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Abstract: The problem is the lack of social consensus in Bosnia and Herzegovina (hereinafter B&H), as a plural society (hereinafter PS), 

which is why it is directed with its segments to the only sustainable joint activity of the segments - the market, and related economic 

activities. The subject are the characteristics of alternative development solutions - Green Agenda (hereinafter GA), green and circular 

economy (hereinafter GE, CE) and green consumerism (hereinafter GC), which are in the function of PS. We accept the hypothesis that the 

unsolved pre-political (cultural) issues of B&H even in the 21st century condition the application of alternative development solutions - GA, 

GE, CE and GC, which are in the function of PS and its energy security (hereinafter ES). The scientific goals are: 1)  description of the 

peculiarities of PS in B&H, 2) understanding the importance of GA for the Western Balkans and the differences between the linear economic 

model and GE and CE, and between shallow and deep GC, and 3) explanation of functionality of GA, GE, CE and GC for PS and its 

ES..Analytical-deductive and comparative methods are used, along with the case study of B&H. The main result is the discovery of the 

functionality of GA, GE, CE and GC for the functionality of PS in B&H and its ES. 

 

Keywords: PLURAL SOCIETY; GREEN AGENDA; GREEN AND CIRCULAR ECONOMY; GREEN CONSUMERISM, ENERGY 

SECURITY 

1. Introduction 

A PS, such as B&H, is composed of two or more segments, 

social orders, which live together in the same political community 

(state) without interference [18]. The specificity of PS is that among 

these segments, social communities, there is no social, national 

consensus, that is, a common social demand, due to the 

incompatibility of the value systems of these communities, that is, 

cultural groups. In PS, there are frequent public expenditures with 

benefits for one community and opportunity costs for others, whose 

demands are thus negated. Therefore, according to the PS 

theoretician, J.S. Furnivall, the only common meeting place of 

different cultures in the PS is the market [18, p. 12], because the 

economic desire for profit is characteristic of everyone, regardless 

of cultural differences. Therefore, in the absence of national 

consensus, economic competition between separate communities is 

the only viable joint activity. Therefore, their mutual relations must 

be guided only by the economic process, in which the production of 

material goods is the primary goal of social life. 

Hence, the future of this country is not in conflicts but in 

collaborative consumption [5], which is at the center of CE and 

GE, as well as GC, with numerous advantages for B&H and its 

inhabitants: return to nature, economic savings, energy and resource 

savings, mitigating climate change, new jobs and similarly. 

Through a common social demand - the market [22], as well as 

reflexive ("conscientious") consumerism [4, p. 22], it is possible to 

claim sustainable development and free oneself from slavery to an 

irresponsible, linear economic model and material pleasures. All 

this thanks to the fact that "we have developed the human ability to 

be reflective, which is to say, we have learned to look at ourselves 

with greater awareness and insight than before" [12, p. 11]. 

Therefore, "destructive consumption" needs to be replaced by 

"responsible consumption" [13, p. 213], where one buys 

"'intelligently' as a subject, not as a consumer-puppet" [13, p. 216]. 

What GC is and how it is connected to GA, i.e. GE and CE, and 

how it functions in PS in B&H and its ES, we will find out from the 

theoretical and methodological framework of the work that follows. 

2. Theory and methods 

 

The research problem is the lack of social consensus in B&H 

as a PS. That is why it is directed with its segments to the only 

sustainable joint activity of the segments - the market, and related 

economic activities. 

The research subject are the characteristics of alternative 

development solutions - GA, GE, CE and GC, which are in the 

function of PS. In other words, it is the question of the analysis of 

alternative development proposals and their potential integrating 

effects. The research hypothesis assumes that the unsolved pre-

political (cultural) issues of B&H even in the 21st century condition 

the application of alternative development solutions - GA, GE, CE 

and GC, which are in the function of PS and its ES. 

The scientific goals of the paper are: 

1) description of the peculiarities of PS in B&H, 

 2) understanding the importance of GA for the Western 

Balkans and the differences between the linear economic model and 

GE and CE, and between shallow and deep GC, 

3) explanation of functionality (functionalist scientific 

explanation) of GA, GE, CE and GC for PS and its ES. 

The social goals are: expanding the fund of knowledge about 

PS and its problems, and popularizing new approaches to 

consumption and affirming the model of sustainable development 

for PS in B&H. 

The analytical-deductive and comparative method [15] is used, 

along with the technique - a case study [9] of B&H, which is most 

often used in social sciences for researching "cases of greater 

complexity" [14, p. 214], such as the arrangement of B&H. A 

"heuristic case study" was used, which serves to "verify a certain 

theory or hypothesis" [24, p. 64]. 

The main result is the discovery of the functionality of GA, 

GE, CE and GC for the functionality of PS in B&H and its ES. 

 

2.1. GA, GE, CE, GC and ES 

 

"To consume also means to destroy. In the course of 

consumption, the things consumed cease to exist, literally or 

spiritually. They are either physically "used" to the point of 
complete destruction, for example when things are eaten or 

worn out, or they are stripped of their appeal, so they no longer 

arouse or attract desire and lose their ability to satisfy one's 

needs and desires - for example, an overused toy or a listened 

to record - and thus become unsuitable for consumption" [16, 
p. 23]. 

GA for the Western Balkans. It is a new growth strategy for the 

region, which implies a transition from a traditional economic 

 

CONFSEC 2022

5

mailto:dusanka.slijepcevic@fpn.unibl.org
mailto:ewa.dabrowska@uwb.edu.pl


model to a sustainable economy, in accordance with the European 

Green Deal; GA is fully owned by the Western Balkan region: the 

six leaders adopted the declaration on the common market of the 

Western Balkan countries and the declaration on GA for the 

Western Balkans at the summit in Sofia, Bulgaria, in November 

2020, in the context of the Berlin process [6]. Along with B&H, this 

declaration was also signed by Albania, Montenegro, Serbia and 

North Macedonia, which pledged to contribute to the goal of 

Europe to be the first climate-neutral continent, by 2050, thanks to 

the introduction of clean energy and the reduction of the negative 

impact of the use of fossil fuels in production and consumption, the 

promotion of carbon dioxide emissions tax, the abolition of coal 

subsidies, the development of market models for the use of 

renewable energy sources, and social benefits. 

Therefore, at the center of GA is the green transition, that is, the 

transition from non-renewable energy sources, such as "coal, oil", 

whose final reserves are depleted, to renewable ones, such as "solar 

or hydropower" [26, p. 99 - 100]. 

The green transition is one of the 5 priority areas of the new 

Consumer Agenda, which represents the vision of EU consumer 

policy from 2020 to 2025 [7], which is essentially based on 

promoting a sustainable economy of reparations and product 

circulation. 

Due to the war in Ukraine, European developed countries 

(Germany and Austria) are returning to coal, as an energy source, in 

order to overcome the crisis caused by the problem with the supply 

of gas and the sanctions imposed on Russia, because the European 

Union is still dependent on Russian gas. It only means that this war 

has caused major disruptions in the energy markets, which is also 

reflected in the implementation of the GA. 

B&H lags behind developed countries in transition processes, 

including in terms of green transition, even though it faces a serious 

degree of pollution and low utilization of waste through recycling. 

GE and CE. The United Nations Environment Program 

(UNEP) defines GE as an economy with a reduced risk of 

environmental degradation and deterioration of human well-being 

[1]. It is an economy focused on transformation towards smart, 

inclusive and sustainable development [according to the Europe 

2020 Strategy in 1]. 

CE is also connected to GE. It refers to the prevention of waste 

generation through recycling and reuse as raw materials for further 

production. In 2015, the European Parliament adopted the 

Resolution on CE in order to use resources more efficiently, 

through the most important goal - 70% recycling and the abolition 

of incinerators and waste landfills. Therefore, it is necessary to 

circulate resources from nature back to nature and eliminate waste 

(Zero Waste) All in order to preserve the environment from human 

exploitation and thereby improve the quality of life on Earth. 

