У П Р А В ЛЕ Н И Е Н А Ж И З Н Е Н И Я
Ц И К ЪЛ Н А О Т БР А Н И Т Е Л Н И
П Р О Д У КТ И З А Н У Ж Д И ТЕ Н А
И Н Ж Е Н Е Р Н И ВО Й С КИ
Петко Стефанов Димов
УВОД
Република България осигурява своята отбрана в условията на
финансова криза и трудно предвидима среда за сигурност [8].
Съвременните обществено-икономически реалности и извършваната
реформа в Българската армия налагат промени в действащата система
за логистично осигуряване и интегриран подход към жизнения цикъл
на отбранителните продукти [20]. Един от основните принципи за
повишаване

на

представлява

ефективността

икономично

на

отбранителната

разпределение

и

политика

управление

на

отбранителните продукти в основата на изграждане на необходимите
отбранителни способности на Въоръжените сили [29]. Поради тяхното
голямо разнообразие са набелязани редица Цели на Въоръжените сили.
Инженерните формирования на Сухопътни войски участват в
изпълнението на голяма част от тези Цели на ВС и са пряко отговорни за
изпълнението

на

L1000

AFG

"Инженерната

мобилност,

контрамобилност и оцеляване" [13]. Това означава, че те трябва да
развиват

подходящи оперативни способности за

поставената цел.

достигане на

Поради тази необходимост в плановете за

модернизация на БА е заложено да се приемат на въоръжение нови
машини на инженерно въоръжение [35]. Придобиването на модерна и

качествена инженерна техника ще указва най-голямо влияние върху
повишаването

на

оперативните

способности

на

инженерните

формирования, а от там и на Сухопътни войски. Най-голям принос към
мисията

на

ВС

ще

предоставят

машините

за

устройване

на

минновзривни заграждения, затова в дипломната работа ще се
разглеждат предимно проблеми на управлението на техния жизнен
цикъл, като отбранителен продукт пряко свързан с постигане на целта
контрамобилност на Въоръжените сили [17].
Предмета на дипломната работа е жизнения цикъл на
отбранителни продукти за нуждите на Инженерни войски на БА.
Целта на дипломната работа е да се анализират процесите за
управление на жизнения цикъл на отбранителните продукти, да се
очертаят основните проблемни области и предложат направления за
подобряване на логистичните процеси при управлението на жизнения
цикъл на посочените продукти.
За постигането на тази цел се решават следните задачи:
1.

Анализиране на същността и съдържанието на жизнения

цикъл на отбранителните продукти.
2.

Очертаване на проблемните области и направленията за

усъвършенстване

в

управлението

на

жизнения

цикъл

на

отбранителните продукти за нуждите на инженерните формирования
в Българската армия.
3.

Предлагане на методиката за оценка на качеството

ефективността

на

отбранителните

продукти

за

нуждите

и
на

инженерните формирования в условията на финансова криза при
превъоръжаване с нова техника и въоръжение.

2

Постигането на целта и задачите се осъществя чрез анализ на
нормативните документи касаещи управлението на жизнения цикъл на
отбранителните продукти в МО и БА и опита по придобиването и
експлоатацията.
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ НА СЪЩНОСТТA И
СЪДЪРЖАНИЕТО НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА
ОТБРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

1.1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИТЕ ПОНЯТИЯ
Основния предмет на настоящата дипломна работа определя
използваните понятия.

По смисъла на правилника за управление на

жизнения цикъл на свързаните с отбраната продукти може да се
предоставят следните определения [20]:
„Жизнен цикъл” са всички фази, през които преминава
отбранителния

продукт,

изграждането

или

модернизацията

на

военната инфраструктура, от времето на първоначална концепция до
времето, когато е използвано докрай или е свалено от употреба, като
остаряло, неикономично, за поправка, излишно и негодно имущество,
по отношение на всички известни изисквания за материални средства
[26].
„Управление на жизнения цикъл” – е съвкупността от
процеси на ръководене, планиране, организиране, координиране и
контрол [20].
„Отбранителни

продукти”

са

материални

продукти,

нематериални продукти, услуги или продукти, които са резултат от
непрекъснат технологичен процес за нуждите на отбраната на страната.
Те включват: стрелково въоръжение и принадлежности; артилерийска
материална част и оборудване; бронетанкова и автотракторна техника и
оборудване; военна авиационна техника, апаратура, оборудване и
4

екипировка; военноморска

техника;

бойни

припаси;

свързочни

средства, химическо имущество и техника; тилова, спомагателна, учебна
техника, имущества и продукти, инженерно-сапьорни средства, техника
и въоръжения [20, 26].
„Отбранителните продукти в Инженерни войски” са всички
средства на инженерно въоръжение ( СИВ). Те се подразделят на
машини на инженерно въоръжение (МИВ), инженерни боеприпаси и
инженерно имущество. (Приложение 1)
От своя страна тези подвидове са много разнообразни, предимно
високопроизводителни машини, които позволяват изпълнението на
сложни и големи по обем инженерни работи при ограничен личен
състав за кратки срокове.
Инженерната техника включва машините на инженерно
въоръжение (МИВ). Те са различен тип с напълно различни
конструкции и предназначение: позиционна техника, пътно-мостова,
преправъчна,
заграждения,

вододобивна,

за

дървообработващи

устройване
машини,

на

минновзривни

инженерно-ремонтни

работилници и електроосветителна техника, компресори и агрегати.
Инженерните боеприпаси включват:

Инженерни мини,

който също са много подвидове, специални заряди, взривни вещества и
средства за взривяване.
Към инженерното имущество спадат: средства за инженерно
разузнаване,
маскировъчно,

устройване

и

преправъчно,

преодоляване
разрушително

на
и

заграждения,

мостостроинелно

имущество, за полево водоснабдяване и оборудване на войскови
позиции, запасни части, възли и агрегати за инженерните машини,
окопен и ремонтен инструмент.
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1.2. ТЕОРИТИЧНИ АСПЕКТИ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА
ОТБРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
Жизнен цикъл на продуктите е широко използвана концепция
в маркетинга, която използва аналогията с живота на биологичните
организми. Според нея, продуктите имат определени граници на живот
– от момента на възникване на идеята за нов продукт до момента на
спиране на продажбата му [6].
Жизненият цикъл на продукта се регламентира в стандартите
ISО, като съвкупност от процеси, изпълнявани от момента на поява на
дадени потребности в обществото от даден продукт до удовлетворение
на тези потребности [4].
Производствената логистика разглежда този период от
въвеждането на продукта в експлоатация до неговото бракуване и
утилизация [15]. Така
жизнения цикъл.

се въвеждат два основни аспекта (етапи) от

Първи, включващ времето от разработването и

внедряването на изделието до снемането му от продажбата и
производство, и втори, включващ времето на експлоатация на
изделието до неговото бракуване.
В

правилника

за

управление

на

жизнения

цикъл

на

отбранителни продукти в МО и БА жизнения цикъл включва всички
фази, през които преминава даденото изделие от времето на
първоначална концепция до времето, когато ще се снеме от употреба
[20].
Според специализираните източници твърдението, че даден
продукт има жизнен цикъл се обосновава от това, че:
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- продуктите имат ограничен живот;
- техния живот преминава през различни фази с различни
възможности и проблеми;
- наблюдават се възходи и спадове през различните стадии;
- продуктите

изискват

различни

методи

за

работа,

осигуряване, финансиране, снабдяване и персонал [33].

Според маркетинг специалистите всяка от фазите на ЖЦП се
характеризира със следните показатели: обем на продажбите, величина
на печалбите, разходи и инвестиции [6].
Основен показател

за измерване на жизнения цикъл на

продуктите е величина на печалба, а в случая за отбранителните
продукти е разходите на МО спрямо генерираните отбранителни
способности или в частност ефективността на машините на инженерно
въоръжение, като особен вид отбранителни продукти.
Класическият вариант на жизнен цикъл на продукт е S-образна
крива с четири основни фази: внедряване, растеж, зрелост и спад.
Редица автори добавят преди тях още една фаза – разработване в която
се „раждат” продуктите [6, 9].
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ФИГ .1. 1. КРИВА НА ФАЗИТЕ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ

Необходимо е да се подчертае, че за повечето продукти е доста
трудно да се определи в кой точно етап от своя жизнен цикъл се
намират. Тенденцията на засилваща се конкуренция с течение на
времето води до скъсяване на жизнените цикли на продуктите, от което
следва, че продуктите трябва да станат печеливши за по-кратък период.
Видът на жизнения цикъл на продуктите може да бъде
различен, както по продължителност, така и по форма от което се
получават следните криви на ЖЦП [33]:
- сензационна крива (бум) описва изключително популярен
продукт, който поддържа много висок обем продажби дълго време;
- крива на увлечението се получава от продукти, който се
купуват с голям ентусиазъм и после с голяма бързина минават към
стадий „Спад“;
- крива с повторен цикъл е типична за продукти от сезонен
характер;
8

- крива на провала, продукт който никога не е завоювал
всеобщо внимание и е претърпял пазарен неуспех.
Според вида на кривата се очертава и маркетинговара
стратегия за дадения продукт [6]. Това се обуславя от различието в
характеристиките

на

самите

продукти

–

сезонни,

модерни,

задоволяващи основни нужди или капризи, изискващи обучение за
употребата и др.
Е. Беркович и съавтори разглеждат кривите на ЖЦП в
зависимост от характеристиките на продуктите [6]:
- Продукти, които изискват продължително обучение на
потребителите за да бъдат използвани. Такива са МИВ, които имат
дълъг период на въвеждане и обучение на личния състав да ги
употребява.
- Продукти, които не изискват обучение. Тяхното въвеждане
става в кратък период, защото ползата от тях се осъзнава лесно и се
изискват малко познания за употребата на продуктите.
Съгласно същите автори има три начина за управление на ЖЦП
[6]:
- Видоизменение на продукта чрез модификации и изменение
на характеристиките влияещи на качеството. Модификациите могат да
бъдат структурни, стилни, функционални, качествени. Продукта се
видоизменя

в

зависимост

от

променящите

се

потребителски

предпочитания и така се удължава техния жизнен цикъл [33].
- Видоизменение на пазара, чрез увеличаване на нуждата от
употреба, намиране на нови приложения или откриване на нови
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потребители. Намирането на нови приложения на продукта увеличава
неговия жизнен цикъл[33].
- Репозициониране, като се постави на различно място в
потребителското съзнание чрез елементите на маркетинговия микс.
Репозиционирането може да се изрази в реагиране на позицията на
конкурентите, достигане на нов пазар, долавяне на нова тенденция или
промяна на предлаганата стойност за потребителя [33].
Кривата на жизнения цикъл най-общо се състои от цикъл на
разработване и пазарен цикъл, където основните етапи са: проучване,
проектиране, производство и пазар. Пазарният цикъл обхваща времето
за въвеждане на изделието на пазара, растеж, зрялост и спад на
продажбите [6].
ТАБЛ.1. 1. ФАЗИ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ

ФАЗИ НА ЖИЗНЕНИЯТ ЦИКЪЛ

КРИТЕРИИ

Конкуренти
Потребител
Продуктов
асортимент
Продажби
Печалба
Стратегия

Концепция

Въвеждане

Ръст

Зрелост

Спад

Отсъства

Незначителна
Новатори
Един модел

Малка
Масов пазар
Нараства броя

Незначителна
Традиционни
Намалява

Зависи от
условията
Малка
Привличане на
новия продукт

Нараства

Силна
Масов пазар
Пълен
асортимент
Нараства
Нараства
Поддържа
отличителни
преимущества

Намалява
Съкращаване
, оживяване,
прекратяване
.

