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Съдържание 

1. Текущо състояние на системата за 
морска сигурност. 

 

2. Една теоретична идея. 

 

3. Няколко възможни решения. 
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ВЪЗНИВАНЕ НА ДИНАМИЧНА СРЕДА 

ЗА МОРСКА СИГУРНОСТ  

Морска сигурност 

Какво се случи? 

Резултат:  

РАЗШИРЯВАЩОТО СЕ СЪДЪРЖАНИЕ 

НА ПОНЯТИЕТО “МОРСКА СИГУРНОСТ”  

Причина:  

2 
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1. Увеличи се броят на държавите, упражняващи 

суверенни права над морски пространства 

 

2. В региона на Черно море възникнаха огнища на 

напрежение  

 

3. Увеличи се броят на държавите, осъществяващи 

търговския си оборот преимуществено по море 

 

4. Фокусът на военните усилия се пренасочи от 

направление въоръжен конфликт в посока 

превантивна дейност  

 
3 

Морска сигурност 

Какво се промени? 
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Централизираната системи за морска сигурност, която 

бе доминирана от Военноморските сили, бе заменена 

с многокомпонентен модел 

Система за морска сигурност 

Какво се промени? 

Заплахи 

1 + 1 + 1 + 1 > 4 

? 

? 

4 

Заплахи 
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1. Повишена “сензитивност” на обществото 

 

2. Повишена уязвимост на “потребителите” на  

сигурността 

 

3. Възможност за бързо възникване и спонтанна 

самоорганизация на факторите, застрашаващи 

морската сигурност 

 

4. Дейерархизация на системата за морски 

кризисен мениджмънт в съчетание със 

ситуационно -доминирана спонтанна 

самоорганизация  

12 

Среда за морска сигурност 

“Системен” аспект на конкретната ситуация 
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“Дейерархизация на системата за 

морска сигурност, в резултат, на 

което между компонентите по 

линия на свързаността, 

произтичаща от общи отговорности 

и интереси, протича ситуационно-

доминирана спонтанна 

самоорганизация” 



05 Ноември 2010 8 

Оптимизиране на структурата на 

системата за сигурност 
Основна идея ... 

Създаване на адекватно на ситуацията управление чрез 

 съчетаване на мероприятия за централизиране на 

организацията на нивото на конфликта и обогатяване на 

информационния капацитет на органа за управление. 

 

 

Целта е, от една страна, създаване на предпоставки за 

удовлетворяване на управленските принципи, а от друга 

– достигане на високо разнообразие от адекватни 

реакции. 
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Подход за оптимизиране на СМС 

Основни съображения 

1. Функционирането на СМС е реакция на промените в 

средата за морска сигурност с цел адаптиране на 

надсистемата и следва да отчита: 

 

 

 

2. Чрез балансиране на централизираните и мрежовите 

модели в структурата на СМС да се създадат 

предпоставки за:  

 

 

 

3. Оптимизиране чрез “еволюционна” организационна 

трансформация, а не чрез “революционни” промени. 

-  “еволюционната” схема на негативните фактори; 

-   възможността за спонтанна им самоорганизация. 

-  удовлетворяване на изискванията към управлението; 

-  по-висока “сложност” на нивото на конфликта.  
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1.Изграждане на единни системи за подготовка на 

СМС, за планиране и изследователска дейност, които 

да са интегрирани с подсистемата за командване и 

управление на СМС. 

 

2.Изграждане на орган за управление на СМС и 

оторизирането му с правомощия: 

- да активира в по-висока степен на готовност СМС 

  или нейни компоненти по типови варианти на обстановката; 

- да извършва вътрешноструктурни  промени за нуждите на 

  конкретни операции, включително и чрез придаване в 

  предварително дефинирана степен на подчинение на компоненти 

  от различни ведомства на конкретна водеща подсистема. 

Оптимизиране на структурата на СМС 

Основни препоръки 
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3. Осигуряване на възможност за  системна интеграция 

на ниски командни нива от различните ведомства на 

СМС, съобразени с интензивността на заплахата и 

нивото на конфликта. Удачно е тези нива да 

съответстват на териториалното разделение на 

ведомствата, т.е. да се създадат условия за 

системна интеграция в райони: 

- “Север”, условно съвпадащ с територията на областите 

   Варна и Добрич и съответните морски пространства; 

 

- “Юг” условно съвпадащ с територията на област Бургас 

   и съответните морски пространства. 