By the way, Germany, Scotland and Sweden are just some of 

the European countries with implemented CE, and Germany is at 

the top of the European top list in this regard, because it is 

characterized by as much as 65% of recycled and composted waste 

from the total amount of waste materials. 

Like most of the countries in the region of Southeast Europe, 

B&H is a developing country, so it faces significant "challenges in 

exploiting the advantages of the GC" [25], if it does not want to lose 

market share in an important export market, such as Germany, or 

share of green capital investments (finance for climate change, 

waste management, environmental protection, etc.). 

GC. If consumption, and thus consumerism, refer to the 

consumption of things - "eating them, wearing them, playing with 

them and otherwise causing them to satisfy one's needs or desires" 

[16, p. 23], then what would GC be? GC could be defined as an 

ideology about consumer activities that should be accompanied by 

environmental awareness about the importance of preserving public 

goods (primarily natural) from which everyone benefits. GC seems 

particularly important in the current social constellation of 

neoliberal capitalism, which "has entered its most brutal phase 

when we are slowly and perfidiously getting used to the fact that 

resources and services that were previously available to everyone 

(water, education, health and others) are becoming more and more 

privileged for the rich elite and are treated as the most common 

commodity, not the human right of every person on the planet" [17, 

p. 78]. 

GC is consumption based on ecological criteria [20; see also 23, 

p. 200 - 226], thus being associated with sustainable development. 

It is the activity of purchasing products that most likely "do not 

endanger human health and do not harm the natural environment" 

[27, p. 21]. "Those who are aware of environmental issues will be 

able to demand from product manufacturers and service providers 

that their products and services are environmentally safe or neutral" 

[23, p. 202]. 

There is "shallow" and "deep GC" [20, p. 26], where the first 

does not refer to the reduction of total consumption, but only to the 

awareness of the importance of buying environmentally friendly 

products. While real GC refers to the awareness of the importance 

of making purchasing decisions based on ecological criteria, but 

also to the concrete action of reducing overall purchases in order to 

foster a minimalist lifestyle "consume less and live better" [23, p. 

216]. 

ES. It represents "non-military security" [11, p. 210], more 

precisely environmental security [11, p. 211]. The national security 

of every country depends on energy stability and independence. 

Through GA, it is possible to provide long-term energy stability, 

which is why GA remains the main global process. 

With the increase in consumption and the advancement of 

technology, the risks for ES also increase, such as: cyber attacks, 

terrorism, uncontrolled use of drones and the like (Radovanovic, 

2019). 

2.2. Obstacles to (green) consumerism 

 

According to Roach, Goodwin & Nelson [20, p. 16 – 18], the 

limits to consumerism, as a universal consumer style, are global 

poverty and non-consumer values. 

They state that over 700 million people, about 10% of 

humanity, live in "extreme" poverty, which the World Bank defines 

as living on less than $1.90 a day compared to the $10 a day income 

considered the minimum necessary for a certain degree economic 

security. 

Second, in many places around the world there are traditional 

cultural, secular or religious values that tend to restrain, or even 

reject, the consumer society, such as among Muslims - the 

prohibition of charging interest on loans or in Buddhism - the 

"middle way" about material simplicity, non-violence and inner 

peace or in Christianity, in the New Testament, about the spiritual 

dangers of wealth („it is easier for a camel to pass through the eye 

of a needle than for a rich man to enter paradise"). 

In some countries, consumerism is associated with foreign, 

typically American, values. 

Due to the expansion of consumption, which can lead to some 

level of global homogenization of culture among consumers, there 

are negative reactions to globalization. As cultural goods are also 

consumer goods, the expansion of consumption of imported 

products and services often leads to an exaggerated sense of 

"panic", a cultural "invasion" which, allegedly, if not contained, will 

result in the decline of local culture. 

European policies on vacation time, parental leave and flexible 

working hours emphasize work-life balance. Many retail stores in 

France, Italy, and other European countries are usually closed at 

lunchtime and on Sundays. 
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Even in the United States of America, the spread of 

consumerism was not a continuous process due to periodic anti-

consumerist movements that advocated a simpler, less materialistic 

way of life: the Quakers in the 18th century, the Transcendentalists 

of the mid-19th century, the Progressives at the turn of the 20th 

century, and the Hippies of the 1960s, to the early 1980s idea of 

voluntary simplicity to reduce the impact on environment and 

greater focus on family and social ties, healthy living and stress 

reduction. 

Bonini & Oppenheim [3, p. 58] wrote about the obstacles to 

environmental protection, stating that they are: 1) lack of awareness 

of environmentally acceptable goods and services, 2) their negative 

perception, 3) mistrust of them, 4) their higher prices and 5) their 

low availability. So they offered simple solutions: 1) to educate 

consumers, 2) to make better products, 3) to be honesty, 4) to offer 

more, and 5) to bring products to the people. 

 

3. Research results and discussions 

 

How do GA, GE, CE and GC function for the benefit of the PS 

in B&H and its ES? 

The implementation of the GA for the Western Balkans refers to 

5 main areas: 

1. Cleaning of energy sources, protecting the climate 

(decarbonization); 

2. Transition to CE; 

3. Removal of air, water and land pollution, 

4. Building sustainable agriculture (rural areas) and food 

systems, 

5. Protection and restoration of biodiversity and ecosystems. 

So, at the center of GA is the green transition, that is, the 

transition to renewable energy sources. 

The development of GE and CE would contribute to the 

creation of new companies, thus increasing employment due to the 

creation of new jobs and an increase in the standard of living in 

Europe and the world. Thus, the green transition or transformation 

brings competitiveness on the (European) market and survival on 

the planet Earth and future generations. That is why the principles 

of the new EU trade strategy are: sustainability, climate neutral 

economy and green transformation, on which the economic 

interests of B&H depend [8]. 

Finally, GC would imply a transition from the existing linear 

economic model (produce - consume - throw away) to GE and CE, 

as a new strategy for approaching sustainable development. All 

because the previous economic development was entirely based on 

the exploitation of natural resources, leading to environmental 

degradation [19] because "the limited resources of the planet are too 

modest to accept the levels of consumption that are growing 

everywhere in order to meet the standards that are currently being 

reached in the richest parts of the planet" [2, p. 80]. 

Therefore, GA, GE, CE and GC are of particular importance for 

the stability and future of PS, such as B&H, for the reason that they 

condition the transition from "what's in it for me" to "what's in it for 

us" way of thinking [5, p. 48], through which we see that our 

personal interests and collective goods depend on each other. So, 

for example, it is also in our personal interest to achieve ES, in 

addition to the fact that it is also an aspect of national security. 

Accordingly, GC contains a dilemma inherent in prosocial and 

moral actions - "giving up personal bone in favor of ... somewhat 

intangible gain" [21, p. 60; see also: 2, p. 72 - 83]. 

With the increase in the number of inhabitants and the 

development needs of society, the need for energy resources, i.e. for 

energy consumption, also increases. Hence, "the issue of the ability 

to provide sufficient energy resources ceases to be technical and 

economic, and becomes a complex financial, social, political and 

security issue" [19, p. 196] due to which governments can "blame 

globalization for the decline in the performance of their national 

economies", but "their own mismanagement must also be taken into 

account" [10, p. 145]. 