Един модел

Нарастваща
Развиване на
продажбите

Намалява

Структурата на жизнения цикъл на даден продукт в най-общ
случай се разглежда като съвкупност от жизнения цикъл на крайния
продукт и жизнения цикъл на съставляващите го компоненти. От тази
гледна точка ЖЦП представлява дървовидна структура [33].
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ФИГ. 1.2. СТРУКТУРА НА ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ПРОДУКТ

Обобщения модел на жизнен цикъл на продукта се определя от
входните и изходните

параметри, характеристики на продукта

преминаващи през етапите на доставка, производство и продажби.

ФИГ.1.3.МОДЕЛ НА ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ПРОДУКТ

Процесите на жизнения цикъл на продукта включват
маркетингови изследвания, проектиране, подготовка за производство,
производство, продажба, експлоатация, утилизация. От своя страна
тези процеси се повтарят, както за самия продукт така и за отделните му
компоненти [27].
От фиг. 1.4. се вижда, че подобни процеси биха се управлявали
изключително трудно за което е необходимо единно информационно
пространство, създаващо условия за правилното функциониране и
взаимодействие на всички процеси.

С тази цел в Министерство на
11

отбраната на САЩ е разработена технологията CALS (Continuous
Acquisition and Life cycle Support)

за непрекъснато развитие и

поддръжка на жизнения цикъл на изделията [28].
Тя включва няколко базови технологии за управление на
процесите с цел повишаване нейната ефективност [30]:
- управление на проекти и задания;
- управление на ресурсите;
- управление на качеството;
- интегрирана логистична поддръжка.

12

ФИГ.1.4. ПРОЦЕСИ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ

Предстой да се разработят нови документи регламентиращи
управлението на отбранителните продукти в БА и с тази цел е
необходимо цялостно разглеждане на
адекватно на новите реалности.

13

жизнен цикъл, което да е

1.3. СЪЩНОСТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА
ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ОТБРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ
В БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ.

1.3.1. СЪДЪРЖАНИЕ И ПРИНЦИПИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЖИЗНЕНИЯ
ЦИКЪЛ НА ОТБРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ В БА

Съгласно регламентиращите документи в Министерството на
отбраната и Българската армия управлението на жизнения цикъл на
отбранителните продукти включва [20, 24]:
- планирането на жизнения цикъл на отбранителни продукти
във въоръжените сили (ВС);
- придобиването на отбранителни продукти за нуждите на ВС;
- дейността на административните звена в Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на
отбраната и Българската армия;
- управлението

на

инвестиционни

проекти

(ИП)

за

въоръжение и техника;
- извършването на дейности по изследвания и развитие (ДИР)
в интерес на отбраната;
- провеждането на изпитвания на отбранителни продукти в
интерес на отбраната;
- осигуряването на национални, НАТО, ЕС и международни
стандартизационни документи за процеса на жизнения цикъл на
отбранителните продукти и контрола по спазването им;
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- осигуряването

и

управлението

на

качеството

на

отбранителните продукти;
- извършването на кодификация на отбранителните продукти;
- защитата на индустриалната собственост на отбранителните
продукти, финансирани от бюджета на МО или на такива, свързани с
отбранителните способности на страната;
- изменението на срока на експлоатация на отбранителните
продукти;
- приемането на въоръжение и снемането от употреба и
експлоатация на отбранителните продукти;
- придобиването

на

отбранителни

продукти

по

междуправителствени споразумения, ратифицирани от Народното
събрание и високо технологични проекти по програмата на НАТО NSIP
(Nato Security Investment Programme);
- използването на отбранителни продукти, предоставени на
основата на двустранни и международни споразумения.
Управлението и функционирането на жизнения цикъл на
отбранителните продукти се осъществява при спазване на принципите
[18,20]:
- прилагане на интегриран системен подход, насочен към
постигане на планираните цели и задачи;
- съвместимост на свързаните с отбраната продукти с тези на
страните-членки от НАТО;
-

ефикасно

преминаване

от

научни

изследвания

към

производство, придобиване и експлоатация на отбранителни продукти;
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- гарантиране на качеството на през целия жизнен цикъл на
отбранителните продукти в съответствие с национални, международни
стандарти и стандарти на НАТО и ЕС;
- гарантиране на прозрачност и възможност за проследяване
на процеса на жизнения цикъл на свързаните с отбраната продукти;
-

ефективно

управление,

целева

ориентираност,

непрекъснатост на планирането и финансовото осигуряване през целия
жизнения цикъл;
- осигуряване на безопасност на личния състав и опазване на
околната среда през целия жизнен цикъл на отбранителните продукти;
- мениджмънт на риска през целия жизнен цикъл на
отбранителните продукти;
- сигурност и защита на информацията.
Воденето на отчета на документите, свързани с управление на
жизнения цикъл на отбранителните продукти в Инженерни войски се
извършват

съгласно

изискванията

на

нормативните

актове,

регламентиращи тази дейност в Република България [19,20,21].
Материалните

и

финансови

средства,

необходими

за

управление на жизнения цикъл на отбранителни продукти се планират
от ръководителите на основни програми, на основата на утвърдените от
министъра на отбраната „Указания за изпълнение на бюджетната
процедура в Министерството на отбраната“ за съответната година [25].
Придобиването

или

модернизацията

на

отбранителни

продукти се осъществява чрез изпълнение на инвестиционни проекти
(ИП) и заявяването им в „Единния финансов план за МТО“, чрез
стартиране на програма

при спазване на действащата нормативна
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уредба на Република България [20]. Тези ИП следва да се категоризират
от дирекция “Инвестиции в отбраната” .

1.3.2. ОСНОВНИ УЧАСТНИЦИ В УПРАВЛЕНИЕТО И ФАЗИ НА ЖИЗНЕНИЯ
ЦИКЪЛ НА ОТБРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
Основните функции по управлението на жизнения цикъл на
отбранителните продукти се поемат от дирекциите в министерство на
отбраната [25].
1. Дирекция “Инвестиции в отбраната” (ДИО) подпомага
министъра на отбраната при осъществяване на политиката за
управление на жизнения цикъл на отбранителни продукти за МО и БА.
Тя дава становище пред Съвета по въоръженията (СВ), организира,
разработва

и

обобщава

отбранителни продукти.

предложения за

придобиване

на

нови

Координира планирането, изготвянето на

програми и проекти за модернизация.

Обобщава и подготвя

окончателния проект на годишния План за дейност изследване и
развитие (ДИР) на МО. Подготвя и внася за разглеждане в СВ
предложения за приемане на въоръжение или снемане от употреба на
отбранителни продукти. Осъществява централизираните доставки по
„Единния финансов план за материално-техническо осигуряване“ (ЕФП
за МТО) на МО и БА. Организира управлението на риска през всички
фази

на

жизнения

цикъл

и

правилното

прилагане

на

стандартизационните документи и качеството през целия жизнен
цикъл. Присвоява за българските производители уникални “Код на
доставчик по НАТО” и Стокови номера по НАТО на изделията, които
произвеждат и доставят за нуждите на БА. управлява дейностите при
анализ и закриване на рекламации за отбранителни продукти [20, 25].
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2. Институтът по отбрана (ИО):
Разработва прогнози, концепции, проучвания и анализи за
развитие и усъвършенстване на отбранителни продукти. Подготвя
експертни оценки по програми, проекти и разработки на отбранителни
продукти в процеса на управление на жизнения цикъл на отбранителни
продукти. Извършва научни изследвания за внедряване на съвременни
методи, принципи и технологии в процеса на създаване на нови образци
на отбранителни продукти. Проучва нормативно-техническата база в
НАТО и изготвя научно-обосновани предложения по осигуряването на
оперативната и техническа съвместимост на отбранителни продукти.
Изготвя,

съвместно

с

интегрираните

проектни

екипи

(ИПЕ),

документите за подготовката и реализацията на проектите. Изготвя
процедури,

доклади и предложения за резултатите от комплексни

изпитвания, оценка на съответствието и проверка на документацията
на отбранителни продукти и ги внася за разглеждане в СВ. Осъществява
сертификация на отбранителни продукти и сертификация на Системи
по качеството на производителите на отбранителни продукти за
съответствие със Съюзните публикации на НАТО в областта на
качеството AQAPs [20, 25].
3. Дирекция „Стратегическо планиране” (СП)
Внася за разглеждане в Съвета по ОС предложенията за
изграждане на отбранителни способности и предложенията за снемане
от въоръжение и експлоатация на отбранителни продукти, след
утвърждаването им ги внася в СВ [20, 25].
4. Дирекция “Планиране, програмиране и бюджет” (ДППБ):
Планира и съгласува финансовите средства за реализацията на
ИП за отбранителни продукти, контролира правилното и целесъобразно
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използване на планираните финансови средства за управление на
жизнения цикъл и съответствието на фактическите разходи с
планираните. Внася

в СВ за разглеждане и одобрение и в СО за

утвърждаване на ЕФП за МТО на МО и БА [20, 25].
5. Дирекция “Логистика” (ДЛ):
Координира разпределението на отбранителните продукти и
упражнява контрол по управлението на жизнения им цикъл. Участва
във

възлагане на обществени поръчки и

осъществява контрол по

изпълнението на ЕФП за МТО на МО и БА и използването на
отбранителните продукти през целия им жизнен цикъл. Участва в
изпитвания и оценка на отбранителните продукти през целия жизнен
цикъл и съгласува дейностите по придобиване. Изготвя списъци за
освобождаване

от

излишни

отбранителни

продукти

с

изтекъл

експлоатационен срок. Води оперативен отчет на отбранителните
продукти в БА [20].
6. Дирекция “КИС” (ДКИС):
Участва

в

разработването,

консолидира

и

контролира

управлението, поддръжката и експлоатацията на жизнения цикъл на
системите C4IEW [20, 25].
7. “Административно

и

информационно

обслужване”

(ДАИО):
Представя в Съвета по отбрана (СО) необходимите документи
за вземане на решение за стартиране на ИП за отбранителен продукт
или в зависимост от стойността на ИП го изпраща за внасяне в Съвета за
сигурност към Министерски Съвет или в Комисията по външна
политика и отбрана към Народното събрание за вземане на решение.
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Съхранява оригиналите на утвърдените ТТЗ и ТС по ЗОП и изпраща
заверени копия при необходимост [20].
8. Дирекция “Финанси” (ДФ):
Води счетоводния отчет на приетите на въоръжение и на
снетите от въоръжение негодни или излишни отбранителни продукти
[20, 25].
9. Дирекция „Сигурност на информацията” (ДСИ):
Дава становища по всички въпроси, относно сигурността и
защитата на класифицираната информация, във връзка с процеса на
управление на жизнения цикъл на отбранителните продукти [20, 25].
10. Дирекция „Правно-нормативна дейност”(ДПНД):
Осигурява правен и нормативен контрол при сключване на
договори по ЗОП и съгласува проекти на актове в процеса на управление
на жизнения цикъл на отбранителни продукти [20, 25].
11. Съвместно командване на силите (СКС):
Координира действията на подчинените му структури за
анализиране,

проучване

отбранителни

продукти

и
и

определяне
финансови

на

потребностите

средства.

от

Координира

изпитанията, въвеждането в експлоатация, поддръжката, съхранението,
обслужването, измерването, транспорта, ремонта и снемането от
въоръжение

и

експлоатация

на

отбранителните

продукти

в

подчинените му структури [20, 25].
12. Административните и логистичните звена от вида ВС:
Планират,

анализират,

администрират,

определят

потребностите и контролират управлението на жизнения цикъл на
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отбранителните продукти във вида ВС. Организират въвеждането в
експлоатация,

поддръжка,

съхранение,

обслужване,

измерване,

транспорт, ремонт и снемане от въоръжение и експлоатация на
отбранителните продукти във вида ВС [20].
13. Военни научни организации:
Разработват прогнози, концепции, проучвания и анализи за
развитие и усъвършенстване на отбранителни продукти, подготвят
експертни оценки по програми, проекти и разработки на отбранителни
продукти. Изготвят, съвместно с ИПЕ, документите за подготовката и
реализацията на проектите за придобиване на отбранителни продукти.
14. Съветът по отбрана:
Разкрива и формулира военни потребности от отбранителни
продукти

на

основата

на

военната

доктрина,

решенията

на

политическото ръководство, изводите от анализи на конфликти, учения
и научноизследователска дейност.

