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Публикации в периодични научни издания 

В България 

1. Медникаров, Б., Тодорова, Д., Люцканова, С., Йоцов, И. Геополитически 

и геоикономически аспекти на новите транспортни коридори в Евразия и 

тяхното влияние за развитието на България.- В: научно сп. „Механика, 

Транспорт, Комуникации”, том 15, бр. 3/1, София 2017, стр. 1-19. ISSN 1312-

3823    

В студията се разглеждат геополитически и геоикономически аспекти на 

новите транспортнии икономически коридори в Евразия и се оценява влиянието 

им върху перспективите за евентуално участие в тях на Република България. В 

контекста на изграждането на дългосрочни енергийни и търговски проекти и 

дългогодишни дебати в Европа, влияещи се от променящата се регионална и 

международна политическа и икономическа среда, през 2017 г. след втора среща 

на върха продължи институционализирането на най-големия проект в 

съвременната история на Китай „Един пояс, един път”. Този мащабен проект 

цели експанзия на китайското икономическо влияние в Европа. Свързаните с 

него геостратегически и политически възможности за България трябва да се 

разглеждат и могат да се реализират в рамките на ЕС и чрез участие в 

търговските и енергийни политики на ЕС, касаещи много аспекти на 

европейската политика като дизерфикация, анти-монополни политики и др.  

В политически план ЕС няма официално изразена политика спрямо мега 

проекта. Интерес за Европа и България представляват северния и централен 

трансевразийски икономически коридори, както и южнокавказката перспектива 

и транспортен коридор, включващ Черно море по линията Китай –Азербайджан 

– Грузия-Черно море. Дали транспортните коридори, достигащи Азербайджан и 

Грузия, биха могли да достигнат по море до българска територия е въпрос, чийто 



отговор изисква концептуално преосмисляне на икономическите приоритети на 

страната в съвременната политическа среда. Ако такъв сценарий би могъл да се 

реализира в дългосрочен план, то тази възможност не е за пропускане. 

 

2. Люцканова, С. Морските интереси на ЕС в Африканския и 

Тихоокеанските региони. - В: сп. Известия на Съюза на учените „Морски 

науки”, Варна, 2017. ISSN 1314-3379  

 

Докладът разглежда морските интереси на ЕС извън морските 

пространства на Европа съгласно Стратегията за морска сигурност на ЕС. От 

една страна е добрия опит от успешната организация и резултати на мисията 

"Аталанта" в Аденския залив, а от друга –  предизвикателствата пред ЕС на 

местно регионално ниво във фазата на изграждане на местните структури за 

морска сигурност, чийто успех гарантира устойчивост и оправдава вложените 

ресурси. Разглежда се капацитета от интегративна експертиза на ЕС, който е  

добра основа за защита на морските интереси, но недостатъчно адаптивен и 

ефективен спрямо регионалните особености на по-далечните морски 

пространства, където европейските страни имат стратегически интереси.   

 

3. Василев, В., Люцканова, С. Влияние на уязвимостите на офшорните 

обекти върху сигурността и безопасността. - В: научно сп. „Механика, 

Транспорт, Комуникации”, том 16, бр.1, 2018, с. 10-19. ISSN 2367-6620 

Предизвикателствата пред националната енергийна политика включват 

международните енергийни газови проекти и разработването на алтернативи за 

диверсификация. Проектите са свързани с функциониране на морската 

транспортна система, нефто-газодобивни платформи и дълбоководни 

газопроводи. Чрез прилагане на системно-сценариен подход в статията се 

извършва анализ на уязвимостите на офшорни обекти. Резултатите допринасят 

за фокусиране на усилията на компетентните институции при формиране и 



поддържане на благоприятна среда на сигурност и безопасност в националните 

морски пространства. 

Усвояването на дълбоководните райони на морските пространства е 

свързано с прилагане на високи технологии и технически нововъведения. 

Добивът на нефт и газ и транспортирането им в офшорна среда налага 

използването на оборудване и технически средства, инсталирани на морското 

дъно, наред със сондажните и добивните платформи. Функционирането на 

основните офшорни обекти зависи от спомагателните плавателни съдове, които 

във функционален аспект са обвързани с осигуряване на аварийно-спасителни 

дейности, изпълняване на логистични дейности, спомагане на дейностите по 

позициониране и др. 

