МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
“Колективната и националната сигурност и отбрана в
контекста на динамичните промени в геополитическата среда
и по-рационалното използване на намалените отбранителни
разходи в страните от НАТО и ЕС”

ДОКЛАД
ТЕМА: “ИНФОРМАЦИОННИТЕ СПОСОБНОСТИ
КАТО ЧАСТ ОТ ВОЕННИТЕ СПОСОБНОСТИ”

ВИЦЕАДМИРАЛ ПЛАМЕН МАНУШЕВ
ЗЕМЕСТНИК – НАЧАЛНИК НА ОТБРАНАТА
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ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ
• ДЪРЖАВНА МОЩ;
• ВОЕННА МОЩ;
• ВОЕННИ СПОСОБНОСТИ;
• ОПЕРАТИВНИ СПОСОБНОСТИ;
• ИНФОРМАЦИОННИ СПОСОБНОСТИ;

• ИНФОРМАЦИОННО ПРЕВЪЗХОДСТВО;
• МРЕЖОВО - ОРИЕНТИРАНИ СПОСОБНОСТИ.
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ВОЕННА МОЩ - ОПРЕДЕЛЕНИЕ
• Военната мощ е интегрална част на държавната
мощ;
• Военната мощ е показател за способността на
страната да използва военния си потенциал за
постигане на военни цели;
• Целта на военната мощ е да осигури
неутрализиране на военните заплахи, надеждна
защита на населението, териториалната цялост
и суверенитета на страната.
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ВОЕННА МОЩ – ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ

• организация на въоръжените сили;
• модернизация;
• бойна готовност;
• способност за водене на продължителни военни
действия.

22 февруари 2012 г.

4

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

Моделът DOTMLPFI
•
•
•
•
•
•
•

Доктрина (теория и практика на военното дело);
Организация на въоръжените сили;
Обучение/натренираност на личния състав;
Материални ресурси;
Лидерство и образование;
Съоръжения и инфраструктура;
Съвместимост.
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ВОЕННИ СПОСОБНОСТИ –
НАПРАВЛЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ
• Модернизация на въоръжението и бойната
•
•

•

•

техника на ВС;
Повишаване на степента на бойна готовност
на основните формирования на ВС;
Подобряване морално психическото
състояние на личния състав на въоръжените
сили;
Увеличаване възможностите на страната да
поддържа комплектоването на ВС в рамките
на ресурсните възможности;
Развитие на концептуалния компонент на
военните способности на страната.
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ВОЕННИ СПОСОБНОСТИ
ПРИНЦИПИ НА ИЗГРАЖДАНЕ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

интеграция;
достатъчност;
приоритетност;
съвместимост;
адаптивност;
модулност на войсковите единици;
единство на силите;
отчитане на ресурсите;
единоначалие и организационна
подчиненост;
• приемственост и последователност;
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NATO Network Enable Capability - NNEC
NNEC е способността на Алианса със своите
когнитивни и технически възможности да обедини
разнообразни компоненти на оперативната среда
(средата за функциониране, действие), от
стратегическото ниво (включително щабовете на
НАТО) до тактическото ниво, през мрежовата
информационна инфраструктура (NII).
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·
·
·
·
·
·

БИЗНЕС ДОМЕЙНИ
Човешки ресурси
Стратегическо планиране
и бюджетиране;
Счетоводство и финанси;
Логистика
Аквизиция

·
·
·
·
·

ДОМЕЙНИ
на
ВЪОРЪЖЕНАТА БОРБА
Командване и управление;
Приложения на силите;
Защита на войските и силите;
Фокусирана логистика;
Разбиране на бойното прострамство.

Способности за общо
споделяне на интересите
(Community of interest - COI)

Организационни интереси - COIs
Специалини Ad-hoc COIs

ФУНKЦИОНАЛНИ
ДОМЕЙНИ

Интереси между функционалните домейни – Cross domain CIOs
Информационен
обмен

LAN

Специализирани
приложения и услуги над
БАЗОВОТО НИВО
(Special services above CoreSAC)

ПУ

Приложения

Услуги за
Мениджмънт
на корпоративни
системи

Услуги за
съобщения

Услуги за
съхранение
на данни

Услуги за
подпомагане
на потребителите

Услуги за
търсене и
откриване

Услуги за
съвместна
работа

Услуги за
защита
на информацията

Услуги за
посредничество

БАЗОВИ
УСЛУГИ
Core
services
(CS)

ПОТРЕБИТЕЛИ
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ИНФОРМАЦИОННО ПРЕВЪЗХОДСТВО
По-добрата способност спрямо противника за
събиране, обработка, анализ и разпространение на
информация, като в същото време той се
възпрепятства да прави същото.
Информационното превъзходство позволява да се
получава реална представа за бойната обстановка
и дава интерактивна и истинна картина на
действията на противника и своите войски в
реално време.
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БАЗОВИ ПРИНЦИПИ НА
МРЕЖОВО – ОРИЕНТИРАНИТЕ ОПЕРАЦИИ
•
•
•
•
•
•
•

Постигане на информационно превъзходство;
Всеобща осведоменост (shared awareness);
Скорост на командването;
Самосинхронизация;
Разпределение на силите;
Демасификация;
Дълбоко сензорно проникване.
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ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
НА ТРАНСФОРМАЦИЯТА НА ВС
Първо - необходимостта да се
инвестира сега в определени технологии и
концепции.
Второ - необходимостта да се
балансират оперативните способности за
близко време и бъдещият риск в
инвестиционните решения.
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
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