Утвърждава финансирането на

програмите за реализация на проекти, одобрени от Програмния съвет.
Взима решение за стартиране на ИП и го изпраща в Съвета за сигурност
към Министерски Съвет или в Комисията по външна политика и
отбрана към Народното събрание за вземане на решение [20].
15. Съветът по въоръженията:
Преглежда

и

одобрява

документи

на

системата

по

отбранителна аквизиция и разпорежда изготвянето на становища по
спорни въпроси.

Планира, организира и контролира процесите по

аквизиция. Предлага за утвърждаване на министъра на отбраната ИП за
отбранителни продукти на ВС, Плана за научноизследователска и
развойна дейност, ЕФП за МТО на МО и БА и списъците за снемане от
употреба на отбранителни продукти на стойност до 1 млн. лева.
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Провежда

политика

в

областта

на

военната

стандартизация,

кодификацията, сертификацията и осигуряването на държавната
гаранция на качеството на отбранителни продукти [20].
16. Съветът по отбранителни способности:
Разглежда и предлага на министъра на отбраната за
утвърждаване на обобщените „доклади за отбранителни способности“
(ДОС), в съответствие с мисиите, задачите и нивото на амбиции на ВС.
Разглежда и предлага на министъра на отбраната за утвърждаване на
„доклади за отпадане на потребности от отбранителни способности“
(ДОПОС) [20].
17. Програмният съвет:
Координира дейностите по политиката и приоритетите за
създаване на необходимата организация за планиране, изпълнение и
контрол на програмите в МО и БА, като заделя необходимите финансови
средства за осигуряване и изпълнение на отделните фази от ЖЦП.
Координацията на фазите на жизнения цикъл на отбраните
продукти се осъществява от национален директор по въоръженията.
Той

управлява

международното

военно

сътрудничество

и

инвестиционните проекти на ВС [20].
За реализацията на ИП на МО се назначават ИПЕ, с мандат –
срока за изпълнение на проектите. Техния състав се предлага от ДИО и
се назначава със заповед на министъра на отбраната. Той включва:
ръководител на проекта, заместник-ръководител, главен координатор,
специалист по бойното използване, специалист по осигуряване на
качеството. Именно тук следва да се назначат инженерни специалисти в
ИП за нуждите на Инженерни войски. Те разработват План за
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реализация и остойностяване на жизнения цикъл на отбранителните
продукти [20].

Жизненият

цикъл

на

отбранителни

продукти

според

правилникa за управление на жизнения цикъл на отбранителни
продукти в Министерството на отбраната и Българската армия включва
следните фази:
1. Концепция.

В правилника се нарича още „проучване“.

Административните и логистичните звена от вида ВС изготвят „Доклад
за отбранителни способности“ (ДОС)

в съответствие с мисиите и

задачите на родовете ВС. Тук трябва да се имат в предвид и нивото на
амбиции на инженерните подразделения. ДОС се разглеждат от Съвета
по ОС и се утвърждават от министъра на отбраната. Той е основа за
планиране, програмиране и бюджетиране на финансови средства
необходими за управление на жизнения цикъл на посочените
отбранителни продукти [20].
За всеки ДОС се изготвя доклад „Проучване” (ДП) с поне два
варианта

за

удовлетворяване

на

отбранителните

способности,

съпроводени с оценка на икономическата целесъобразност. Той се
изработва от експертна група утвърдена от министъра на отбраната по
предложение на дирекция Инвестиции в отбраната.
ДИО извършва оценка на риска по отношение на възможността
за изпълнение на различните варианти [12]. Приетият вариант се внася
в СО за вземане на решение относно одобряване на придобиването на
отбранителните способности. Според стойността те го внасят в Съвета
за сигурност към Министерски Съвет или в Комисията по външна
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политика и отбрана към Народното събрание. С акт на министъра на
отбраната се стартира програма или проект за инвестиционни разходи и
назначаване на ИПЕ за тяхното изпълнение [20].
2. Разработване. В правилника от 2004 година този етап
обединява втора и трета фаза разработване и изпитване
отбранителния продукт [20].

След

на

взетото решение по доклада

„Проучване“ се изготвя изходно задание (ИЗ) . В процеса на проучването
се изготвя доклад „Отчет”, тактико-техническо задание (ТТЗ)

или

техническа спецификация по Закона за обществените поръчки (ТС по
ЗОП) от Института по отбрана [22]. Дирекция „Инвестиции в отбраната”
завежда утвърдените задания в Регистъра за „Заявки за придобиване на
отбранителни продукти или за извършване на услуга“. Анализира
възможността

за

използване

на

съществуващите

технически

спецификации. При нужда от нови, възлага на Института по отбрана
тяхното разработване на основание предложенията (ИЗ, заявка и
обосновка за придобиване). След съгласуване със СВ и утвърждаване от
министъра на отбраната изходните задания се завеждат от дирекция
административно и информационно обслужване , която им присвоява
уникален номер. Това е предпоставка за откриване на позиция в ЕФП за
МТО на МО и БА от ръководителя на основната програма и за подготовка
на тръжна документация за обществена поръчка. Ръководителят на ИПЕ
прави предложение за Проектиране на разработката, което включва:
Идеен проект, Работен проект и Опитен образец.

Изпълнител на

проектирането може да бъде военна научна организация, цивилна
научна организация от страната и чужбина или инженерингова фирма с
доказан опит [22, 34]. Същите следва да бъдат съобразени с национални
и международни стандарти и стандарти на НАТО и ЕС, който са
ратифицирани от Република България [5,9].
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Идейния проект се прави съгласно стандартите ВС 2-03:2007 и
ВС 40 095-91 за избор на оптимален вариант [9]. След съгласуване със
СВ се утвърждава от министъра на отбраната определен вариант.
В етап „Работен проект” изпълнителят на обществената
поръчка предлага основните технически решения и методика за
провеждане

на

изпитвания

на

образци

от

изделието,

с

цел

потвърждаване на техническите решения и възможност за постигане на
изискванията в ТТЗ, след което пак се утвърждава от министъра.
Опитния образец се приема от комисия на МО с протокол за резултатите
и се утвърждава от министъра на отбраната.
Институтът по отбрана осъществява оценка на качеството на
отбранителните продуктите [3].
3. Придобиване. Отговаря на фазата производство или
закупуване на отбранителни продукти в правилника. ДИО организира
придобиването

на

отбранителните

продукти

на

основание

на

утвърдените бюджетни указания по разходването на бюджета на МО,
финансовите рамки на основни програми, Инвестиционния план на МО
и ЕФП за МТО на МО и БА и съгласно ”Вътрешни правила относно реда
за планиране и организация на провеждането на процедурите за
възлагане на обществени поръчки и за контрол на изпълнението на
сключените договори”.
В договорите за придобиване на отбранителни продукти
трябва да се включват всички дейности, осигуряващи качеството,
експлоатацията и поддръжката на отбранителния продукт през целия
му жизнен цикъл, включително и такива отнасящи се до обучението на
състава и снемането на продукта от употреба (въоръжение и
експлоатация) [20].

25

Дирекция инвестиции в отбраната прави справка дали новият
отбранителният продукт предложен от заявителя не е приет на
въоръжение до този момент след което го завежда в регистъра за
приетите отбранителни продукти във ВС и изготвя Сертификат на
производителя за приетия на въоръжение отбранителен продукт.
Фазата завършва с приемането на въоръжение на отбранителния
продукта [20].
4.

Експлоатация и поддръжка. Целта на тази фазата е

създаване на организация за правилно използване на придобитите
отбранителни продукти, според тяхното предназначение, в рамките на
утвърдените норми за разход на материални и финансови средства, при
спазване на установените правила от производителя и изискванията за
безопасност [20].
Фаза Експлоатация започва след приемането на въоръжение на
отбранителните продукти и завършва с вземане на решение за
снемането им от употреба и извеждане от експлоатация. Въвеждането
на ново придобитите отбранителни продукти в експлоатация се
извършва със заповед на началника на отбраната, след завършване на
обучението на личния състав и осигуряване на необходимите средства
за използване, поддръжка и ремонт, което се удостоверява с протокол,
съставен от комисия на вида въоръжени сили.
Реализирането на фазата е отговорност на ръководителите от
всички степени. По време на фазата по предложение и с непосредствено
участие на логистичните структури се създават необходимите условия
за правилната експлоатация, своевременната техническа поддръжка и
осигуряването с резервни части, консумативи и материали. Обучението
и подготовката на експлоатиращия личен състав се извършва чрез
Системата за управление на човешките ресурси [20].
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Експлоатацията и поддръжката включват: регистрация, отчет,
използване,

техническо

обслужване,

ремонт,

съхранение,

усъвършенстване, модернизация, удължаване на срока за използване и
рекламация на материалните ресурси за отбрана.
Регистрация

на

военната

техника

се

извършва

във

ведомствени и национални регистри.
Отчетът на отбранителните продукти отразява техния тип,
вид, наименование, наличност, количество, качество, комплектност,
качественото (техническото) състояние и местонахождение. Видовете
отчет са:
1. индивидуален отчет – са данните за отбранителни продукти,
които се водят в служебна книжка (паспорт, формуляр, книга, картон,
етикет и други), вписани от производителя или от структурата, която ги
експлоатира;
2. оперативен отчет – са обобщените данни, които се водят за
отбранителни продукти, получени от сведения и донесения на военните
формирования, представени в старшите инстанции по установения ред;
3. счетоводен отчет – са данните, които се водят за
отбранителни продукти, в съответствие с изискванията на Закона за
счетоводството и Счетоводния документооборот в МО, БА и структурите
на подчинение на министъра на отбраната.
Използването по предназначение на видовете отбранителни
продукти се организира според изискванията на ръководствата и
инструкциите им за експлоатация. Редът и начина за тяхното
използване се конкретизират с актове на министъра на отбраната.
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Техническото обслужване на отбранителните продуктите
включва комплекс от задължителни и своевременно провеждани
мероприятия, с цел запазване и възстановяване на изправността им в
съответствие с изискванията на ръководствата и инструкциите за
експлоатация. Видовете технически обслужвания на отбранителните
продукти се определят в зависимост от периодичността, обема и от
мястото на извършването им.
Ремонтът на отбранителните продукти включва комплекс от
мероприятия за отстраняване на неизправности и възстановяване на
ресурса за използването им, в съответствие с установените технически
изисквания за извършване на видовете ремонтни дейности.
Съхранението на отбранителни продукти се заключава в
тяхното опазване, системно провеждане на мероприятия, осигуряващи
поддържането им в постоянна техническа изправност и създаване на
условия за привеждането им за кратко време в готовност за бойно
използване.
Въз основа на опита от експлоатацията и провежданите
периодични изпитвания на отбранителните продукти, се извършва
оценка на техническото им състояние и се изготвят предложения за
тяхното усъвършенстване, модернизация и/или удължаване на срока на
използване.
Усъвършенстването на отбранителни продукти се заключава
в извършването на подобрения, които водят до повишаване на някои от
техникоикономическите показатели на отбранителни продукти, но не
изменят съществено основните им показатели. В стария правилник
усъвършенстването беше в самостоятелна фаза.
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Модернизацията на отбранителните продукти се заключава в
извършване на подобрения, водещи до изменения на основните им
тактико-технически характеристики. Модернизацията на отбранителни
продукти се извършва по реда за разработване на нови изделия.
Удължаването на срока за използване на отбранителни
продукти се извършва след експертна оценка, съгласно Процедура за
изменение на срока на експлоатация.
1. Изготвянето на експертна оценка се организира от ДИО по
заявка на потребителите.
2. Експертната оценка се извършва от комисия, назначена със
заповед на министъра на отбраната.
3. За извършване на анализ и формулиране на предложението,
задължително се провеждат изпитвания на продукта по утвърдени
Програма и Методика.
4. В случаите когато експертната оценка има за цел да се
предложи удължаване на срока на експлоатация на отбранителен
продукт от групата на средства за аварийно спасяване, съдове под
налягане за специални горива и течности, реактиви и други,
изпитванията могат да се възложат на акредитирани лаборатории, по
реда на ЗОП [20].
Дейностите по рекламация на отбранителни продукти по
време на експлоатация са уточнени в Процедура за управление на
качеството.
Експлоатацията и поддръжката на отбранителни продукти при
участие в мисии извън територията на страната се организира по
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настоящите разпоредби, като се отчитат и особеностите на всяка
конкретна мисия.
Бойното използване на въоръжението, бойната и специалната
техника се извършва, съгласно схващанията за водене на бойни
действия и не е обект на този правилник.
Необходимите