ES. This aspect of security has become a "global geopolitical 

phenomenon" [19, p. 197]. As for the ES countries of Southeast 

Europe (Greece, Bulgaria, Romania, Croatia, Slovenia, Albania, 

North Macedonia, Montenegro, B&H, Serbia), they are 

characterized by common features: "enough electricity, a very high 

degree of dependence on oil imports and natural gas, relatively high 

amounts of coal, outdated energy infrastructure, low level of 

investment in energy production from renewable sources and low 

level of energy efficiency" [19, p. 174]. Due to the availability of 

energy resources, these countries become "important factors on the 

geopolitical scene, or they become and remain areas that have been 

exposed to unrest, political turmoil and war conflicts for decades" 

[19, p. 196]. 

According to Radovanovic [19], B&H is quite energy 

independent due to the large reserves of coal that it uses in primary 

energy consumption, but because of this, it is also ecologically 

threatened because the use of coal leads to environmental pollution. 

That is why the use of renewable energy sources is sought, in 

accordance with the energy policy of the Energy Community, of 

which B&H is a member, because they "contributed to increasing 

energy security" [19, p. 197]. 

She further points out that primary energy production in B&H is 

mostly based on coal (43.5%), oil and oil derivatives (20.9%), 

biomass (15.5%), electricity (11.6%) and natural gas (7.6%). 

Electricity production in B&H is connected exclusively with 

domestic resources - coal and hydropower. Currently, 15 large and 

small hydropower plants and 5 thermal power plants are active. 

Total electricity is produced from hydroelectric power plants 

(51.6%), as the cleanest and safest source of energy, and thermal 

power plants (49.4%). 

Finally, B&H is completely dependent on the import of crude 

oil, but has the capacity to produce oil derivatives, thanks to Oil 

Rafinery a.d. "Brod". B&H does not have its own sources of natural 

gas, so it depends on the import of this energy source, exclusively 

from the Russian Federation, through transport systems via Ukraine, 

Hungary and Serbia. 

Faster and more efficient development of capacities that use 

renewable energy sources and raising energy efficiency are one of 

the ways for each country to be independent. The bottom line is to 

do everything we can to be completely independent in electricity 

production in the coming decades. 

 

4. Conclusions 

 

People and the environment in B&H are increasingly affected 

by the global climate crisis, which is particularly noticeable in the 

fires. This is because in B&H over 60% of energy is still produced 

from "dirty" sources (coal, ...), about 30% from water resources, 

and only 2% from wind and solar power plants. 

Therefore, B&H, like numerous other countries in the region of 

Southeast Europe, does not have enough energy resources for its 

own stable energy supply and energy development, because almost 

all crude oil and natural gas are imported. Although there is enough 

coal, its use is not the most adequate solution because of the 

problem of environmental pollution it produces. 

The Western Balkans can secure its ES if it joins EU rules and 

regulations, such as GA. The transition to our own and cleaner 
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alternatives would ensure a cleaner and better quality of life, as well 

as the stability and prosperity of the inhabitants of B&H. 

The war in Ukraine made the countries of the Western Balkans 

more vulnerable in terms of ES. Due to the global energy crisis, the 

energy transition it is very important. The transition envisages the 

gradual phasing out of thermal power plants, i.e. the abolition of 

electricity production from fossil fuels, such as coal, and the 

introduction of fees, taxes for electricity exporting countries that do 

not comply with these and similar directives. 

In order to overcome the energy crisis, the countries of the 

Western Balkans will have to improve mutual cooperation within 

the framework of the Berlin process, e.g. in the form of joint 

investments in renewable energy and integration of electricity and 

gas markets. 

Although the energy market of the Western Balkans is small, it 

can play a key role in European energy stability. So, for example, 

the Republic of Srpska is one of only a few subjects in the whole of 

Europe that exports a large part of the produced electricity. 

Finally, the assumption was confirmed that the unsolved pre-

political (cultural) issues of B&H even in the 21st century condition 

the application of alternative development solutions - GA, GE, CE 

and GC, which are the function of PS and its ES. Green Agenda, 

Green consumerism and green economy, because of the dangers of 

the economic crisis following the coronavirus pandemic and the war 

in Ukraine, is all the more important to integrate diverse groups in 

B&H. 
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Abstract: Research and innovation is the part of an organization's business that shapes the ability of its management and staff to acquire 

knowledge, design, develop and improve products, services, technologies and processes. Realizing key partnerships in collaborative 

research and innovation are critical to long-term success for high-tech organizations, while at the same time key to improving business 

skills, expanding product and service portfolios, and delivering cutting-edge applied research in interest of the country's security. 

Presenting some of the benefits of building key partnerships between organizations in the development of security systems is the content of 

this publication. 
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1. Introduction 

Building sustainable key partnerships requires a concerted effort 

during their establishment and ongoing development to keep them 

moving in the right direction for the partner organizations. The 

interests of all stakeholders must be aligned, and the relationships 

between them must be fostered so that they develop and be 

mutually beneficial, while at the same time partnerships must be 

continuously improved to remain strong and productive and have a 

clear and mutual understanding of each partner's contribution and 

roles. Challenges will inevitably arise, but the partners should 

nevertheless strive to create a stimulating environment conducive to 

cooperation for innovative solutions in the field of security systems 

development. 

Organizations whose profile is the development and 

improvement of the functionality of security systems strive to build 

and develop a strategic partnership that reflects their priorities for 

corporate sustainability. When strategic in nature and innovative in 

design, a comprehensive and dynamic partnership process can help 

organizations achieve mutually beneficial outcomes. It found that a 

planned and phased approach to partnerships is needed to build the 

necessary foundation for the next stages to flourish. 

Staying ahead of evolving physical security threats requires 

more than simply using the best individual products. Even the best 

security systems become infinitely more valuable when data can be 

shared between devices from the organization's other systems. 

When different solutions can interact, patterns emerge, gaps are 

noticed, and more comprehensive response plans can be put in place 

[1,2,3,4]. 

The absence of effective and accountable security systems often 

breeds or exacerbates insecurity and instability. The support of the 

key partnerships for the development of the security systems 

supports the objectives of the EU member states for peace and 

stability, inclusive and sustainable development, building state 

structures and democracy, the rule of law, human rights and 

principles of international law. 

2. Key partnerships  

Organizations build partnerships for many reasons, and 

partnerships have become a cornerstone of many business models. 

A partnership is a dynamic state in which two or more business 

entities form a type of relationship. This relationship can be with 

greater freedom, where each partner organization can form new 

partnerships, or with exclusivity, limited to one partnership and 

without other accompanying relationships. At the same time, 

partnerships are developing for various reasons - from optimizing 

the business models of organizations involved in the development 

of security systems [5,6,7,8,9] to reducing risk or acquiring 

resources. They have become a major part of the remaining 

components of the organization's business model. 

 

Types of key partners 

 Strategic alliances: these occur between non-competing 

organizations in an arrangement that benefits both parties. 

 Joint competition: occurs between competing 

organizations. It helps to spread the risk that organizations also take 

in trying to do something new in the market, and it can also ensure 

some supply that they need. 

 Joint ventures: the focus here is to develop a new 

business, due to the birth of a new market or access to a new area, 

in the geographical sense. 

 Buyer-supplier relationship: this is the most common type 

of partnership and aims to ensure reliable supplies. One side gets a 

quality supplier and the other an established and repeat buyer. 

 

2.1 Reasons for Key Partnerships 

Although they are quite common, partnerships are not simple, 

as they involve a lot of negotiation and previously - built trust. 

However, there are several motivations that encourage the building 

of key partnerships.  

In general, they can be divided into the following major areas: 

Optimization and economies of scale 

The most basic form of partnership or buyer-supplier 

relationship is designed to optimize the allocation of resources and 

activities. In practice, it is impossible for an organization to have all 

the resources and be able to manage all the activities on which its 

business depends. This is why partnerships exist for optimization 

and economies of scale: to reduce costs by outsourcing and sharing 

infrastructure. 

Reducing risk and uncertainty 

In a competitive environment that is susceptible to change, it is 

critical to reduce risk, and partnerships may be able to do so. This 

happens even among competitors who may band together to create 

something new and/or protect themselves from market uncertainty. 