Оптимизиране на структурата на СМС 

Основни препоръки 
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Вариант на система за защита 

на морските пристанища 
Основни изисквания 

1. Постоянно функциониране. 

2. Удовлетворяване на принципите на управлението. 

3. Пълно съответствие с националното, европейското и 

международно законодателство. 

4. Отчитане на съществуващия статут на ведомствата. 

5. Коректно разрешаване на “командната” дилема. 

6. По-висок информационен капацитет от терористичните 

организации. 

7. Режим, адекватен на нивото на заплахите. 

8. Преимуществена “обектова” ориентация на защитата. 

9. Относително висока автономност. 

10.Надеждно управление. 

11.Обединяване на съществуващите организации. 
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Вариант на система за защита 

на морските пристанища 
Основни характеристики на модела 

1.Надгражда се съществуващата система за защита на 

пристанищата. 
 

2.Системата е организирана на базата на съществуващите 

Съвети за сигурност на пристанищата, въведени на 

основание на Наредба No 53/2005 за изпълнение на ISPS 

Code. 
 

3.Създадената организация адресира предимно второ и 

първо нива на сигурност и предвижда нарастване на силите 

на съществуващите Съвети за сигурност на пристанищата. 
 

4.Въвежда се процедура за номиниране на Председател на 

съвета за защита на пристанището, обвързваща степените на 

готовност с мероприятия за нарастване на усилията и 

делегирането на съответните ръководни правомощия. 
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23 

Вариант на система за защита 

на морските пристанища 
Основни характеристики на модела 

 

5. Средата за реализиране на управлението да е 

отговорност на ВМС. 

 

6. Системата осигурява преимуществено “обектова” 

защита, като при това “зоналната” защита е отговорност 

на държавните институции. 

 

7. Разширява се зоната на отговорност : територия и 

акватория на пристанището, подстъпи по море и суша. 

 

8. Залага се възможността за изграждане на  системата 

“отдолу - нагоре”, като се препоръчва общата 

координация да се извършва на ниво Министерски съвет 

от “силовия” вицепремиер. 
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Общо съответствие 

между изискванията и модела на 

системата за защита на пристанищата 
Системата е организирана на 

базата на съществуващите 
Съвети за сигурност на 

пристанищата  

Наредба No 53/2005 за 
изпълнение на ISPS Code  

Избор на Председател на 
съвета за защита на 

пристанището 

“Зоналната” защита е 

отговорност на държавните 

институции 

“Обектова” защита 

Възможност за 

“преподчиняване на системата” 

“Превключване” на степените 

на готовност  

Техническата база е 

отговорност на ВМС  

Зона на отговорност : 

територия и акватория на 

пристанището, подстъпи по 

море и суша 

По-висок 
информационен 

капацитет от 
терористичните 

организации 

Режим, адекватен на 
нивото на заплахите 

Преимуществена 

“”обектова” 

ориентация на 

защитата 

Надеждно 
управление 

Постоянно 
функциониране 

Относително висока 
автономност 

Удовлетворяване на 
принципите на 
управлението 

Пълно съответствие 
с националното, 
европейското и 
международно 

законодателство 

Отчитане на 
съществуващият 

статут на 
ведомствата 

Коректно 
разрешаване на 

“командната” 
дилема 

Обединяване на 
съществуващите 

организации  
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Разпределение на отговорностите 
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1. Системата за защита се активира и 

развръща в района на операцията. 

2. Корабът се ескортира до рейда на 

пристанището. 

3. Органът за управление на системата за 

защита поема отговорността за защита 

на кораба. 

4. Корабът престоява на рейда или се 

въвежда директно в пристанището. 

5. Товарът постъпва на пристанището. 

Отговорността за неговата защита се 

поема от органа за управление на 

системата за защита. 

6. Корабът се въвежда в акваторията на 

пристанището и се привързва към кея. 

7. Извършват се товарните дейности на 

кея. 

8. Корабът се снема и се извежда от 

акваторията на пристанището до 

района на рейда. 

9. Корабът излиза от подчинение на 

системата за защита. 

10.Системата за защита се деактивира.  

Обща последователност на 

операцията при товарене 

на специализиран товар 
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Концепция за защита на МКИ 

Мисия, визия, цел: 

1. Концепцията е съвкупност от основополагащи (фундаментални) 

принципи за организиране и функциониране на СЗМКИ . 
 