материални

и

финансови

средства

за

експлоатация и поддръжка на отбранителни продукти се планират от
ръководителите на основни програми на основата на Указанията за
програмиране, като се отчитат и наличностите от отбранителни
продукти в логистичните складове и бази.
По време на фазата се осъществява непрекъснато наблюдение,
контрол и анализ на състоянието на отбранителните продукти и оценка
на резултатите от тяхното използване [20].
5. Фаза „Снемане от употреба“ включва прекратяване
използването на отбранителните продукти и реализиране на комплекс
от дейности за бъдещото им безопасно оползотворяване. То става при
наличието на едно от следните условия:
1. заповед за снемане от въоръжение;
2. абсолютен

излишък

–

активи

надхвърлящи

щатните

потребности и с отпаднала необходимост;
3. експлоатация до пълно изчерпване на техническия и
експлоатационен ресурс, съгласно разходните норми;
4. негодност за употреба или опасност за съхранение;
5. спряно производство и невъзможност за осигуряване с
резервни части;
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6. наличие на акт за предоставяне по реда на Закона за
държавната собственост (без ресурси със специално предназначение);
7. съдебни решения;
8. разпоредби на международни договори или други актове.
Организацията

и редът за

снемане

от

употреба

на

отбранителните продукти, както и тяхната реализация, се определят с
акт на министъра на отбраната, изготвян от дирекция „Логистика”.
Разкомплектоването и бракуването на отбранителни продукти
се извършва, съгласно Процедура за разкомплектоване, бракуване и
унищожаване на отбранителни продукти, при спазване на изискванията
за опазване на околната среда.
Снемането от употреба се извършва въз основа на „Доклад за
отпадане на потребности от отбранителни способности” (ДОПОС),
представен от СКС и видовете въоръжени сили, който се внася за
разглеждане от Съвета по ОС и се предлага за утвърждаване от
министъра на отбраната [20].
СКС и видовете ВС представят в дирекция „Логистика” „Списък
за снемане от употреба (въоръжение и експлоатация) на отбранителни
продукти”, изготвен на основа утвърдените ДОПОС.
Дирекция „Логистика” изготвя обобщен „Списък за снемане от
употреба (въоръжение и експлоатация) на отбранителни продукти” и го
изпраща в ДИО за становище.
ДИО внася „Списък за снемане от употреба (въоръжение и
експлоатация) на отбранителни продукти” за разглеждане в СВ до 20
февруари на текущата година.
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СВ разглежда обобщения „Списък за снемане от употреба
(въоръжение и експлоатация) на отбранителни продукти” и предлага на
министъра на отбраната за утвърждаване на списъка.
Министърът на отбраната издава акт на основание „Списък за
снемане от употреба (въоръжение и експлоатация) на отбранителни
продукти”.
ДИО води регистър на снетите от въоръжение отбранителни
продукти.
Дирекция „Логистика” предоставя утвърдения „Списък за
снемане от употреба (въоръжение и експлоатация) на отбранителни
продукти” на търговското дружество „Снабдяване и търговия” за
последваща реализация.
Дирекция "Финанси" води отчет на снети от употреба
(въоръжение и експлоатация) отбранителни продукти и изготвя актове
на министъра на отбраната за организиране на дейностите по
управление и разпореждане с излишните за Министерството на
отбраната отбранителни продукти по реда на Закона за държавната
собственост и подзаконовите актове по прилагането му [20].
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ИЗВОДИ ОТ ГЛАВА 1

От първа глава на диплоната работа може да се направят
следните изводи:
1. Направен е анализ на същността и съдържанието на
жизнения цикъл на отбранителните продукти в

БА. Определени са

основните понятия и са класифицирани отбранителни продукти
използвани от инженерните формирования.
2. Очертани са основните проблемни области в дефинирането
на фазите на жизнения цикъл и вземането на решение за закупуване
или модернизация на отбранителен продукт още във фазата на
концепцията.
3. Констатирано е, че от изключителна важност за генериране
на отбранителни способности в условията на финансови ограничения е
удължаването на жизнения цикъл на отбранителните продукти, което
може да се осъществява предимно чрез повишаване на качеството и
подобряване на ключовите им характеристики.
4. Необходим е адекватен на съвременните реалности модел за
управление на жизнения цикъл, който трябва да регламентира
изискванията и същността на процеса за вземане на решение и оценка
на

качеството

на

алтернативите

така,

че

да

удовлетворяват

потребностите на инженерните формирования и развитието на
оперативните способностите в определена финансова рамка.
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ГЛАВА 2. ОСОБЕНОСТИ В ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА
ОТБРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ В ИНЖЕНЕРНИ
ВОЙСКИ

2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОЦЕСИТЕ И МОДЕЛА НА
ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ОТБРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ В
ИНЖЕНЕРНИ ВОЙСКИ
Развитието на отбранителните продукти през жизнения цикъл
е резултат от действията, управлявани и изпълнявани от хора в една
или няколко производствени единици. В рамките на жизнения цикъл
изпълнението на процесите осигурява постигането на поставените цели
[27].
Всеки процес на жизнения цикъл може да се осъществява, в
случай на необходимост във всеки един момент от време в продължение
на целия жизнен цикъл и няма постоянен ред за използването им. Те
може да се изпълнява едновременно с другите или чрез йерархичното
представяне на структурата на отбранителния продукт [20].
Процесите на управление на жизненият цикъл може да
включват четири групи процеси [27].
1. Процеси на договаряне, които включват

заявяване и

доставяне на отбранителни продукти за инженерните формирования.
2.

Процеси

на

организиране,

управляване

на

организационната среда и на инвестициите, жизнения цикъл на
системата, управление на ресурсите, управление на качеството.
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3. Процеси на проекта, които са:

планиране, оценяване,

управляване на проекта, вземане на решения, мениджмънт на риска,
управляване на конфигурацията, управляване на информацията.
4. Технически процеси, които могат да бъдат: процес на
определяне на изискванията на заинтересованите страни, процес на
архитектурен дизайн, процес на анализиране на изискванията, процес
на осъществяване, процес на сглобяване, процес на изпитване, процес на
приемане, процес на определяне на годността, процес на работа, процес
на техническо обслужване, процес на изваждане от използване [27].
За оценка съответствието на проекта с резултата съгласно
обявените изисквания на установената среда е необходимо да се
състави модел на жизнения цикъл на отбранителните продукти [14].
Известни са два основни модела: последователен и нарастващ модел на
жизнения цикъл на отбранителни продукти [20].

Те представляват

събиране и комбиниране на основни елементи, като фазите на
жизнения цикъл на определения продукт, процесите на жизнения
цикъл и преходни точки (входните и изходни критерии за оценка) [7].
Нарастващия модел е по-подходящ за жизнения цикъл на МИВ.
При него етапът развитие се разделят на отделни части, което
позволява още при разработване на концепцията да се има в предвид
бъдещата работа на продукта. Системата влиза в етап на производство
още след приемането на първата част. С течение на времето при
експлоатацията на продукта може да се наложат допълнителните
усъвършенствания за добавяне на нови възможности към работещата
система и тя пак да се развива. Самата експлоатация на машините също
може да се раздели на три етапа: растеж, зрялост и спад след които се
налага да се снеме от въоръжение [20,27].
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ФИГ. 2.1. МОДЕЛ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ОТБРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ В ИВ

Отношенията между елементите на модела на жизнения цикъл
на отбранителния продукт са следните:
1. фазите формират основата на жизнения цикъл на системата
и решенията за прехода между тях. Представят рамката, в която
процесите могат да бъдат разпознати, приспособени и планирани.
2. процесите представят резултатите от изпълнените дейности
през фазите и резултатите, които могат да бъдат използвани като
критерии за преходните точки между фазите.
3. преходни точки са възлови решения даващи механизмите за
управляване прехода между фазите и управляване на процесите.
Моделът на жизнения цикъл предоставя рамката, в която ИП
може да бъде управляван във всичките си аспекти и трябва да включва:
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1. събиране и комбиниране на различни фази;
2. определяне елементите на преходните точки (входни и
изходни критерии), необходими за управляване преходите между
фазите;
3. избор на различните процеси.

2.2. ОСОБЕНОСТИ ВЪВ ФАЗИТЕ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА
МИВ

С оглед на теорията за машините на инженерно въоръжение е
подходящо фазите на жизнения цикъл да се дефинират както следва:
1. Фаза “концепция” включва всички усилия по генериране на
идеи за продуктите, необходими на Инженерните подразделения,
технико-икономическото
проучвания и оценки.

им

разработване,

предварителните

За МИВ обикновено обхваща продължителен

период от време свързан главно с разходи и инвестиции за научноизследователски и конструкторски разработки, за това кривата на
жизнения цикъл непрекъснато пада на долу в отрицателните стойности.
Това е фазата на изследване на концепциите, проучване и разработка на
технологии в която се залагат всички рискове или гаранции за успех на
бъдещите МИВ. Тук целта е да се определят алтернативни концепции и
технологии, удовлетворяващи потребностите на мисията и желаните
оперативни способности.
За изграждане на отбранителните способности на ВС

в

съответствие с тяхната мисия, задачи и нива на амбиции се изготвя
План за развитие на Въоръжените сили [17,18,35]. Според Цел на силите
L1000 AFG "Инженерната мобилност, контрамобилност и оцеляване"
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възникна

необходимост от МИВ – те се оформят като способност и

влизат в Доклад за отбранителни способности (ДОС). Утвърдения ДОС
от МО се приема за начало на фаза „концепция“. Документът „Концепция
за изграждане на отбранителна способност“ се изработва от работна
група по предложение на ДИО и в тази си част трябва да включва и
инженерни специалисти за технико-икономически анализ [20]. Той
трябва да предлага поне две възможни алтернативи,

който могат да

бъдат:
- разработване и производство на нов (несъществуващ)
отбранителен продукт.
- модернизация на съществуващ или производство по лиценз.
- придобиване чрез закупуване на нов отбранителен продукт
или втора употреба.
- осигуряване на отбранителни способности чрез наемане,
дарение или предоставяне за безвъзмездно ползване на
отбранителен продукт за определен срок.
- придобиване чрез участие в международни програми,
двустранно сътрудничество или проекти на НАТО или ЕС.
В този етап следва да се оцени риска по отношение
възможността за изпълнение на различните варианти [12]. Приетият от
СВ вариант се внася за разглеждане от Съвета по отбраната,

ДИО

включва този Инвестиционен проект в Инвестиционния план-програма
на МО и предлага Интегриран проектен екип за неговото изпълнение.
2. Фаза „разработване“ започва след утвърждаването на
изготвения от ИПЕ “ План за реализация на ИП“ . Разработването на
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инвестиционния проект на отбранителни продукти за нуждите на
Инженерни войски обхваща следните етапи:
- проучване;
- проектиране ( идеен проект, работен проект, опитен образец)
Ръководителят на ИПЕ съвместно с Институтът по отбраната
правят идеен проект с най-малко два варианта, като в СВ избират един и
след утвърждаване от МО се продължава към работния проект. Той
представлява техническо решение на изделието и следва да се изпита
опитен образец по специална методика и да се приеме от комисия.
Институт по отбраната осъществява оценка на качеството на продукта.
При заявка за нов отбранителен продукт ДИО завежда
утвърдените заявки в „Регистъра за заявки за придобиване“ и на тяхна
база при нужда разработва заедно с ИПО нови ТС по ЗОП и след
утвърждаване

ги

вписва

в

„Регистъра

на

утвърдените

Ръководителят на основната програма предприема действия

ТС“.
за

откриване на позиции в ЕФП за МТО на БА и стартира процедура по ЗОП
за придобиване на отбранителния продукт.
3. Фаза „придобиване ” се осъществява чрез закупуване на
нови системи на Инженерно въоръжение или производство, доставка,
изпитване и приемане на въоръжение. С други думи се доразработват,
изследват

и

демонстрират

утвърдените

в

предишната

фаза

алтернативни концепции и технологии. Изпитват се образци и се
избират алтернативи за да се вземе решение, коя конкретна система се
препоръчва да бъде произведена

или закупена. Сравнението на

конкурентните системи следва да се извършва в реална оперативна
среда, за да може да се избере най-подходящата, която удовлетворява
необходимите оперативни способности [19].
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Производството или закупуването на готов продукт е найскъпа фаза, по отношение на планираните разходи в жизнения цикъл.
Освен това тук трябва да се предвидят и експлоатационните разходи по
поддръжката за целия жизнен цикъл на МИВ. На този етап е необходимо
потенциалните потребителите да бъдат

обучени да употребяват

продукта и да осъзнаят ползата от неговото закупуване.