This was, for example, the case with the development of Blu-

Ray technology [10], when a strategic partnership was created 

between some of the world's leading electronics and computer 

companies to share the risk of bringing such an entry to market. 

Acquisition of certain resources and activities  

Few organizations possess all the resources or perform all the 

activities described in their business models. The organization, 

especially developing a business in the field of security systems, 

needs resources, knowledge and/or licenses that require large 

investments of time and/or money. Consequently, a partnership is 

eventually created with other organization/organizations that 
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already have the processes, information or structures consolidated 

for it. Many new organizations choose to start their operations by 

creating partnerships that give them access to the resources or 

processes they need but cannot yet possess. 

 

2.2 Variant of rules for the selection of key partners 

When evaluating the various key partners that an organization's 

business can benefit from, each one is screened based on the 

following key questions [11]: 

 Which partners are essential to our business? 

 Who are our main suppliers? 

 Which of our suppliers and partners acquire our key 

resources? 

 What partner would meet our needs? 

 What is the supply chain where the organization should be 

positioned? 

Once the key partners that an organization's business needs are 

identified, the following factors need to be considered so that these 

partnerships are built and developed in a sustainable and beneficial 

way: 

 Proper and sustainable partnership arrangements: It does 

not matter whether the key partner will be another organization or 

an individual. It is important that the agreements are clear and offer 

benefits to the contracting parties as well. For this purpose, it is 

important that they be prepared together with a legal consultant. 

 Defined expectations: To achieve the type of agreement 

above, it is essential that each organization openly shares its 

expectations of the partnership to be formed to avoid conflicts later. 

 Customer impact: The larger objective, with a key 

partner, is to fill a gap in the value proposition or key resources. 

Also, consideration must be given to how this partnership will be 

viewed by the organization's customer segments. 

 Choosing and stopping partnerships: Some key partners 

seem interesting and profitable at the beginning, but are not 

successful in the end. If a partnership becomes harmful or even 

inappropriate, it should be closed as soon as possible. 

In short, key partners represent the network of suppliers and 

partners that make an organization's business model not only viable, 

but also effective. The reasons for choosing a partner are many, and 

some of them are essential to the success or failure of an 

organization's business.  

Regardless of how many successful partnerships an 

organization can make, it is important to remember that not all 

relationships are positive for the business. Therefore, it is necessary 

to consider beforehand and carefully before signing any 

agreements.  

Last but not least, key partners can change over the life cycle of 

the organization and market variations. It is always necessary to 

monitor the business model, reviewing and updating when needed. 

 

3. Experience in research and innovation to 

build key partnerships 

 

3.1 Collaborative business model 

For the purposes of the present development, the Collaborative 

Business Model [12] was used, which is an open innovation design, 

with the aim of creating a collaborative network of different 

stakeholders to serve as a source of innovation for a specific 

industry-related problem, which in this case is development of 

security systems. Therefore, the focus of the model is to maximize 

the potential and capacity of the innovation system, by connecting 

different stakeholders in the process of idea generation and decision 

making. The network serves as a conduit to connect the scientific 

and educational sector with industry, the public sector and, in 

certain cases, civil society. In mutual collaboration, the network of 

stakeholders develops a business model, mutually adding value to 

each party involved in the model. 

The collaborative business model is applicable when: 

 The need to expand the innovation system is necessary or 

desirable; 

 Specific local or regional economic and development 

challenges require joint efforts and are complex in nature;  

 Dominant trends may not be comfortable for all 

stakeholders involved in the collaborative network and should be 

explored from different perspectives; 

 Many different groups are significantly affected by 

industry business models and decision-making; 

 When civil society demonstrates interest in enhanced 

official participation; 

 There is a need to generate input, share knowledge and 

encourage innovative thinking on real-life issues that require 

engaging an external audience; 

 Exploring in-depth key strategic challenges and 

opportunities that could improve and deepen the relationship and 

mutual ownership of results within the participating groups. 

What is more important, the model can be applied when the 

complexity of the problem implies significant change, as well as 

when it reflects upcoming trends that are long-term in nature. The 

creation of a collaborative network of scientific and/or educational 

organizations, industry representatives, representatives of national 

departments and local authorities is vital for all stakeholders (e.g. 

infrastructure of security systems of: critical infrastructure; 

departmental sites and sites of the local administration, which are 

important for national security, etc., determined by national 

legislation - degree of acceptance, forecasts, inclusion of interested 

parties, introduction of new policies, etc.). This reduces the level of 

uncertainty in key areas at both the micro and macro levels. 

Precisely the application of the collaborative business model 

was used for the development of the business model of Institute of 

Metal Science Equipment and Technologies with Hydro- and 

Aerodynamics Centre “Acad. A Balevski” at the Bulgarian 

Academy of Sciences (IMSЕTHC-BAS) in the development of 

security systems. 

 

3.2 Key partnerships in the framework of the business 

model of IMSЕTHC-BAS 

The main motivations behind the development of the business 

model framework are related to the creation of a technology and 

business platform for security systems through which to represent 

the management of research in this area (Figure 3.1). 
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Figure 3.1: A business model variant of a scientific organization 

After planning the activity, each component of the business 

model is designed for the management of research and development 

within the scope of the security systems. The appropriate 

determination of the element “key partners”, from the structure of 

the business model of the organization, developing security systems 

(regardless of whether they will be defined as intelligent security 

systems or integrated security systems, etc.) is the basis for the 

adequate implementation of the organization's mission. 

Key partners - the following possibilities emerged during the 

definition of this component: 

 suppliers of microelectronic elements, cloud services, etc.; 

 project and contract partners – with proven capabilities in 

the field ofrisk assessment, real-time aerial image distribution 

system to users; simulations of risk events on land and water; 

providing secure communication (two-way), including quantum 

communication, etc; 

 business partners, national and international, with a 

portfolio in the field of security and protection systems; 

 national agencies with responsibilities in the fields of 

security, defence, education and science, economics, regional 

development and public works; 

 Patent Office of the Republic of Bulgaria. 

 

3.3 Business model risk profile framework 

When developing the business model of the organization, it is 

necessary to create a better understanding of the risks associated 

with this activity [13]. The proposed risk identification framework 

(Figure 3.2) would improve the ability to manage potential risks. 

 

 

Figure 3.2: Variant risk profile of a business model of a scientific 
organization 

 

Under the Key Partners element, a list of partners to provide 

critical resources or activities is expected to be identified. Risks 

associated with partnerships include unexpected development of 

relations, which deviate from the planned activities of the business 

model. The framework of the risk profile pertaining to the key 

partners module of business model mainly includes, but not limited 

to: 

 refusal of partnership from an outside party and difficulty 

in replacing it with another partner; 

 the partnership fails to achieve the expected results, 

creating a negative reputation or a negative impact on costs. 

The development of the presented analytical framework for the 

systematic identification of business model risks [13] is only a 

separate step towards the attempt to determine the possible 

challenges that may affect the organization's activities. 

 

4. Conclusions 

A well-established key partnerships strategy defines the 

problem the organization seeks to solve, lays the foundation for 

internal buy-in and commitment, and identifies key assets and 

current gaps. Central to the development of the key partnership is to 

first ensure that there is a clear joint advantage to be gained through 

collaboration. This means creating confidence in the organization 

that partners can achieve something significant together that they 

could not achieve alone. 

In many cases, key partnerships based on pre-existing 

relationships can be successful, especially when the needs are in the 

area of security systems. With existing partners, there is already an 

established level of trust and familiarity that can help resolve 

conflicts when they arise and sustain the partnership over the long 

term. 
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Abstract: Standard operating procedures describe the precise steps required to carry out the organization's security tasks in the operation of 

security systems and are important both for maintaining the level of competence of personnel performing a particular security job and for 

training new employees. Reducing errors in security-related activities and mission-critical processes is at the core of these procedures. 