Определянето на критични уязвимости може да се извърши при 

проектиране на основни конструктивни елементи върху средата на сигурност и 

безопасност. Така като уязвимости стават различими корпус, винто-рулева 

група, дънно-задбордна арматура, резервоари и танкове за съхранение на 

избухливи, леснозапалими вещества и гориво-смазочни материали, 

информационна система и система за позициониране, корабна енергетична 

установка, многофункционална кула, специализирани възли за извършване на 

сондажни дейности, площадка за приемане на вертолет. 

 

4. Люцканова, С. Военноморската доктрина на Руската Федерация до 2030 г. 

-В: Научни трудове на ВВМУ, Варна, 2017, ISSN 1312-0867. 

Статията разглежда целите, декларирани в новата Военноморска доктрина 

на Руската федерация до 2030 г. Много анализатори я наричат нереалистична, но 

по-задълбочения анализ на стратегическите насоки за модернизация и развитие 

на руските военноморски сили очертава тенденция за засилване на 

конвенционалните морски способности с двойна употреба и ядрено възпиране. В 

допълнение към Арктика и Тихия океан, Средиземноморския, Каспийския и 



Черноморските региони придобиват стратегическо значение за запазване на 

руските национални морски интереси. 

 

5. Lutzkanova, S. Factors Influencing the Security Environment in the Black Sea 

Region. - В: Научни трудове на ВВМУ, Варна, 2017, ISSN 1312-0867.  

Статията анализира и измерва определящите фактори за средата за 

сигурност в Черноморския регион за 2017 г. Актуалността на разглеждания 

проблем е свързан с напрежението между Русия и Запада, включително ЕС и 

НАТО, след анексирането на Крим и конфликта в Украйна. Друг аспект са 

разнообразните геополитически интереси на страните от региона към 

енергийните и транспортни коридори от Евразия, които ще достигат най-богатия 

в света пазар на ЕС. Изследването показва ясна връзка между настоящите 

процеси и политическите, военни и икономически фактори, които оказват 

голямо влияние върху средата за сигурност в Черноморския регион. 

 

В чужбина 

6. Lutzkanova, S. Conflict and Peace Attitudes of Black Sea Region States.// 

Journal of International Relations and Diplomacy, Vol.5/12, 2017, pp. 34-39. 

ISSN 2328-2134 

Връзката между демократичната форма на управление и тенденцията на 

държавите да използват сила при решаването на вътрешни и външнополитически 

проблеми е един от основните изследователски въпроси на съвременните 

международни отношения. Този доклад обобщава резултатите от изследването 

на конфликти в страните в процес на демократично преобразуване. Представени 

са резултати от проучване на тяхното приложение за Черноморските страни за 

периода 1990-2015 г. 

 

7. Yotsov, I., Lutzkanova, S. Some Features of the Investment Process and 

International Investment Projects in the Conditions of Bulgarian Economy and 



Politics.// Journal of Siberian Federal University.Humanities and Social Sciences 

2(2016 9), pp.325-341. ISSN 2313-6014, IF 0.3 

  Статията анализира данни за преките чуждестранни инвестиции в 

България в периода 1998-2013 г., както и характеристиките на икономическата 

среда в този период и предимствата за увеличаване на дейността на чужди 

инвеститори в страната. Историческият преход от планова към пазарна 

икономика предоставя богат изследователски материал за влиянието на оценката 

на риска върху националното икономическо развитие, но най-вече върху 

динамиката на преките чуждестранни нвестиции. Използвани и обработени са 

официални статистически данни на БНБ, Българската инвестиционна агенция и 

Специализираната конференция на ООН за търговия и развитие (UNCTAD). 

Анализът разграничава три основни периода, първия от 1999 до 2003 г., втория 

от 2004 до 2007 г. и третия от 2008 до 2013 г., характеризиращ се с рязко 

намаляване на потока на чуждестранни инвестиции. Ниското им ниво преди 

членството на България в ЕС и НАТО се дължи на всеобхватни рискове в 

икономически, политически и финансов аспект, а същественото им увеличение 

през втория период се дължи на общи благоприятни икономически условия, 

вътрешна и външна политическа, икономическа и финансова стабилност. 