За това

командирите организират дейности за осигуряване на експлоатацията и
поддържането на новите за инженерните подразделения отбранителни
продукти. Провеждат обучение за ново оборудване и предвиждат повече
средствата за експлоатацията, поддръжката и ремонта му.
Трябва да се прокара ,,пътечката” на дистрибуция на новите
отбранителни продукти. Поради тази причина кривата на жизнения
цикъл на МИВ е с по-дълъг период на въвеждане спрямо идеалната
класическата S-образна крива
4. Фаза „експлоатация и поддръжка“ започва след доставката
на отбранителния продукт и приемането му на въоръжение. Тя обхваща
периода на ефективно използване на придобитите отбранителни
продукти, според тяхното предназначение, в рамките на утвърдените
норми за разход на материални и финансови средства и включва
регистрацията,
ремонта,

отчета,

съхранението,

използването,

техническото

усъвършенстването,

обслужване,

модернизацията,

удължаването на срока за използване и предявяването на рекламации
към качеството на свързаните с отбраната продукти.
Под понятието “експлоатация” се разбира стадий от жизнения
цикъл, в който се реализира, поддържа и възстановява качеството на
изделията

и

които

включва

използването

по

предназначение,

транспортирането, съхранението, техническото обслужване и текущите
ремонти на изделията.
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Опитът показва, че времето за експлоатация на която и да е
инженерна машина (по-голямата част от тях са земекопни машини) се
определя от интензивността на отказите и се изменя във времето по
определен закон в който се очертават три основни периода [1]:
- Период на разработване на МИВ, който се характеризира с
внезапни откази, възникващи в резултат на груби грешки при
конструирането [2]. Те се откриват и отстраняват сравнително бързо и
продължават от няколко часа до няколко стотици часа. При него трябва
да се обърне внимание на дистрибуцията на новия продукт, правилно
ешелониране на запасите и рационални разпределителни канали. Тук
са необходими щателен логистичен контрол за реализацията на новите
изделия и бърза реакция на управленските логистични органи.
Период на нормална експлоатация характеризиращ се с поредки внезапни откази с друга природа и причини [1]. Този период е
най-продължителен по време от няколко стотици до няколко хиляди
часа работа на изделието и поради това повечето МИВ са в този етап от
своя жизнен цикъл.
Период

на

повишено

износване

се

характеризира

с

постепенно появяващи се откази в процеса на достигане на пределно
допустимото значение на параметъра на елемента [1].

Сумарната

интензивност на отказите от внезапни и постепенни откази в този
период значително нараства, а вероятността за безотказна работа бързо
се снижава. Особено важно в този етап е правилното определяне на
размера от запаси с резервни части за МИВ и щателният контрол на
логистичните разходи.
За повишаване на ефективността на МИВ по време на тяхната
експлоатация е необходима система за управление на качеството с цел
повишаване

тяхната

функционалност
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и

подобряване

на

характеристиките им [1]. За удължаване срока на служба в тази фаза се
предоставя възможност за усъвършенстване и модернизация на
съществуваща система, в резултат на подобрения на продукта. Добре
планираната модернизация на системите МИВ води до по-надеждна и по
ефективна система.
С цел своевременно планиране на дейностите по модернизация
и удължаване срока на експлоатация на инженерната
отговорните длъжностни лица във вида ВС

техника,

всяка текуща година

изпращат списъци с информация в ДЛ за отбранителните продукти,
чиито срок на експлоатация изтича през следващата календарна година.
Тя от своя страна изготвя обобщен списък на отбранителните продукти,
чиито срок на експлоатация изтича през следващата календарна година
и го изпраща на ДИО. Разработването на документи, регламентиращи
организацията на експлоатацията и поддръжката на отбранителните
продукти, се организира от дирекция „Логистика”, съгласувано с ДИО.
5. Фаза „Снемане от употреба” настъпва когато използването
на определени МИВ вече не генерира необходимото ниво на оперативни
способности и употребата и не е рентабилна. Това може да се наложи
поради технологичния напредък, появата на нови силни конкуренти на
международния пазар, намаляване на запасите или липса на резервни
части. Възможни са и редица политически причини в следствие на което
инвестициите да се съсредоточат на други направления [31].
Целта е създаване на условия за своевременно безопасно и
организирано

разкомплектоване,

унищожаване,

реализация

и

освобождаване от излишна или негодна техника. Това става с акт на МО
изготвен от дирекция Логистика въз основа „Доклад за отпадане на
потребността от отбранителен продукт“.
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2.3. МЕТОД ЗА ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЕ И ОЦЕНКА НА
АЛТЕРНАТИВИТЕ ПРИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА МИВ
От анализа на фазите на жизнения цикъл на отбранителните
продукти за нуждите на инженерните формирования се вижда, че найголемия проблем е взимането на решение още във фазата на
концепцията. По същество това е оценка на алтернативите за ефективно
използване на ресурсите. Тази оценка е свързана с изясняването на
понятията ефективност, ефикасност и конкурентоспособност

на

отбранителните продукти в инвестиционния проект.
В БДС EN ISO 9000:2007 понятието ефективност се разглежда
като „взаимовръзка между получени резултати и използваните
ресурси” [2].

Сравнително ефективен процес изисква с по-малко

разходи да се произвежда повече за постигане на целите в сравнение с
друг подобен процес.

Darnton G. и

Darnton M. предлагат следната

формула [32]:
(2. 1)

Е

Q
С

където параметърът Е се нарича още интегрален параметър на
проучвания отбранителен продукт;
Q – комплексен параметър;
C – входно количество разходи (енергия, време и пари) за
самата

МИВ,

съхранение

и

ремонт,

запасни

инструменти

и

принадлежности, гориво смазочни материали, обучение и заплащане на
личния състав, амортизационни отчисления, използване и поддържане
в целия жизнен цикъл, както по време на учения така и в бойна
обстановка.
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Понятието ефикасност се разглежда като „степен до която
планираните дейности са изпълнени и планираните резултати са
постигнати”[2]. Например един ефикасен процес на МИВ е този при
които планираните за нея дейности се реализират успешно в бойна
обстановка и са получени съответните резултати.

Ефикасността е

подобна на ефективността, но е свързана с някаква цел, затова критерия
за ефикасност на МИВ може да бъде ресурса необходим за създаване на
определено ниво на целите спрямо входното им количество. С други
думи ефикасността се явява синоним на понятията: резултатност и
качество.
Качеството

Q

е

измерител

на

удовлетвореността

от

потребностите на инженерните формирования при евентуалното им
участие в бойни действия. Същият стандарт го определя като: “Степен,
до която съвкупност от присъщи характеристики удовлетворяват
изискванията” [2].
Характеристиката представлява „отличително свойство на
продукта, което отразява отделни негови страни” [3]. Следователно
същата е такава обективна определеност на МИВ, която я отличава от
другите модели и се проявява в поддръжката или използването им.
Качеството се формира още при тяхното проектиране и постига
в производството им [3]. То трябва да може да се измерва и да подлежи
на контрол и мониторинг. Съгласно приетите военни стандарти това
следва да

се осъществява чрез комплексния параметърът на

съответния отбранителен продукт, който е функция от параметрите на
присъщите им характеристики Хi [3].
(2. 2)

Q = Ф ( Х1 , Х2, Х3 ....Хi .....Хn )
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С оглед спецификата на дейността на Българската армия, като
производител на национална сигурност следва да се избират МИВ, които
да се използват поне 10 …15 години. Поради това не е достатъчно
качеството просто да удовлетворява за момента, а трябва да превишава
изискванията. От друга страна стойностите и съотношенията на
отделните характеристики Хi на различни МИВ ще удовлетворяват в
различна степен потребности на войските в различните операции.
Фирмите производители на МИВ ще наблягат на различни
техни

свойства

при

което

се

получават

комбинации

на

характеристиките на МИВ с различно качество и цена, което е свързано
с тяхната конкурентоспособност.
Конкурентоспособността е „пригодност на продукта за
превъзходство в качеството и ефективността на съответен обект на
конкурента” [2] .
Прието

е

тя

да

се

оценява

чрез

коефициент

на

конкурентоспособност [2]
(2. 3)
където

K

Е
Ек

Е и Ек са ефективностите за сравняваните отбранителния
продукт приет на въоръжение и съответно на избрания
конкурент. Когато коефициента на конкурентоспособност на
нашия продукт К≥1 е благоприятен вариант за БА.
В същия стандарт се описва техническата спецификация на

съответното изделие, а за техниката и машините в армията се използват
поредицата военни стандарти ВС 0-1: 2007 и тактико-техническите
характеристики на съответните машини [9].
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2.3.1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ В ТЕХНИЧЕСКАТА
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МИВ КАТО ОТБРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
Постигането на определените оперативни способности от
инженерните формирования се определя от избора на подходящи
отбранителни

продукти,

като

МИВ.

Това

се

постига

чрез

удовлетворяване на определени изисквания към тях отразени в техните
характеристики [ 1]. Според принципите на квалитологията основните
характеристики на МИВ следва да се разглеждат като общ модел на
структурата от следните свойства:
Военно-технически свойства.
- функционалност;
- бойна устойчивост и защитеност;
- надеждност;
- подвижност;
Експлоатационно-технически свойства.
- производителност ;
- конструктивни параметри;
- техническа и горивна икономичност;
- безопасност ;
- комплектност;
Технологични и икономически свойства.
- патентно-правна чистота;
- ергономичност;
- естетичност;
- екологичност;
Взаимовръзката на описаните свойства на МИВ е показана на
фиг. 2.2.
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Технологични
свойства

Ефективност

Съответствие
на задачите,
ремонт и
съхранение

Военно
технически
свойства

Икономически
свойства

Ниво на
качеството

Подготовка на
личния състав,
организация
на използване

Ефикасност

Експлоатацион
но-технически
свойства

ФИГ. 2.2. СХЕМА НА ВЗАИМОВРЪЗКИТЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ И ПРОЦЕСИТЕ НА МИВ

По същество правилното дефиниране на характеристиките е
най-трудната част от техническата спецификация на инвестиционния
проект и ще указва влияние в цялостната му реализация и във всички
фази от жизнения цикъл на отбранителните продукти, затова е
необходимо да се опишат за МИВ, като най-сложния отбранителен
продукт в Инженерни войски .
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Описание на военно-техническите свойства на МИВ
Най-пълно и обективно за качеството на машините се съди по
това в каква степен системата съответства на своето предназначение
при нейното функциониране. Под функционалност на МИВ се разбира
характеристиката, която обуславя съответствието на машините с
основното им целево предназначение при използване в определени
бойни условия [3]. Според стандартите на ISO включва различни
технически

и

ограничаващи

студеноустойчивост

и

свойства

като

влагоустоичивост.