Also, providing information on identified gaps, together with a survey of emerging technologies, is expected to help critical infrastructure 

operators seek future capabilities to create security and optimize the content of standard operating procedures. 

Precisely, the presentation of a variant of standard operating procedures for the functioning of security systems is the basis of this paper. 
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1. Introduction 

It is good practice to make modern applied research and 

development publicly available and usable for the development of 

up-to-date products or services. Therefore, the long-term 

availability of research data is essential for the economics of the 

production process with an emphasis on the timely application of 

research. The existence of information, however, is not enough in 

itself, and its quality must be verifiable. Therefore, measures to 

ensure subsequent use and/or reproducibility must include the entire 

development life cycle, from experimental design to data 

generation, quality control, statistical analysis, interpretation and 

validation of results. It follows that high-quality records, 

representing a set of documents to verify the origin of data, are 

essential elements that can serve as a certificate for potential users. 

These records, which may be standard operating procedures (SOP), 

also ensure the optimization of the traceability and transparency of 

the processes, thereby improving the reliability of the results. 

We should not forget that SOPs represent a general guide for 

the organization's activities. Their development and use is an 

integral part of a successful management system, as it provides 

personnel with information on the correct performance of a given 

job and facilitates consistency in achieving the desired end result. 

SOPs describe the precise steps required to perform an 

organization's security tasks and are important both for maintaining 

the level of competence of personnel performing a particular 

security job and for training new employees. Error reduction in 

security-related activities and mission-critical processes is at the 

core of these procedures. 

At the same time, through the development of the SOP, it is 

expected to achieve improved coordination of security and 

resilience efforts, through the use of trusted partnerships in the 

private and public sectors and the provision of technical assistance 

and assessments, incl. and risk assessment in the interest of national 

agencies as well as critical infrastructure (CI) owners and operators 

across the country. In addition, the provision of information by SOP 

developers on identified gaps, together with research on emerging 

technologies, is expected to help CI operators seek future security-

building capabilities. 

Therefore, in the following lines, I would like to present a 

variant of a standardized work process that frames the development 

of SOPs ensuring the functioning of security systems (SEC SYS) 

[1,2,3,4], developed in the conditions of the Institute of Metal 

Science Equipment and Technologies with Hydro- and 

Aerodynamics Centre “Acad. A Balevski” at the Bulgarian 

Academy of Sciences (IMSETHC-BAS), to be used as a starting 

point for development of appropriate research documentation. 

 

 

1. Functional model of SEC SYS 

Developed by the specialists from the IMSETHC-BAS, the 

functional SEC SYS model schematically describes the purpose and 

security activities (if necessary and protection), the personnel who 

perform them and the interrelationships and consequences of these 

activities. The purpose of the SEC SYS is, through technical [5,6,7], 

organizational and other measures and activities [8,9,10], to be 

identified threats, proposed response to prevent unauthorized access 

to/unauthorized impact on the protected territory / the protected 

areas of the CI/ object of the CI. 

Actions to prevent/counteract unauthorized access are planned in 

advance, based on scenarios corresponding to the location and depth 

of penetration, the specificity of the landscape and the remoteness 

of the area from the main communications and from the local 

security and protection structures, to prevent adverse impacts from 

accidental people and taking measures to neutralize offenders and 

ensure security and protection of vulnerable assets. The size of the 

different levels of protection is determined by the level of risk, the 

response time, the available technical means and the characteristics 

of the area. 

The SEC SYS model consists of two parts: 

 Organizational part; 

 Technical part. 

The model of the technical part is reproduced schematically, 

through the prism of the structure and content of the purpose of the 

SEC SYS, by: 

 CI location territory model – involves developing a 

territory model of an organization's key asset, looking in detail at 

the perimeter security area. The model covers all elements of the 

territory, assessment of risks and threats and equipment of the 

security components (including protection if necessary); 

 risks and threats against CI model– aims to analyze the 

possibilities of impact on the critical target/critical asset based on 

developed scenarios and risk assessment; 

 CI’s security and protection equipment model - is built to 

specify the types and amount of equipment depending on the ability 

of risk factors (man-made destructive events or devastating effects 

caused by nature) to affect CI. 

Of the models listed, the model of risks and threats is of essential 

importance, since its correct determination will structure the model 

of the security equipment when positioning it on the model of the 

territory. 
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The most obvious benefit of threat modeling is an overall improved 

security posture of an organization. Ultimately, the goal of threat 

modeling is to identify threat actors and postulate ways in which 

they can successfully exploit an organization's vulnerabilities. 

Although, training (including education) is one of the most 

overlooked benefits of threat modeling, it is an important 

component of building and developing a security culture. Threat 

modeling is an effective way of drawing attention to the current 

threats to the organization, and here it is appropriate to mention the 

two approaches to creating security - reactive and proactive. Unlike 

reactive security cycles, where security managers and staff only 

respond after a security incident has already occurred, threat 

modeling is a proactive security cycle that works to protect against 

security incidents before they occur. 

A proactive approach to security means saving time and money for 

the organization. In particular, threat modeling tends to provide 

greater value if performed consistently and repeatedly. Although an 

upfront investment, threat modeling has the potential to reduce the 

cost of mitigating the impact on an organization. The threat 

modeling method chosen will ultimately determine how effectively 

those threats can be identified and then mitigated. 

Also, threat modeling can use developed, field-proven methods that 

can be applied alone or in combination to create a more holistic 

view of potential security threats. 

 

2. General framework of the SOP for ensuring 

the work of the SEC SYS 

I's security policy is a well-thought-out system of principles that 

guides management decisions to achieve rational results. It is a 

declaration of intent implemented as a procedure or protocol. 

The declarations in each procedure, incl. in the field of security, 

should be able to become SOPs. Combined with a matrix of 

responsibilities and delegation of authority, these SOPs should 

ensure the real work that needs to be done on a daily basis in 

security. In addition, these SOPs should be developed in such a way 

that they can be revised and improved without changing the security 

policy. 

In addition, the developed SOPs should provide the ability to be 

hierarchically separated to cover all subsystems of the CI security 

system. 

In this direction, the experience from the development of the 

Concept for the security levels of the critical infrastructure can be 

used [11]. This Concept applies the rule that the management 

system of a given organization consists of multiple subsystems that 

separately implement the various organizational functions. If these 

subsystems were projected onto the security and defense domain, 

the organization can say with a fair degree of confidence that the 

picture presented in Figure 3.1 would result. The elements of the 

organization's management system are not fixed, and the number of 

the same can be increased or decreased accordingly, depending on 

the analytical section to be studied. 

 

Figure 3.1: The management system through the lens of security [11] 

Legend: RA – Risk Assessment; BCM – Business Continuity 

Management; QA – Quality Assurance; ITSEC – Information 

Security; FIN SEC – Financial Security; CI – Critical Infrastructure; 

IS – Internal Security; ES – External Security. 

As can be seen from Figure 3.1, the input signal for the 

construction of modern subsystems of the management system is 

the results of conducting the risk assessment. And the connection is 

one-way - from the risk assessment to each of the subsystems. And 

this is because the risk assessment is the source of information 

about the probability of an event occurring, which enables the 

relevant subsystem to take the necessary preventive and corrective 

measures to ensure the security of its functioning. 

Figure 3.2 presents variants of models of security and protection 

equipment deployed on the territory of CI during functionality 

experiments, within the framework of the European project 

“Development of necessary tools for coordination of intra-sectoral 

activities for protection of critical infrastructure in 

multifaceted/multivariate terrorist threat situation. Increasing the 

ability to protect key objects of the critical infrastructure in 

Bulgaria”, reg. No. HOME/2010/CIPS/AG/019. The very good 

evaluation given for the implementation of the project by the 

General Directorate ”Migration and Internal Affairs” of the 

European Commission is a positive attestation for the scientific and 

applied developments by the project participants, some of whom 

participate in the research on the present development. 

