derivative models adapted for carrying out specific
business tasks of enterprise development, including
assessing the acceptability of its DT, based on
integrated OIVM and OICAM.

In particular, for risk management in the
evaluation of the DT components of DE enterprises
described in Section 3, it is useful to analyze the
compatibility of pairwise combinations of values of
different parties categories, which can clash with
each other. In particular, in sub-section 3.1, this is
done for assessing the combinations of enterprise
values as values generated (or excluded by the
absence) by specific functional components, on the
one hand, and the values of its employees and
customers, on the other.

In order to formalize such evaluation of a
functional DT component, it is possible to
determine the variants of the function F(ct, vq1,n1,
vq2,n2), which yields the result (+), (-), ( + -), or (0)
depending on the evaluation of the compatibility of
vq1,n1 and vq2,n2 under the specific implementation of
the ct component from the OICAM model (see
Table 1).

Determining these estimates as meanings of
the function F at the initial stage of the OIVM
models application will require the "handmade
estimations" by experts in different subject areas
and the performance of permanent extensions of the

SH dimension by descriptions of new types and
forms of specific values. Such extensions could be
used as knowledge accumulation for raising the
automation level of function F calculation

Another recommendation of this study is
that it is advisable to develop these scales in such a
way that they set their order on the dimensions of
the OIES space based on the ordering scales levels.
This provides an opportunity to measure
comparative distance from one value to another or
to a reference value. The author and his colleagues
have the experience of such developments [25]
successfully applied in real practice [26]. Example:
Scales to reflect the levels of IT professionals’
abilities [25], such as "responsibility", "autonomous
work ability" and others were developed to present
the realization levels of abilities which are values
both for an individual participant and for the
enterprise as a whole.

5.2. On the prospects of the need for risk
management and on further research
The conflict situation with Uber company

discussed in sub-section 3.1 is a precedent for a
multilateral conflict of values and its resolution.
However, this conflict resolution has a local
character and does not eliminate future risks of this
kind.

Infringements of values become possible
due to the inevitable delay in the development of
such laws and ethical norms that could prevent the
use of those components that violate values.
Therefore, in order to minimize such risks,
continuous work is required to analyze the
architecture components proposed in DT projects
and assess their compliance with the values of all
affected parties.

Such a work should be combined with
constant research and accumulation of knowledge
about rational options for presenting actual forms of
values and levels of their implementation. This will
allow developing more and more sophisticated
systems of intelligent software agents that support
complex procedures for joint analysis of
multidimensional value models based on well-
developed OIVM models for multi-agent
enterprises of digital economy.
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