топлоустойчивост,
Индикатор

за

функционалността е основното предназначение на МИВ. Например за
минните заградители степента на прилагане на тази характеристика се
доказва с пригодността на средствата за дистанционно миниране да
създават минни полета със съответната плътност на рубежите за
развръщане на противника и възможността на наземните средства да
доставят мините до повърхността в хода на боя.
Бойна устойчивост е способността на МУМЗ да изпълнява
функциите си дори и при бойни повреди и способността да се съхрани
от поразяващите фактори на съвременното оръжие, а в случай на
повреда да възстанови работоспособността си след ремонтиране при
минимални загуби на средства [11].

Защитеност е приспособеността

да снижават въздействието на противниковите оръжия и да работят в
неблагоприятни условия на бойното поле или заразена местност [11].
Степента на прилагане се доказва чрез наличие на бронева конструкция,
колективни и индивидуални средства за маскировка и защита или
оръжие за самоотбрана.
„Надеждността на МИВ е свойството да функционира като
запазва стойностите на характеристиките си в течение на определено
време в допустими граници [3]. При анализа на надеждността трябва да
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се има в предвид и нейния обслужващ разчет, като част от сложната
система МИВ. Индикатори са свойствата безотказност, дълготрайност,
ремонтопригодност и съхраняемост.

Под безотказност се разбира

свойството на МИВ непрекъснато да запазва работоспособността си за
определено време и се определя от средната отработка на отказ и
интензивността на отказите [3]. Експлоатационната безотказност на
минните заградители трябва да бъде адекватна на якостта на почвите в
р. България и на евентуалното наличие в тях на непреодолими
прегради, като осигурява необходимото време за действие за
изпълнение на поставените задачи. Под дълготрайност се разбира
свойството на МИВ да запазва работоспособността си с необходимите
прекъсвания за техническо обслужване и ремонтиране до настъпване на
т.нар. „гранично състояние”, тотална повреда, физическо или морално
износване,

при

което

ремонтирането

става

невъзможно

или

нецелесъобразно във войскови условия [3]. Измерва се с времето за
продължителна експлоатация до капитален ремонт и срока на
амортизация, което е по дълго от времето на безотказността.
Ремонтопригодността характеризира конструктивното свойство на
безотказността [3]. Тук главното изискване е конструкциите на мините
и заградителите да са пригодни за лесно откриване и отстраняване на
откази и дефекти без да се пречи на изпълнение на задачите . Степента
на прилагане се доказва с възможността на ремонтните органи в БА да
ремонтират базовата машина и степента на познаване на работния
орган от разчета.

Съхраняемост е свойството на МИВ да запазват

качеството си при съхранение, транспортиране и експлоатация при
спазване на определени условия за определен срок [3]. Измерва се с
гаранционния срок на МИВ и работоспособността след снемане от
консервация.
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Подвижността

на

МИВ

се

изразява

чрез

свойствата

маневреност и транспортабелност и оказва влияние на оперативната и
експлоатационна производителност, чрез съкращаване времето за
движение и увеличаване времето за работа [3].

Маневреност е

пригодността на МИВ да осигури самостоятелно изменение на своето
положение в пространството и времето [3]. Тя зависи от проходимостта,
управляемостта и походната скорост на базовата машина обусловени от
типа на ходовата част. Количествено се оценява с времето, необходимо
за развръщане, събиране, преместване, работа и презареждане. За
навременно започване на работа по устройване на минновзривни
заграждения в очакваните

условията на нашия театър на военни

действия следва да бъде верижен тип. Транспортабелност на МИВ е
пригодността към транспортиране в пространството, чрез пренасяне
или превозване с различни видове транспорт [3]. Да притежава
свойството интермодалност, както на машината така и на доставяните
мини, които да са оформени в подходящи товарни единици и пратки,
създаващи необходимите условия и удобства за пренасяне и превозване
без да се допуснат количествени загуби или влошаване на качеството.
Измерва се чрез габаритните размери, маса и наличие на подходящи
приспособления за товарене на мините в базовата машина. Времето за
товарене и зареждане ще оказва силно влияние на производителността
и функционалността.
Описание на експлоатационно-технически свойства на МИВ
Производителността

е

най-важното

експлоатационно-

техническо свойство на МИВ. В литературата се използват понятията:
оперативна,

експлоатационна,

техническа

и

конструктивна

производителност [3]. При планирането на боя се използват обобщени
разчети на оперативната производителност, която е съотношение на
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всички извършвани дейности от МИВ спрямо времето на бойните
действия.

Експлоатационна

производителност

се

използва

от

инженерно-тактическите разчети за работа в районите измерена за
година или за целия срок на служба, а техническата производителност е
работата на самото минно поле измерена в часове. Конструктивната
производителност е функция от работната скорост или времето за
изстрелване на мините и устройване на минното поле с което да се
достигне определена плътност на миниране. При увеличаване на
производителността

се

изпитва потребност

от увеличаване на

боекомплекта мини което усложнява работата на логистичните
подразделения,

тъй

като

вместимостта

на

боекомплекта

е

конструктивно зададен.
Конструктивните параметри са тези независещи от условията
за

използване

конструкцията

и

технологични
режима

на

параметри
работа

на

характеризиращи

МИВ

[5].

Включват

технологичните спецификации, като габаритни размери, напречна и
надлъжна устойчивост, маса, максимална скорост и теглително усилие
по мощността на двигателя, сцепление и налягане на движителя върху
почвата и др. Много важен индикатор е вместимостта на боекомплекта
мини в конструкцията на МИВ за непосредствено доставяне до почвата
или далекобойността и броя на стволовете на средствата за
дистанционно миниране. Същите ще оказват значително влияние върху
останалите свойства на МИВ.
Техническата

икономичност

се

характеризира

от

икономическата активност, която се реализира при използването на
МИВ. При равни други условия качеството винаги трябва да означава
максимална горивна икономичност и малко разходи за нейната
техническа поддръжка. Горивната икономичност е обвързана с
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конструктивните параметри на МИВ, например при намаляване на
теглото с 50% разхода на гориво намалява с 10% . Ако МИВ не е
икономична, не може да бъде призната за висококачествена.
Безопасността е едно от най-важните свойства в структурата
на качеството. МИВ трябва да предоставя защита на самата конструкция
и личния състав: от механични въздействия; от термични въздействия;
от химични въздействия; от натрупване на електростатични заряди; от
йонизиращи и други вредни излъчвания; от шум и вибрации; от
токсични приноси; пожарна безопасност и взривоустоичивост [3].
Комплектността на МИВ е степента на осигуреност на
доставките и съвкупност от принадлежности [3]. Тя включва наличието
на подходящи мини, принадлежности, резервни части, стандартизирана
съпроводителна документация и обучаващи спомагателни предмети и
тренажори без които функционирането е невъзможно. МИВ трябва да са
пригодени за поставяне на противотанкови мини, които се намират на
въоръжение в нашата армия или такива каквито има възможност да се
изработят от промишлеността.
Описание на технологическите и икономически свойства на МИВ
Технологическите и икономически свойства от една страна ще
влияят на бойната готовност на МИВ, а от друга на икономическата
ефективност поради което се разгледат като една обща характеристика.
Патентно-правна чистота на МИВ се характеризира с
количеството и значимостта на новите национални или фирмени
решения, заложени в изделието, които са защитени с авторско
свидетелство, патентовани и изчистени от чужди технологични
решения [3]. Количеството патентноспособност се измерва със
стойностен коефициент, който представлява отношение на сумарната
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стойност на частите, детайлите и възлите, в които са заложени новите
технологични решения към общата стойност на изделията. При нови
изделия коефициента на патентноспособност е равен на единица.
Патентната чистота се измерва със стойностен коефициент, който
представлява отношение на сумарната стойност на патентно чистите
части към общата стойност.
Ергономичност е приспособеността към особености на човека
и се измерва чрез степента на удобството [3]. Това включва редици
фактори

оскъпяващи

съответните

изделия

като

хигиенни,

антропологични и психофизиологични изисквания за използване на
машината като цяло, мините и опаковките.
Естетичността
удовлетвореността

на

и

дизайна

използващия

на

МИВ

екипаж

се
при

обуславя

от

зрителното

възприемане и от там се повишава моралния дух на военнослужещите
[3].
Екологичността на МИВ се характеризира чрез безвредността
за околната среда по отношение на атмосферата, хидросферата и
литосферата. Това

свойство се формира и от различни видове

замърсявания: димни газове, бензинови пари, нефт, радиоактивни
вещества, тежки метали и неразграждащи се опаковки.
За създаването на математически модел за вземане на решение
на база определените показателите и индикатори на описаните
характеристики е предложен въпросник (ТАБЛ.2. ) за остойностяване.
Като пример са използвани машините за устройване на минновзривни
заграждения защото предстои модернизация с такива.
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2.3.2. АЛГОРИТЪМ ЗА ОЦЕНКА НА БОЙНИЯ ЕФЕКТ И КАЧЕСТВОТО НА
МИВ
Оценката на бойната ефикасност е основен инструмент за
избор на вариант на алтернатива в инвестиционния проект [34]. Тя
включва правилно определяне на целта на използване, режима на
експлоатация, съхранение и ремонт, количеството на отбранителните
продукти и степен на квалификация за изпълнение на мисията

и

задачите. От тази гледна точка това е универсален инструмент, чрез
който може да се подложи на оценка всяко решение за закупуване или
модернизиране на каквито и да е отбранителни продукти. За да се
базира оценяването на обективните дадености е необходимо да се
избере подходящ алгоритъм и експерти за ИПЕ [10].
Като пример в настоящата дипломна работа е направен
математически експеримент в таблици на Excel за избор на алтернатива
при въоръжаване с машини за миновзривни заграждения, като
отбранителен продукт.
Първа стъпка от алгоритъма е определяне на стойностите на
характеристиките на МИВ чрез експертния метод с помощта на
изготвения въпросник (приложение 2).

Те дават възможност на

експертите за сравнително кратко време да направят достоверна оценка
на различни по тип машини. Към всяка от характеристиките са
разработени

индикатори,

критерий

и

въпроси

към

всеки

от

индикаторите. Към всеки от въпросите е разработена 4-степенна
оценъчна скала (нула, една, две и три точки) с подробни указания как се
доказва постигането на дадената оценка.

В (приложение 3) са

предоставени техническите характеристики на изследваните машини
за този пример. След което за нуждите на изследването се взима
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средната стойност от всички експертни оценки за всяка една
характеристика на проучваните машини.
Втора стъпка от алгоритъма е определяне на тегловите
коефициенти αi на посочените характеристики тъй като всяка от тях
влияе различно на бойната готовност. В този експеримент са
използвани 7 експерта, като всеки от тях е определил субективно по
интуиция коефициентите на значимост α. Техните стойности са близки,
което показва, че експертната група има коефициент на конкордация
стремящ се към единица. Обобщените резултати са предоставени в
табл.2. , като на последния оцветен ред от предоставената таблица са
средноаритметичните стойности на α използвани за нуждите на
настоящото изследване.