 

Figure 3.2: Variant of a model of the security and protection equipment 

deployed in the area of the CI object 

The models thus presented set the parameters determined by the 

likely means of impact by intruders/impact factors from natural 

disasters, the characteristics of the technical equipment for 

monitoring and warning of the security forces - transport, 

communication and information systems, weaponry, territory 

assessment and timing to reach critical points, etc.  

Based on the model of the technical part is the proposed form of 

SOP model (Figure 3.3), providing the technical support of the 

modes of operation, training of personnel to maintain and develop 

capabilities, training of new personnel, as well as review and 

optimization of the system. 

 

PURPOSE 

A brief description of the purpose of the SOP, describing the need 

for the SOP (e.g. Compliance with internal procedures and 

guidelines). 

Any provisions or procedures referred to in the Purpose section 

should be identified. The source should be given in the reference 

section, not in direct quotation marks. 
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INTRODUCTION 

General introduction with rationale. 

 

SCOPE 

A statement that outlines the areas and context covered by the SOP. 

If there are areas where this SOP specifically does NOT apply, 

these should also be mentioned. 

DEFINITIONS 

Where appropriate, a list of definitions for terms used in the SOP 

should be included. Abbreviations should be explained at the point 

of use within the SOP and not listed in this section. 

 

RESPONSIBILITIES 

A summary of the roles listed in the procedure and the 

responsibilities of each role holder for the procedures detailed in the 

SOP. 

The details of the responsibilities should be a short list of the key 

tasks performed. This section is not meant to be a complete 

summary of the SOP. 

 

SPECIFIC PROCEDURE 

This section is the main text of the SOP. It describes in detail the 

procedure for completing the task. 

There should be sufficient detail clearly stated to enable a trained 

person to perform the procedure without supervision. 

Also, there should be enough detail to enable a trained person to use 

the document to train others to perform the task. 

The use of flowcharts can be useful, especially for complex 

procedures. 

 

 

FORMS / TEMPLATES USED 

Where forms / templates are referred to in the text, the numbers and 

titles are listed in this section. 

 

INTERNAL AND EXTERNAL REFERENCES  

This section is used to list all controlled internal references (eg 

SOPs) and external references referred to in the SOP text only. 

Internal references 

Relevant references are placed as necessary, sufficient for the user 

to find the source document. 

External references 

Relevant references are placed as necessary, sufficient for the user 

to find the source document. Web references should be included 

where appropriate. 

RESPONSIBILITIES 

A summary of the roles listed in the procedure and the 

responsibilities of each role holder for the procedures detailed in the 

SOP. Details of responsibilities should be brief. 

 

CHANGE HISTORY 

Where SOP is the original version: 

SOP #: Record the SOP and version number 

Effective date: Record the effective date of the SOP or “see page 1” 

Material Changes: Status, “Initial Version” or “new SOP” 

Previous SOP No: It says “Not applicable”. 

Where it replaces a previous SOP: 

SOP #: The new SOP # of the version is recorded. 

Effective date: Record the effective date of the SOP or “see page 

1”. 

Substantial changes: The main changes from the previous SOP are 

recorded. 

Previous SOP number: Record the SOP # of the previous version. 

SOP # Effective date 
Significant 

changes 

Previous SOP 

# 

    

    

    

    

 

Figure 3.3: Proposed form of SOP model 

 

 

 

3. Conclusions 

SOPs are developed and implemented, according to the specifics of 

the mission, by government organizations, private business and 

academic organizations (by scientists and engineers from all 

science, technology, engineering and mathematics disciplines). 

SOPs can also be extremely valuable in the area of CI security. 
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In this regard, the purpose of developing SOPs is to ensure that all 

CI employees in the field of security and the intelligent security 

(and protection) systems used perform their tasks in the same way, 

which is necessary as a condition for obtaining the expected result 

of the process – security, and in this way ensuring the management 

of the continuity of the CI's activity. 

Therefore, by presenting a major final version of standard operating 

procedures for the operation of the SEC SYS, it is expected that the 

contribution of developers from IMSTTCHA-BAS to improving the 

security of national CIs will be expanded. 
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Abstract: The intense motivation to make escapes, the mental states of excitement, anxiety and determination minimize the negative mental 

experiences caused by the real risks. Many escapers operate in a situation of high uncertainty on a trial-and-error basis and deploy their 

behavior in an environment of considerable risk. Offenders from ghettos and street crime, representatives of organized criminal groups and 

perpetrators of violent acts have a high tolerance for risk, including for escaping from a penitentiary. The risk of escapes by convicts from 

places of deprivation of liberty is a dynamic quantity that is determined by the socio-demographic characteristics of the inmates, by their 

personal characteristics and the specifics of the functioning of prison groups. The main risk groups in prisons include recidivists, lifers and 

offenders serving their sentences from organized crime. 

Keywords: escape motivation, high risk tolerance, recidivists, lifers, organized crime figures 

 

1. Увод 

Рискът често се определя като действие, насочено към 

привлекателна цел, чието достигане е свързано с 

преживяването на множество опасности, заплахи от загуби и 

неуспехи [2],[1]. Това е един от вариантите за дефиниране на 

риска, но той твърде добре подхожда за анализа на риска при 

извършване на бягство от местата за лишаване от свобода. В 

тези случаи беглецът е обладан от целта, поради което е 

склонен да игнорира, минимизира трудностите и опасностите, 

да смята, че ще успее да се размине с тях или да поддържа 

вътрешната си убеденост относно своята способност да ги 

преодолее. Интензивната мотивация за реализиране на бягство, 

психичните състояния на възбуда, тревожност и решителност 

пораждат субективно-психологическа редукция на реалните 

рискове. От друга страна, тяхната поява води след себе си до 

възникването на високо ниво на стеничност, мобилизация и 

увереност, което ги превръща в преодолими за конкретния 

лишен от свобода и той максимално увеличава своите усилия 

да извърши бягство, вместо да спре объркан, обезверен и 

демотивиран. 

Рискът се интерпретира като действия на човека в опасна 

ситуация с неопределен изход и висока вероятност от 

неблагоприятни последствия в случай на неуспех [3]. Рискът и 

негативните обстоятелства, кореспондирщи с него, се 

перцептират като обективна даденост и неизбежност, които 

лишеният от свобода трябва да преживее, тъй като по този 

начин бързо и с най-малко загуби ще осъществи своята цел [3] 

да бъде свободен и да се намира извън стените на 

пенитенциарното заведение. Много от осъдените, които 

предприемат бягство, си внушават, че пред колкото по-голям 

риск се изправят, толкова по-голям е шансът да успеят. При тях 

на съзнателно и несъзнателно ниво присъства убедеността, че 

ангажирането с голям риск прави съдбата благосклонна и 

гарантира постигането на успеха. В този смисъл изглеждат 

напълно обосновани твърденията за риска, като специфична 

форма на регулация на поведението в ситуации, в които 

присъстват значителни опасности [3]. Осъдените, които 

активно развиват своята криминална кариера и бързо 

структурират своя пенитенциарен опит, формират релевантни 

нагласи и висок толеранс към риска, защото те са в 

перманентен конфликт със закона, действат прикрито и 

конспиративно, справят със стигматизационното отношение на 

гражданите към тях в обществото, участват във внезапно 

променящи се ситуации, съдържащи разнообразни заплахи за 

тяхното здраве, стандарт и съществуване. 