2. Предназначение (мисията): да осигури основа за единно разбиране на 

проблематиката на защитата на морската критична инфраструктура . 
 

3. Визия: изграждане на адаптивна национална система за защита на 

морската критична инфраструктура . 
 

4. Цел: да формулира единна система от принципи за организация и 

функциониране на СЗМКИ, осигуряващи изграждане и поддържане на 

адаптивна национална система за защита на морската критична 

инфраструктура . 
 

5. Адаптивността на системата следва да се разглежда в няколко 

направления: 
•   адаптивност на нормативната база; 

•   адаптивност на функционирането; 

•   структурна адаптивност. 
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Концепция за защита на МКИ 

Дефиниция: 

„Критичната инфраструктура” е 

динамичнопроменяща се съвкупност от компоненти 

на важни за обществото системи, тяхната свързаност 

и произтичащи отношения, които осигуряват 

функционирането на тези системи на ниво, 

общоприето за своеобразен „екзистенц-минимум”, 

гарантиращ запазването на ценностната система на 

обществото . 

Няма нищо по-практично от добрата теория! 

професор Алексей Шутко  
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Критична морска инфраструктура и  

стратегически обекти 

Стратегическите обекти могат да се дефинират 

като такава част от състава на критичната 

системна инфраструктура, притежаваща 

относително константна висока важност за 

функционирането на системата и нейната цялост в 

различни условия на средата . 

 

Стратегическите обекти се явяват своеобразно 

сечение на множествата, описващи различни 

варианти на реализация на критичната 

инфраструктура . 
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Концепция за защита на МКИ 

Основни принципи: 

1. Критичната инфраструктура се дефинира с отчитане на 

спецификата на ситуацията и в интерес на обществото . 

 

2. Защитата на критичната инфраструктура цели гарантирането на 

предпоставки за обществен и индивидуален просперитет чрез 

поддържане на балансирано триединство на национална 

сигурност, икономическа свобода и индивидуална безопасност . 

 

3. Защитата на критичната инфраструктура е отговорност на всеки 

обществен субект и индивидуален гражданин. Разпределението 

на задълженията между субектите, организацията на 

взаимодействието им, както и процесите на дефиниране на 

критичната инфраструктура, изграждане и функциониране на 

системата за нейната защита се уреждат със закон . 
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Концепция за защита на МКИ 

Основни принципи: 

4. Основен подход за защита на морската критична 

инфраструктура е посредством редуциране на нейните 

уязвимостите . 

 

5. Защита на критичната инфраструктура е по същността 

си съчетание на постоянно функционираща система за 

зонална защита със ситуационно ориентирана и 

динамично променяща фокуса си обектова защита . 

 

6. Нарастването на усилията на системата се постига с 

разширяване на зоната й на отговорност (в това число 

– и във функционален аспект) и увеличаване на броя 

на локалните (обектовите) й реализации . 
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Концепция за защита на МКИ 

Основни принципи: 

7. Системата за защита на критичната инфраструктура разчита на 

постигане на синергичен ефект от споделените усилия и 

способности на компонентите на системата . 
 

8. Управляемост на системата и създаване на предпоставки за 

успех в конфликтна ситуация се постигат чрез балансиране на 

централизираните и мрежовите модели в структурата на СЗМКИ . 
 

9. Бързодействие и ефективност на системата се постига чрез 

осигуряване на възможност за системна интеграция на ниски 

командни нива от различните компоненти на СЗМКИ, съобразени 

с интензивността на заплахата и нивото на конфликта . 
 

10. Единство на усилията за реакция в конкретна ситуация в най-

добра степен се постига чрез придаване в подчинение на 

компоненти от различни ведомства на конкретна водеща 

подсистема от СЗМКИ . 
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Концепция за защита на МКИ 

Основни принципи: 

11.Следкризисното възстановяване на критичната инфраструктура 

се осигурява от провеждане на комплекс от мероприятия за 

локализиране на кризата, реализиране на алтернативни системни 

решения, ограничаване на разпространението на щетите и 

ликвидиране на последствията . 

 

12.Поддържането и реализирането на алтернативни системни 

решения е неделима част от защитата на критичната 

инфраструктура . 

 

13.Класически организационни принципи . 
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО ! 