Трета

Конструктивни
параметри α6

Икономичност
α7

Безопасност
α8

0,15
0,09
0,12
0,1
0,1
0,12
0,16
0,12

0,12
0,08
0,13
0,2
0,1
0,12
0,13
0,13

0,18
0,2
0,15
0,2
0,11
0,1
0,23
0,17

0,07
0,02
0,08
0,05
0,08
0,08
0,04
0,06

0,08
0,03
0,06
0
0,07
0,07
0,03
0,05

0,04
0,03
0,06
0,05
0,09
0,07
0,03
0,05

стъпка

е

изчисляване

на

Комплектност
α9
технологичност
и
икономичност
α10

Производителност α5

0,1
0,18
0,13
0,1
0,12
0,15
0,13
0,13

Подвижност
α4

0,2
0,3
0,17
0,2
0,16
0,1
0,2
0,19

Надеждност
α3

1
2
3
4
5
6
7
α

Бойна
устойчивост
α2

Експерт

Функционалност α1

ТАБЛ.2. 1. ТЕГЛОВИ КОЕФИЦИЕНТИ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА МИВ

0,05
0,05
0,05
0,1
0,08
0,13
0,04
0,07

0,01
0,02
0,05
0
0,09
0,06
0,01
0,03

средностатистическата

стойност на комплексния параметър на качеството на проучваните
отбранителни продукти. За тази цел в научните източници се предлагат
няколко квалиметрични метода, най-широко се използват два от тях –
диференциалния и интегралния метод [1]. Същността на първия се
състой в сравняване на отделните характеристики с предложените
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стойности Xi на еталонна система. Този метод е сравнително обективен,
но не отчитат различната значимост на характеристиките с оглед
нивото на надеждност и влияние на човека [1]. Тези недостатъци се
избягват при интегралния метод използващ само числа, които обаче
често са с рекламен характер и не дават достатъчно данни за всички
характеристики [1]. Тези точни методи се оказват крайно трудни за
използване при сравнение на различни типове продукти поради това за
определяне на комплексния параметър на качеството се предлага [1]:
m

Q   ̂ i X i

(2. 4)

i 1

където

αi

е

коефициент

на

значимост

на

отделните

качествени

характеристики определен от средноаритметичната стойност на
оценките на експертната група;
Xi e средния брой на точките получен от експертните оценки за
съответната характеристика;
m е броя на основните характеристики влияещи на бойната
ефикасност и качеството в случая десет.
Следователно всяка една от изследваните машини, съобразно
получените резултати ще попадне в една от трите групи:
С незадоволително качество – изчислена оценка Q = 0…1 ;
С добро качество – изчислена оценка Q= 1,01…2 ;
С отлично качество – изчислена оценка

Q= 2,01…3 ;

Получените средноаритметични стойности на Q от оценките на
експертната група са записани в последната колона на таблиците от
(приложение 3).
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2.3.3. ОЦЕНКА НА ВОЕННО-ИКОНОМИЧЕСКАТА ЕФЕКТИВНОСТ И
КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ
При необходимост от модернизация или закупуване на нови
образци отбранителни продукти за нуждите на Инженерни войски
бойните и технически характеристики са променливи зависими от
зададените изисквания за ефективност, свързана с определен разход на
икономически ресурси. Тя се оценява чрез категориите икономически
ефект

и

икономическа

ефективност.

Икономическият

ефект

представлява абсолютната икономия получена от използването на
дадено средство или замяната с ново [31]. Икономическата ефективност
е степента на повишаване производителността на или снижаване
разходите при удовлетворяване потребностите на войските [31]. Това
не означава да се съкращават всички възможни разходи, без да се
съобразява

достигането

на

необходимото

ниво

на

оперативни

способности.
Критерият за оценка на военно икономическата ефективност
трябва да отговаря на следните изисквания – при зададени ограничения
в загубите на ресурси да изразява максимално възможните полезни
свойства на даден образец, количествено да изразява съотношението
между пълните загуби на ресурси и сумарният ефект от използването на
даден образец, който представлява връзката между нарастването на
боеспособността

и

допълнителните

загуби

по

придобиване

и

използване. Общият ефект, очакван от използването на нов образец,
трябва да се определи не само за периода на времето за замяна, а за
целия период на експлоатация.
Като

основни

индикатори се

очертават

стойността

на

придобиване на продукта, разходите за поддръжка и съхранение на
МИВ, условията за плащане на съответната система и нейната социална
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значимост като производител на национална сигурност. Също така
влияние ще оказват надеждността и финансовото състояние на
доставчика,

предлаганото

от

него

качество

на

обслужване

и

възможността за извънпланови поръчки.
В етапа проучване е необходимо да се използват колкото се
може повече разнообразни източници и икономическото разузнаване,
като поне един от тях е независим.
Първа стъпка следва да бъде определяне на общите разходи C.
За да бъде съвместима тяхната стойност е необходимо входното
количество разходи да се намерят по същата методика и да получат
оценка 1, 2 или 3. Имайки в предвид обратнопропорционалното им
влияние

на

ефективността,

оценяването

тук

е

обратно

на

горепосоченото, най-ниската оценка е 3, а най-високата 1. Нулева
стойност не съществува защото винаги има някакви разходи за
посочените показатели. Като помощно средство също е изготвен
въпросник за остойностяване на предложените критерии за оценка на
показателя С предоставен във втората таблица на (приложение 2).
Втора стъпка е чрез формула (2. 1) да се изчисли
ефективността на проучваните продукти тъй като развитието на
съвременната техника успоредно с повишаване ръста на бойната
ефективност се съпровожда с едновременното нарастване на нейната
стойност. Съществуват примери, когато при повишаване на бойната
ефективност се наблюдава намаляване на икономическата ефективност
и качеството. Възможно е продукт с по-ниско качество да се окаже с поголяма военно-икономическа ефективност, поради значително пониската си цена .
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Пример:

ефективността на приетия на въоръжение в БА -

МТЛБ АТ-И „Бариера” с ПМЗ-4

и качество

Q=1,7

в

настоящия

експеримент е изчислена:
(2. 5)

Еe 

1,70
 1,20
1,42

Машината с най-висока оценка на качеството – немския
Skorpion

Q=2,43,

за която БА има оферта за закупуване получава

коефициент на ефективност:
(2. 6)

Еe 

2,43
 1,11
2,17

Сравнението на превъзходството в ефективност на горните
машини:
(2. 7)

K

1,20
 1,07
1,11

Поради ниската цена МТЛБ-АТ-И е конкурентноспособен, но
този извод не може да се приеме безусловно, тъй като продукта
„национална сигурност” не се измерва само в пари. Поради това се
предлага оценката на конкурентоспособността да

се извършва по

превъзходството в качество по предложения модел:
(2. 8)

K

Qe 1,70

 0,70
Qk 2,43

където Qе е оценката на качеството на еталона;
Qк - качеството на конкурента.
От горния пример се вижда, че превъзходството в ефективност
на приетия на въоръжение продукт удовлетворява

за сметка на

превъзходството в качество.
При извършване на модернизация на същия биха се подобрили
неговите характеристики при много по-ниска цена от колкото да се
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закупи какъвто и да било друг продукт. Следователно се избира
алтернативен вариант за модернизация.
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ИЗВОДИ ОТ ГЛАВА 2

От извършената оценка на качеството на алтернативите за
вземане на решение в процеса на управление на жизнения цикъл на
отбранителни продукти за нуждите на Инженерни войски може да се
направят следните изводи:
1. Дефинирани са особенностите във взаимовръзките, фазите и
процесите на жизнения цикъл на отбранителните продукти от
изключителна важност за генериране на отбранителни способности на
инженерните формирования в условията на финансови ограничения.
2. Проведен е
качеството
изграждане

математически експеримент за оценка на

на отбранителните продукти с най-голямо значение за
на

отбранителни

способности

на

инженерните

формирования в изпълнението на целта на силите за контрамобилност .
3. Ефективността на средствата на инженерно въоръжение,
като специфичен вид отбранителни продукти се определя от техните
военнотехническите свойства, поради което са разработени тактикотехнически характеристики за усъвършенстване на методиката за
взимане на решение и техническите спецификации при закупуване на
нови и модернизирани образци.
4. Целесъобразно е в ИПЕ при закупуване на продукти за
нуждите на инженерните формирования да се включват инженерни
специалисти познаващи техните характеристики.
5. Предложен е метод за вземане на решение от ИПЕ при оценка
на алтернативите и качеството на отбранителни продукти за нуждите
на инженерните формирования.
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ОБЩИ ИЗВОДИ

1. Направен е анализ на същността и съдържанието на
жизнения цикъл на отбранителните продукти в

БА.

Очертани са

основните проблемни области и направления за подобряване на
жизнения цикъл на отбранителен продукт още в първа фаза “концепция”.
2. Дефинирани

са

особеностите

в

жизнения

цикъл

на

отбранителни продукти в Инженерни Войски, характеристиките на
процесите на управление, модела и фазите на

жизнения цикъл на

машините на инженерно въоръжение, като специфичен отбранителен
продукт.
3. Предложени са

тактико-технически характеристики за

усъвършенстване на методиката за взимане на решение и техническите
спецификации при закупуване на нови и модернизирани образци
отбранителни продукти за нуждите на инженерните формирования.
4. Предложена е методика за оценка на качеството
ефективността
инженерните

на

отбранителните

формирования

при

продукти
взимане

за
на

и

нуждите

на

решение

за

превъоръжаване във фазата на концепцията в условията на финансова
криза.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Управлението на жизнения цикъл на отбраните продукти
изисква

значително

количество

дейности

и

процедури

от

организационен и технически характер. Настоящата работа в тази
област е концентрирана върху логистичните аспекти на процеса по
придобиване с отчитане на специфичните аспекти на Инженерни
войски.

В дипломната работа е анализирано

управлението на

жизнения цикъл на отбранителни продукти за нуждите на инженерите
формирования и са очертани основните проблемни области и
направления за подобряване.
Така въпреки наложените ограничения, настоящият труд
представлява една добра основа за изграждане на общата философия на
процеса на осигуряване с особен вид специфични отбранителни
продукти, като средствата на инженерно въоръжение. По такъв начин
темата остава отворена за нови изследвания и създава предпоставки за
широк дебат в научните и управленски среди на Въоръжените сили на
Република България.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СИВ

Машини на

Инженерни

Инженерно

инженерно

боеприпаси

имущество

въоръжение
ФИГ. 2.3.КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОТБРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ В ИВ

Инженерните боеприпаси включват:
1. Инженерни мини (противотанкови; противопехотни;
противотранспортни; противодесантни; обектни; мини
сюрпризи; сигнални и специални мини).
2. Средства за взривяване - капсул-детонатори, огнепроводен и
детониращ шнур, пиротехническите запалки и др.
3. Специални заряди (различни видове специални заряди,
комулативни заряди, фигурни заряди, удължени и окопни заряди)
4. Взривни вещества.
Инженерните имущества включват:
1. Фортификационни съоръжения като КВС-У, КВС-А,
ЛТСУ”Дъга”, БИМС”Пакет”.
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2. Маскировъчно имущество - средства за индивидуална
маскировка, маскировъчни комплекти, макетите и ъгловите
отражатели.
3. Средства за транспортиране и съхранение на вода.
4. Ремонтни агрегати, възли и ЗИП.
5. Окопен инструмент.
Машините на инженерно въоръжение според АТP-52 са:
1. МИВ за обща инженерна поддръжка:
- МИВ за инженерно разузнаване;
- МИВ за добиване на материали;
- МИВ за подемно-транспортни процеси.
2.