В много случаи правонарушителите при реализацията на 

своята криминална дейност и при извършването на бягства от 

местата за лишаване от свобода са принудени да действат в 

ситуации с висока доза на неопределеност, отличаващи се със 

сериозен недостиг от информация и ограничени възможности 

за нейното набавяне и осмисляне. В подобни ситуации и 

подготвящият бягство лишен от свобода, в много случаи, е 

принуден да действа на принципа „проба – грешка“, т.е той 

развива реална активност при наличие на висок риск. 

Г.Н. Солнцева [4] смята, че риска се появява в опасна или 

неопределена ситуация, когато субектът взема решение да 

действа, но при това разбира на базата на предишния си опит, 

че може да постигне както успех, така и провал [1]. Въпреки 

това осъденият не спира своята подготовка и опита да 

реализира бягството си, заради фиксацията върху собствената 

мотивация, протизтичаща от хипертрофирания стремеж за 

свобода, желанието за контакт с близки хора, интензивната 

нагласа за отмъщение, силната фрустрация, предизвикана от 

различни форми на малтретиране и мимолетното, но трудно 

контролирано преживяване на удоволствие, свързано с 

алкохол, наркотици или секс. 

Неопределеността на изхода от планираното и 

осъществявано бягство се определя от външни фактори като 

наличие на информация, достъп до технически средства, поява 

на подходящи възможности поради пропуски в надзора и 

охраната. От друга страна, тя кореспондира и с редица 

вътрешни фактори, характеризиращи дефицитът от знания, 

умения, сили и издръжливост при възникване на серия от 

усложнения и трудно решими проблеми [1]. В ситуацията на 

неопределеност при бягство, лишеният от свобода прогнозира 

вероятността си за успех въз основа на субективната си 

преценка, максимално си самовнушава, че благоприятният 

изход е възможен, потиска страховете и колебанията си чрез 

съзнателното и несъзнателно усилване на собствената 

увереност в своята съдба, шанс и късмет. 

2.Предпоставки и начини за разрешаване на 

проблема  

Социално-демографските признаци на лишения от свобода 

по определен начин са свързани с готовността му към риск, 

която се получава израз при подготoвката и реализацията на 

опитите му за бягства от различни категории пенитенциарни 

заведения. В тази връзка, най-напред трябва да анализираме 

социалния произход и положението [246] на съответния 

осъден, предразположен към бягство от затвор, затворническо 

общежитие или арест. Правонарушителите, които произхождат 

от гетата, отрано участват в уличната престъпност, 

социализирали са се и са оформили свой идентитет в 

гангстерски групи и структури, гравитиращи към 

насилствената и организираната престъпност, отличават се с 

развити авантюристично-рискови нагласи. Те детерминират 

структурирането на престъпната им кариера, в която 

пребладават тежки престъпления с висока степен на 

обществена опасност и допринасят за ангажирането им в 

индивидуални или групови опити за бягства. Става дума за 
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маргинализирани и пауперизирани лица, без социални 

перспективи, които намират своя Аз в престъпното си амплоа, 

а девиантните групи се превръщат за тях в място за социално 

общуване, приемане и подкрепа, които осигуряват 

възможности за самореализация и самоутвърждаване по 

престъпен и асоциален начин. За тях криминалната активност 

се превръща в средство за преодоляване и компенсиране на 

собствената маргиналност и социална непълноценност, а 

основните им личностни характеристики се профилират в 

синхрон с тази им ориентация, поради което те се отличават с 

интензивни нагласи за реализиране на рисково поведение в 

условията на свободни криминални изяви и при попадане в 

местата за лишаване от свобода. 

Правонарушителите, които произхождат от благополучни 

семейства със средни доходи, притежават свой просоциален 

кръг и контакти, съществуват без обезателно да са въвлечени в 

криминални дейности и имат по-ограничен криминален опит, 

не са склонни към извършването на рискови действия по време 

на изтърпяване на своите присъди, включително и на бягства. 

Понякога те са готови търпеливо и продължително да понасят 

дискомфорта и униженията на затворническото малтретиране и 

пренебрегват възможността за бягства и при възникването на 

много благоприятни външни обстоятелства. Следователно, 

ниската рискова готовност при осъдените с позитивен социален 

произход и ограничен криминален и пенитенциарен опит 

негативно корелира с тяхното търпение, фрустрационна 

устойчивост към провокации и издевателства, прояви на 

повишен самоконтрол и дори стоицизъм, за да не усложнят 

своето положение и да запазят шансовете си за преместване в 

друг по-лек тип пенитенциарно заведение или своите 

възможности за условно и предсрочно освобождаване. 

Част от лишените от свобода са се родили и възпитавали в 

по-авторитатен тип семейства и от рано се оформили висок 

комформизъм. В по-зрялата им възраст семействата 

продължават да им влияят и в голяма степен определят 

рисковете, с които те се ангажират или избягват. Подобна роля 

по отношение на тях в местата за лишаване от свобода играят 

различните затворнически групи и лидери с отрицателно 

влияние. Под тяхно въздействие конформните лишени от 

свобода в различни ситуации развиват поведение, отличаващо 

със съответната степен на риск, дори когато той влиза в 

проворечие със собствените им интереси, вътрешен баланс и 

благоприятни пенитенциарни перспективи. 

Сред лидерите рецидивисти могат да бъдат 

идентифицирани значителен брой лица, които нямат родители 

и са социализирани институционално или на улицата, без да са 

обект на общински и държавни интервенции. При двата 

визирани сценария те бързо се научават да се съхраняват и 

оцеляват, като поемат разнообразни рискове. 

Предразположеността към тях се превръща в тяхна персонална 

черта, получаваща системни проявление и при изтърпяването 

на присъди, свързани с лишаване от свобода в тяхната зряла 

възраст. За тях освен високата рискова готовност е характерна 

спонтанната склонност към свобода, липсата на зачитане на 

ограничения, норми и авторитети, нагласите за скитане, 

безпроблемно движение и промяна в ареала за обитаване. 

Съчетаването на подобни нагласи при анализираната група 

лишени от свобода увеличава тяхната предразположеност за 

бягства, а непосредствената й реализация в определени 

ситуации може да съпроводена и от значителни рискове. 

По своят произход голяма част от представителите на 

затворническата популация са от маргиналните слоеве. Те се 

отличават с дефицити от социализация, ниска образованост, 

ранно развили се девиантни нагласи, импулсивност, 

ситуационност на поведението, слаб самоконтрол и системно 

игнорирани на различни забрани и ограничения. Тези техни 

качества, нагласи и поведенчески модели получават израз и в 

процеса на изтърпяването на наказанието лишаване от свобода. 

Те съществено повишат рисковете от реализация на бягства от 

различните категории пенитенциарни заведения и работни 

обекти. 

Затворническите лидери, лицата с по-висок социометричен 

статус от рецидивната престъпност и осъдените от средите на 

организираната престъпност по своя произход са свързани с 

маргиналните слоеве, с кръговите с по-ниски доходи и с 

периферията на средната класа. В процеса на развитие на 

тяхната криминална кариера те натрупват разнообразен 

социален опит, житейски и престъпни компететности, 

обогатяват общата си култура, уменията си са се ориентират в 

хора и да се справят с различни тежки ситуации. Част от тази 

група от затворническата популация участва в подготовката и 

организацията на бягства и поради своите познания, умения и 

способности представлява сериозен източник на заплахи и 

рискове при осъществяването на самоволно и незаконно 

напускане на пенитенциарната институция. 