      

8. Dimitrov, N., Lutzkanova, S. The Role of the Bulgarian Navy in the Maritime 

Critical Infrastructure Protection System.// Mircea cel Batran Naval Academy 

Scientific Bulletin, Vol. XVIII, Issue 1, Constanta, pp.10-12. ISSN 2392-8956 

Състоянието на сигурността на националната морска критична 

инфраструктура се анализира в контекста на идентифицирането и борбата със 

съвременните заплахи за сигурността. Приносът на Военноморските сили е 

очертан въз основа на неговите задачи и способности. Разяснена е ролята на 

флота в националната система за защита на морската критична инфраструктура и 

са очертани областите на бъдещо развитие. 

 



9. Lutzkanova, S. NATO and EU strategies for the Black Sea Region: the 

challenge of power balance in new security environment.// Journal of Shipping 

and Ocean Engineering, Vol.7, No.5, 2017, pp.210-215. ISSN 2159-5879 

В статията се описват динамичните политически процеси в Черноморския 

регион и някои големи геостратегически промени, които породиха безпокойство 

в региона. Целта е да се очертаят общите елементи и разликите в политиките на 

международните организации (НАТО и ЕС) към Русия и да се обобщят някои 

аналитични изводи от настоящите евро-атлантически стратегии. Аргументирана 

е необходимостта от преосмисляне на досегашните подходи и опит за налагане 

на нов дипломатически и политически инструментариум с цел възстановяване на 

баланса на силите в съвременната среда за сигурност и предотврятяване на 

процеси като надпревара във въоръженията, мащабни промени във военно-

отбранителните планове, активизиране в движението и локацията на военни 

части и техника и др. 

 

Публикации в сборници с доклади 

В България 

10. Медникаров, Б., Колев, K., Люцканова, С. Проблеми със сигурността на 

офшорни нефто - и газодобивни съоръжения. - В: Международна 

научнопрактическа конференция „Съвременни технологии в офшорната 

индустрия”, 3-5 октомври 2013 г., Варна, с.165-172. ISBN 954-8991-78-0 

В представения доклад заплахите за сигурността на офшорните нефто- и 

газодобивни съоръжения са групирани в осем категории въз основа на типа 

изпълнявана активност. Офшорните заплахи за сигурността стават все по-

сложни и с по-големи взаимни зависимости, което ги прави много по-трудни за 

категоризиране и анализ. Представените параметри се предлагат за общо 

оценяване на заплахите за офшорните нефто- и газодобивни съоръжения. При 

изпълняване на специфична оценка на заплахата за конкретно офшорно 

съоръжение за неговата защита трябва да се използват съществуващите 



стандартни методологии в добивната промишленост за управление на риска, 

като се отчита специфичната среда на заплахите за района на позициониране, 

специфичните уязвимости и всички използвани възпрепятстващи заплахите 

дейности за офшорното съоръжение. Компаниите с дейности в икономически и 

политически нестабилни държави и в държави с някаква форма на граждански 

вълнения или въоръжен конфликт са в много по-голяма степен предразположени 

за нападения над своите офшорни съоръжения, отколкото компаниите с 

дейности по-стабилни райони. Анализът включва и преглед на международните 

правно-нормативни документи и мерките за сигурност, приети от правителствата 

и индустрията за опазване на офшорните нефтени и газови инсталации. 

 

11. Колев, К., Люцканова, С. Сигурност на морските офшорни съоръжения – 

състояние, тенденции и перспективи. –В: ХІ Международна научна 

конференция “Сигурността в Югоизточна Европа. В търсене на 

интелигентни решения” , София, 2013г. ISBN 978-954-8850-86-5. 

Докладът анализира заплахите за сигурността в морските офшорни зони. 

Атаките срещу морските офшорни инсталации се превърнаха в оръжие на 

международния тероризъм, независимо от политическата система и социално-

финансовите състояния на застрашената страна. Значителни усилия трябва да се 

положат за укрепване на способностите за анализ на риска и противодействие и 

по този начин да се сведат до минимум рисковете за сигурността. 

 

12. Kalinov, K., Lutzkanova, S. Initiatives for Development of Maritime 

Education. // International Scientific Conference Proceedings “Science and 

Technology for Sustainable Maritime Development”, 13-14 May 2015, Varna, 

pp.5-14. ISBN 978-954-8991-81-0 

Докладът представя резултати от проведено изследване във ВВМУ 

„Н.Й.Вапцаров”, свързано със състоянието и перспективите на развитие на 

морското образование в България. Описани са инициативите за развитие на 



морското образование, които са два типа- такива, които са външни за системата 

на морското образование (СМО) и осигуряват условията за развитие на тази 

система, и инициативи, явяващи се вътрешносистемни за СМО и свързани с 

модела на системно устройство и функциониране. От своя страна, вътрешните за 

СМО инициативи се разделят отново на две групи- касаещи структурата на 

системата и касаещи нейното функциониране. На тази основа се формират три 

групи инициативи, за които подробно се предлагат подходи за оптимизиране на 

морското образование съобразно актуалната среда- надсистемни инициативи за 

създаване на условия за функциониране на системата за морско образование; 

структурни инициативи за оптимизиране на системата за морско образование; 

функционални инициативи за оптимизиране на системата за морско образование. 