МИВ за инженерна поддръжка на мобилността:

- МИВ за подобряване на маршрути за тактическо придвижване;
- МИВ за преодоляване на заграждения;
- МИВ за преодоляване на водни прегради;
3. МИВ за инженерна поддръжка на контрамобилността:
- Машини за устройване на минновзривни заграждения (МУМЗ);
- за устройване на невзривни заграждения;
4. МИВ за инженерна поддръжка на оцеляването на войските:
- за строителство на фортификационни съоръжения и инфраструктура;
- за добиване и пречистване на вода и за полево електроснабдяване.
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ФИГ.2.4. КЛАСИФИКАЦИЯ НА МУМЗ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ТАБЛ.2. 2. ВЪПРОСНИК ЗА ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ

ОПИСАНИЕ НА ПРОУЧВАНАТА ХАРАКТЕРИСТИКА

СКАЛА

1. Функционалност – Х1 За какво се използва системата?
Липсва възможност за поставяне на мини в почвената повърхност. Плътността на устройваните МП е под 0
0,4.
Поставя мините в някой видове почви или сняг с плътност до 0,5 при определени климатични и почвени 1
условия.
Заравя мините под формата на бразда в климатичните условия на РБ и устройва минно полета с плътност 2
0,51 до 1.
Маскировката на мините се доближава до ръчното и устройва МП с плътност над 1 при всякакви климатични 3
условия.
2. Бойна устойчивост – Х2 Какви средства за защита осигурява на разчета?
Няма броня, не работи в заразена местност и няма въоръжение за самозащита.
0
Базовата машина е бронирана, но не са защитени всички членове на разчета, няма въоръжение.
1
Бронирана е цялостно, работи в заразена и радиоактивна местност, но няма въоръжение.
2
Пълна бронировка, осигурено оръжие за самозащита и работа във всякакви условия.
3
3. Надеждност– Х3 Каква безотказност, дълготрайност, ремонтопригодност и съхраняемост притежава?
Не предоставя поддръжка или гаранция и получава чести повреди. Сложна конструкция и ремонт с 0
обслужващ персонал над 7 човека.
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ОПИСАНИЕ НА ПРОУЧВАНАТА ХАРАКТЕРИСТИКА
Не предоставя гаранция, но при изпитанията няма повреди и дефекти. Сложна за ремонт конструкция в
работни условия изискваща от 4 до 6 човека .
Дълъг гаранционен срок, средна отработка на отказ и продължителност на експлоатация до капитален
ремонт, но има сложна конструкция и екипаж 2..3 човека.
Дълъг гаранционен срок, средна отработка на отказ и продължителност на експлоатация в нашите условия.
Опростена конструкция с възможност да бъде обслужвана от 1 оператор.
4. Подвижност– Х4 Каква маневреност и транспортабелност притежава машината?
Колесна ходова част с ниска проходимост и товарене над 1 час
Същото, но с възможност за пренасяне с транспорт или колесна с висока проходимост без възможност за
пренасяне.
Верижна ходова част, без възможност за пренасяне или колесна с висока проходимост и възможност за
пренасяне.
Верижна ходова част с висока транспортабелност и време за товарене на мините е под 30min.
5. Производителност– Х5 За какво се използва и отговаря ли на предназначението?
Работна скорост под 3 km/h, а за средствата за дистанционно миниране времето за устройване на минното
поле над 120 sek.
Скорост от 4 до 6 km/h или време за устройване 60 до 120 sek.
Скорост от 7 до 10 km/h или време за устройване 30 до 59 sek.
Скорост над 11 km/h или време за устройване на МП под 29 sek.
6. Конструктивни параметри– Х6 Каква вместимост на мини или далекобойност н притежава?
Боекомплект до 100 мини и далекобойност до 3 км.
Боекомплект от 101 до 200 мини или далекобойност до 6 км.
БК от 201 до 500 мини, а за дистанционно миниране до 15 км. или по-голяма, но с долна граница над 12 км.
Боекомплект над 501 мини или далекобойност позволяваща устройване на МП на всички рубежи за
развръщане.
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СКАЛА
1
2
3

0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3

ОПИСАНИЕ НА ПРОУЧВАНАТА ХАРАКТЕРИСТИКА
7. Икономичност– Х7 Какъв е разхода на гориво и техническа поддръжка?
Скъпа поддръжка и много малка горивна икономичност.
Скъпа поддръжка и поносима горивна икономичност.
Много добра горивна икономичност, но скъпа поддръжка.
Икономичен двигател и нескъпа поддръжка.
8. Безопасност– Х8 Какви защитни механизми притежава?
Не са предвидени никакви предпазни елементи.
Предвидени са недостатъчно предпазни елементи.
Предвидени са предпазни елементи, които са изпитани и работят в нашите почви.
Работещи всички видове предпазни средства.
9. Комплектност– Х9 С какви мини работи и има ли осигуреност?
Мини които не са на въоръжение в БА и нашата индустрия няма възможност да ги произведе.
Мини не на въоръжение, но има възможност за производство.
Мини които ще бъдат получени в комплект с МИВ.
Мините са на въоръжение в БА.
10.Технологични и икономични свойства– Х10 Какъв процент влияещи свойства има?
Не се отличава с технологичните и икономичните си свойства развити под 54 %. .
Патентно-правна чистота, екологичност, ергономичност и естетичност от 55 до 85 %.
Горното условие, но над 86 %.
Горепосоченото плюс развити и други свойства.
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СКАЛА
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ТАБЛ.2. 3. ВЪПРОСНИК ЗА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ КРИТЕРИИ

ОПИСАНИЕ НА КРИТЕРИИТЕ ВЛИЯЩИ НА РАЗХОДИТЕ
1. Стойност на придобиване на МИВ
При стойности на МИВ които ще затруднят икономиката се дават лоша оценка.
При стойност затрудняваща бюджета на Министерство на отбраната се дава добра оценка.
Малки стойности под сто хиляди се дава отлична оценка.
2. Разходи за поддръжка и съхранение
Поддръжка изискваща специализиран фирмен сервиз и скъпоструващи мероприятия по съхранението .
Изисква специализирано обслужване, но не скъпо съхранение.
Не изисква специализиран сервиз и има евтино съхранение.
3. Условия за плащане
Разплащане в кратки срокове.
Разсрочено плащане.
Дългосрочно и разсрочено плащане без лихва .
4 . Надеждност на доставките и възможност за извънпланови такива
Доставчика е извън р. България и изисква голям предварителен срок на оповестяване.
Доставчика е в нашата страна, но също изисква предварителна заявка .
Доставката може да бъде направена по всяко време без предварителна заявка.
5. Качество на обслужване
Няма система за управление на качеството, липсва колективен дух и бързина на работа.
Има система за управление на качеството но липсва фирмен дух
Добър колективен фирмен дух, доказана система за управление на качеството и бързина на работа .
6. Финансово състояние на доставчика
Малка фирма.
Голямо държавно предприятие.
Световна корпорация.
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СКАЛА
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ТАБЛ.2. 4. КАЧЕСТВО НА ПРЕНОСИМИТЕ СРЕДСТВА ЗА МИНИРАНЕ
Средство
за
миниране

Функционалност
Плътност
(m2)

Надеждност
Разчет
(бр. хора)

Производителност
Време за пост
(min) и площ МП
(m)

ПКМ

0,1…0,2

1

5 (10х40)

MOPMS

0,25…0,5

4

9 (35х70)
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Констр. параметри
Маса
на Брой
средството
мини
(kg)
и
далекобойност
2.63 падат на 3
30 до 100 м.
102
падат 17
около нея
ПТМ
и 4
ППМ

Комплектност
Мини
на
въоръжение в
БА

Q

Да

1,7

Не

1,5

ТАБЛ.2.5. СРЕДСТВА ЗА МИНИРАНЕ С ПЛУЖЕН РАБОТЕН ОРГАН
Средство за
миниране

Функционалност

Бойна
устойчивос
т

Надежднос
т

Работн
а
скорост
(km/h)

Колесна

Време
за
зареж
дане
(min)
60...120

Констр
укт.
параме
три
Вмести
мост на
мини
(бр.)

Разчет
(бр.хора)

7

720

35…40

Мини
на
въоръж
ение в
БА
Не

5

Верижна

40

5

144

40…60

Не

1,3

Да

6

Верижна

50

4

200

40…60

Не

1,4

0,4…1,4

Няма

3

Колесна

90

2

448

50

Не

1,4

0,4…1

Да, има и
картечница

3

Верижна

15

6 …10
до III кя почва

208

90…120

Да

2,1

0,4…1

Не пълна

4

Верижна

15-30

5 …10

175

90…120

Да

1,7

Маскиров
ка на
мините

Плътнос
т
(бр. /m2)

Защита на
ЛС (броня)

FFV5821
(Герм.)
FV432
(Анг)

Да

0,4...1,4

Няма

5

Да

0,4…1

Няма

ST-AT/V (Исп.)

Да

0,4…1

F1
Metanien
(Франц)
ГМЗ-3 (Рус)

Много
добра
Да

МТЛБ
АТ-И
„Бариера”

Да

Подвижност

Ходова
част

72

Произв
одител
ност

Иконом
ичност

Компле
ктност

Q

Разход
(l/100
km)

1,3

ТАБЛ.2.6. СРЕДСТВА ЗА МИНИРАНЕ ИЗХВЪРЛЯЩИ МИНИТЕ

Средство
миниране

за

Функционалност

Бойна
устойчивос
т
Защита на
ЛС

Надежднос
т

Подвижност

Производ
ителност

Констр.
параметри

Иконом
ичност

Компле
ктност

Q

Разчет
(бр. хора)

(ходова
част)

Време за
зареждане
(min)

скорост
(km/h)

БК мини
(бр.)

Разход
(l/100
km)

2
(Общо
640 m. три
полоси по
60 m )
15 (100х50
с
едно
минаване).

2х400

Мини
на
въоръж
ение
Не

0,9

4х40 х 5
= 800

50…70

Не

2,0

Заравяне

Плътнос
т
(бр./m2)

GEMSS (САЩ)

Не

001…025

Не пълна

4

Верижна,
но тежи
6,3 тона

45

Volcano (САЩ)

Не

0,9

Да

2

Колесна

40

Skorpion (ФРГ)

Не

0,4

Да,
има
картечница

2

15

20
(1500х50 с
едно
минаване)

6 модула х
5 магазин с
4 х 5 мини
=600

80…90
ДГ

Може да
се
произве
де

2,43

Shielder (Анг)

Не

0,9

Да има и
въоръжение

2

Верижна
тежи 12 т.
нo може
на
БелUH1
Верижна

40

15 (100х50
с
едно
минаване).

6 мини с до
40 бутилки
=240

110..130
ДГ

Не

2,02

Не

1,5

Няма

2

Колесна

40-120

10 (120х60
за
минаване)

6 модула
по
30
мини=180

50
Бензин

Да

1,3

Не

0,7

Да

3

Колесна

30

15
(1200х600)

6 модула
по
100
=600

80…90
ДГ

Не

1,6

УМЗ (Рус)

Minotaur (Фр)

73

50…70

ТАБЛ2.7. МАШИНИ ЗА ДИСТАНЦИОННО МИНИРАНЕ

Средство
миниране

за

Функционалност

Надеждност

Подвижност

Производителност

Плътност
(m2)

Разчет (бр.)

Време за 1 залп
(sek) и площ (m)

РСЗО „Ларс-2”

0,5

5

Ходова част и
време
за
презареждане
(min)
6х6 (15)

(400х300)

РСЗО MLRS

0,2

4

Верижна (2)

БМ-21 Град

0,5

6

Вулкано

0,8

Gator

0,4

Икономичност

Комплектност

Брой
мини в
ствол

Разход (l/100
km)

Мина
на
въоръжение

14…30 км

36
ствола х
5
= 180

40…50 ДГ

Не, но може да
се произведе

1,3

60
(1000х400)

30…40

12х5=60

110…130 ДГ

Не, но може да
се произведе

1,4

Колесна (7)

20

2,5 …8,5

40х4
=160

50 АБ

Да

1,5

2

(45)

17
(двуполосно
1115х140)

В тактическата
зона
на
хеликоптера

750-1100 l/h

Не

1,9

1

(45)

Височина от 100 до
1200 м. (650х200)

В обсега на
тактическия
самолет

4
модула
с
40
касети
по 5 =
800
6 бомби
(72 АТ и
22 AP)

210 l/min

Не

1,6
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Конструктивни
параметри
Далекобойност
при миниране
(km)

Q
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