 

13. Mednikarov, B., Lutzkanova, S., Yotsov, I. Overview on Some Political and 

Economic Aspects for Bulgaria in the Context of the New Eurasian Economic 

Corridors. //18th Annual General Assembly IAMU AGA 2017, Vol.1, Varna 2017, 

pp. 426-438. ISBN 978-954-8991-95-7  

Докладът запознава международната морска експертна и научна общност с 

геополитическите и геоикономическите аспекти на новите евразийски 

икономически коридори и тяхното значение за България. Разясняват се 

основните сухоземни и морски маршрути на китайската инициатива „Един пояс, 

един път”, като се обръща специално влияние на ролята на страните от 

Централна и Източна Европа в изграждането на транспортни връзки, достигащи 

до Северна, Южна и Западна Европа. Представя се и транскаспийския 

транспортен коридор, включващ Черно море по маршрута Китай-Азербайджан-

Грузия-Черно море.  

В чужбина 

14. Mednikarov, B., Kalinov.K., Lutzkanova.S. Principles of Building the 

National System for Maritime Safety and Security. Actual problems of Marine 

Shipping. // 1st International Conference of Black Sea Association of Maritime 



Institutions. Admiral Ushakov Maritime State University, Novorossiysk, Russia, 

June 2013, pp.79-84. ISBN 978-5-89426-070-9 

  Докладът представя конкретни предложения и подходи за 

усъвършенстване на националната система за морска сигурност и безопасност, 

отчитайки спецификите на организациите за сигурност и безопасност и 

принципите на тяхното изграждане и функциониране. Поставен е акцент върху 

защитата на елементите на морската критична инфраструктура. Предложен е 

общ модел на концепция за защита на морската критична инфраструктура.    

 

15. Nikolova, N., Lutzkanova, S., Kalinov, K., Mednikarov, B., Tenekedjiev, K., 

Trends in the Training of Maritime Personnel- Professional vs. Academic 

Education.// 15th Annual General Assembly of the International Association of 

Maritime Universities IAMU AGA15- Looking ahead: Innovation in Maritime 

Education, Training and Research, 27-29 October, Australian Maritime College, 

Institute of the University of Tasmania, Launceston, TAS, Australia 2014, pp.210-

215. ISBN 978-0-9806391-4-8 

  Динамичните социално-икономически развития в обществото имат  

въздействие върху морското образование. Развитието на технологиите, 

нарастващата автоматизация и глобализацията на световния пазар са някои от 

факторите, определящи новите изисквания за обучение и квалификация на 

морския персонал. Междувременно процесът по стандартизация на морското 

образование и квалификация е завършен. Очевидно е, че има нужда от 

разширяване на програмите за обучение и увеличаване на образователните 

изисквания за морските специалисти. 

Паралелно с горните процеси се наблюдава тенденция към задълбочаване 

на професионалната експертиза на персонала. В този контекст се откроиха някои 

несъответствия. От една страна, развитието на новите технологии изисква по-

широки интердисциплинарни подходи и укрепване на академичния характер на 

образованието. От друга страна, автоматизацията на процесите и 



стандартизацията изискват по-професионално обучение. Въпросът за баланса 

между академичното и професионалното образование понастоящем е 

предизвикателство за морските университети. 

Този доклад анализира текущите тенденции в морското образование и 

предлага подход за управление на несъответствията. Заключенията и 

препоръките се основават на проведено проучване сред "потребителите" на 

морския персонал, академичното общество и експерти от различни морски 

институции. Предложен е концептуален модел за многостепенна система за 

морско образование и квалификация. 

 

16. Kalinov, K., Lutzkanova, S., Mednikarov, B. Aspects of Human Element 

Management in Shipping. // 16th Annual General Assembly Proceedings IAMU 

AGA 2015, Opatija 2015, pp. 129-133. ISBN 978-953-165-116-5  

През последните няколко години се обърна специално внимание на ролята 

на човешкия фактор в корабоплаването. Въпросът как управлението на екипажа 

да бъде по-ефективно и ефикасно е в центъра на дискусиите. Най-популярният 

отговор е групата, или екипажа, да се държи като екип. Без да се пренебрегва 

този подход, докладът има за цел да представи някои добри практики за 

управление, които могат да спомогнат за подобряване на работата на екипажа на 

кораба. Докладът е съсредоточен върху конкретната област на намаляване на 

отрицателните ефекти от културния шок в мултикултурна среда. Общата теза е, 

че има някои способи за управление, които водят до предварително определени 

резултати в специфичната сфера на управление на екипажа. 

 

Учебник 

17. Lutzkanova, S., Mednikarov, B. Maritime Security Aspects of the Republic of 

Bulgaria. Varna, NVNA, 2017. ISBN 978-619-7428-15-5 

  Учебникът е предназначен за студенти от факултет „Навигационен” във 

ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” по дисциплината „Сигурност и безопасност на морската 



транспортна система”. Лекциите покриват теоретичната част на дисциплината, 

състояща се от шест тематични направления по основи на понятията сигурност и 

национална сигурност, морска сигурност, морската мощ на държавата, 

институционалното измерение на морската транспортна система, средата за 

сигурност, в която функционира тя и нейните съвременни характеристики, 

предизвикателствата, рисковете и заплахите за морската сигурност в национален 

и глобален план и концепцията за морската транспортна система като част от 

морската критична инфраструктура. Студентите се учат да боравят с основните 

понятия и дефиниции в областта на морската сигурност, да анализират средата за 

сигурност в национален, регионален и глобален мащаб, да разграничват 

негативните въздействия (предизвикателства, рискове и заплахи) върху средата и 

да познават ролята и задачите на всички институционални елементи на 

системата за морска сигурност.        

 

Монография 

18. Люцканова, С. Бъдещето на режима за ядрен контрол в Европа: 

Състояние, перспективи и подходи за изграждане на режима за контрол на 

ядреното оръжие в съвременната среда за сигурност. Варна, 2018. ISBN 978-

619-7428-17-9 

Комплексните връзки между глобалните и регионални интереси на САЩ, 

НАТО и Русия в съвременната среда за сигурност и ядреното разоръжаване са 

тема на това изследване. Нарастващите диспропорции във военните способности 

между НАТО и Русия възпрепятстват напредъка в контрола на въоръженията. 

Теорията, че сили в трансфомационен процес като Русия са повече склонни да 

легитимират използване на ядрено оръжие от етаблираните демокрации, не се 

потвърждава в съвременните условия. В националните стратегии за сигурност на 

много държави-партньори от НАТО като Полша, Естония, Норвегия, 

акумулирането на руски военни способности в близост до техните територии и 

национални морски пространства в Балтийско море е посочено като заплаха и 



причина тези държави да водят сдържана политика по отношение на дебатите за 

ядрен контрол и разоръжаване в НАТО. Възможностите на досега използвания 

дипломатически инструментариум в областта на контрола на въоръженията 

между евроатлантическите сили и Русия са изчерпани и налагат установяването 

на нов баланс на силите и съвършено нов прочит на режимите на ядрен контрол.  

В континентален и глобален план светът все повече „се свива”, а 

държавите стават все по взаимозависими. Инцидентното използване на ядрено 

оръжие в някоя част на света, може да провокира война между големите ядрени 

сили, ангажирани в различни малки конфликти, особено, ако напрежението в тях 

е високо. Адаптиран е възгледът за използване на подхода congagement в дебата 

за бъдещето на режима за ядрен контрол в Европа предвид кризата в 

отношенията между НАТО и Русия и множеството нови рискове и заплахи, 

включително и за сигурността на техните ядрени арсенали.  

Изследването има за цел да допълни и обогати знанията в областта на 

режимите за контрол на ядрено оръжие като важен военнополитически аспект на 

международната сигурност. Също така, да систематизира знанията за актуалните 

ядрени политики на САЩ, НАТО и Русия, продиктувани от техните глобални и 

регионални интереси в една съвършено нова среда за сигурност. Анализите и 

резултатите от изследването могат да се използват и като справочно средство за 

представителите на изпълнителната власт от Министерство на външните работи 

и Министерство на отбраната, които работят в областта на тази тематика, както и 

от студенти по национална сигурност и международни отношения.   

   