Лишените от свобода, произхождащи от средната класа с 

по-добър образователен ценз, материална осигуреност и 

съхранени социални контакти се стараят безпроблемно да 

изтърпят своето наказание, да не се въвличат в конфликти и 

проблеми, да не са обект на внимание от различни служители 

на пенитенциарната администрация. В този смисъл при тях 

съществува нисък риск от бягства, макар че в повечето случаи 

те се държат дистанцирано и нежелаят да сътрудничат със 

затворническите служители. Те умеят да се защитят, имат 

необходимите социални умения да решат възникващите 

проблеми, владеят репертоара на респекта, манипулациите и 

внушенията и не се опасяват да прибягват до шантажистко-

интригантски сеценарии, за да отсранят някой натрапващ се 

лишен от свобода от пътя си. Анализираната група осъдени 

умее да се пласира и да съществува ефективно в 

затворничесаката среда, да осигури своите интереси, вътрешен 

баланс и комфортно същестуване. Тя не изпитва потребност да 

рискува и да извършва бягства, пряко неучаства в 

неподчинения и безредици, но може прикрито и конспиративно 

да ги инициира. 

3. Решение на проучвания проблем 

Същественото материално разслоение на обществото [5], 

което е характерно и за затворническата популация, стимулира 

увеличаването на рисковете за извършване на бягства преди 

всичко сред маргинално-аутсайдерския й слой и сред босовите 

на организираната престъпност, които разполагат с големи 

финансови възможности и подкрепа, изнервени са от 

наложените им ограничения и са притеснени и загрижени за 

състоянието на криминалния си бизнес. 

Осъдените за извършването на насилствени престъпления и 

попадащите в категорията на специалния рецидив лишени от 

свобода [5] също притежават висока рискова готовност за 

осъществяване на бягства. Тя бързо се актуализира при тях при 

възникване на проблеми и трудности в процеса на изпълнение 

на присъдите им, при появата на сериозни и продължителни 

конфликти с другите лишени от свобода, с отделни служители 

от персонала на местата за лишаване от свобода и при 

изостряне на техните преживявания за възмездие, породени от 

неуредени сметки с лица, намиращи се зад пределите на 

затворите и затворническите общежития. 

Личностните особености на особено опасните 

правонарушители, изтърпяващи наказание лишаване от 

свобода, модерират тяхната готовност за реализиране на 

бягства от пенитенциарните заведения. Персоналните 

характеристики на многократно осъжданите рецидивисти, 

доживотно осъдените професионалните престъпници и 

лишените от свобода от средите на организираната 

престъпност се определят от криминалния им начин на 

съществуване и от развитите им нагласи сами активно да 

създават престъпни ситуации [5]. Визираните три кататегории 

общественоопасни правонарушители се отличават с 

генерализирани и устойчиви асоциални ценностни ориентации. 
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Те имат завишена самооценка, повишен нарцисизъм, развити 

авантюристично-приключенчески нагласи. Рецидивистите, 

доживотно осъдените, професионалните престъпници и лицата 

от организираните престъпни групи са целенасочени, 

настойчиви, упорити и находчиви при реализацията на своите 

престъпни замисли. При тях често се появяват хронически 

психически състояния на озлобеност, отчужденост, фрустрация 

и неудовлетвореност. Всички представени личностни 

конструкти непосредствено взаимодействат помежду си при 

възникване на криминогенна ситуация и обуславят висок риск 

и за извършване на бягство от местата за лишаване от свобода. 

Сред десоциализираните опасни престъпници попадат лица 

с паразитно съществуване, скитници, просяци, бездомни 

алкохолици. Те се отличават с пасивно поведение и са 

привикнали да „плуват по течението“ [5]. Избягват сами да 

създават криминоггени ситуации, но се стараят да се 

възползват от тях. Разглежданата категория правонарушители 

имат устойчиви ценностни ориентации, насочени към 

оцеляване в сложни условия с използването на всички 

средства. Те са способни последователно да прекрачват и 

игнорират установените норми. Притежават по-умерен 

нарцисизъм, самооценката и самоуважението им са по-ниски, а 

техните малоценностови компоненти често предизвикват 

раздразнение, озлобеност и готовност за вербална и физическа 

агресия дори по отношение на себеподобните. Въпреки, че в 

условията на свобода те живеят в обстановка на реална 

бедност, недоимък и дефицит от социална подкрепа, при 

попадането им в местата за лишаване от свобода силно се 

фрустрират от ограниченията и забраните и започват да 

предприемат опити за бягство. На практика те се стимулират от 

тяхната слабо социализираност, от склонността им към 

инфантилни и примитивни протестни реакции по отношение на 

забрани, стагниращи собственото им битие и структуриращи 

тяхната екзистенция. По тези причини те са носители на висок 

потенциален риск за извършване на бягство още от момента на 

постъпване в пенитенциарните заведения. 

Неустойчивите правонарушители са самостоятелен сегмент 

в криминалната и затворническата популация. Те реализират 

многократно престъпни деяния, но не притежават устойчиви 

криминални нагласи, представи и възгледи. За техните 

престъпни изяви съществен принос имат причастността им към 

негативно ориентирани, асоциални групи, както и собственият 

им начин на живот, който често пъти е на границата между 

социалноприемливия и девиантния стандарт [5]. Разглежданата 

категория правонарушители имат и свой позитивен потенциал, 

който се съчетава с определена доза незрялост, дефицит от 

социална компететност, недостатъчно развита способност за 

асертивно поведение и отстояване на своя автономна позиция и 

мнение, афективна предразположеност и готовност за 

агресивно отреагиране на натрупанато напрежение, без да се 

рефлексират възможните негативни последствия. 

Представителите на анализираната група осъдени в местата 

за лишаване от свобода са склонни да се включват в групови 

бягства. Тази им ориентация определя и типичните за тях 

рискове при попадането им в местата за лишаване от свобода. 

Налага се внимателно след разпределянето им в съответната 

жилищна и производствена зона на пенитенциарната 

институция да се наблюдават техните контакти, по-интензивна 

комуникация и гравитирането им към конкретни затворнически 

групи и лидери, от страна на които изпитват сериозно влияние. 

4. Резултати и дискусии 

Ситуативните правонарушители се отличават с личностно-

психологически особености, които ги правят много сензитивни 

към определени ситуации и те извършват престъпни избори и 

действат по криминален начин. За тях е присъща повишената 

импулсивност, реактивност, първосигналност, нисък 

самоконтрол, отказ от анализ на ситуацията и разглеждане на 

съдържащите се в нея социално-приемливи алтернативи. Тези 

техни личностно-поведенчески особености са източник и на 

повишен риск за извършване на бягства от пенитенциарните 

заведения. Те периодично могат да възникнат от ситуационно 

обусловени конкретни поводи, обелекчаващи реализацията на 

тази категория деяние от затвора или затворническото 

общежитие. Разглежданият тип правонарушители със 

ситуативна предпазположеност, които изтърпяват наказания, са 

много чувствителни и бързо се фрустрират при натрупване на 

дългове, получаване на заплахи, включване в конфликти, 

малтритиране и поява на проблеми при техни близки хора. Във 

всички тези случаи преживяваната ситуация повишава 

вътрешното им напрежение и те експедитивно пристъпват към 

действие, използвайки всеки отделен повод или събитие, които 

могат да улеснят в някаква степен извършването на тяхното 

бягство. В този смисъл прогнозирането на риска от бягство при 

тях трябва да се основава на вероятността да се появят 

сензитивните и критични за тях ситуции, провокиращи 

готовността им незаконосъбразно да напуснат пенитенциарната 

институция. 

Все повече лица, осъдени за организирана престъпна 

дейност,  постъпват в пенитенциарните заведения в качеството 

им на обвиняеми, подсъдими и осъдени. Те се отличават с 

добра саморегулация, развити конспиративни навици, изразена 

дисципилинираност, екипна предразположеност и готовност за 

спазване на установената криминална йерархия [6]. Те участват 

пряко или активно подпомагат групите и индивидуалните 

опити за бягства като интензивно се включват в 

конспиративното разпределение на ангажиментите и задачите 

и тяхното изпълнение. 

Осъдените за организирана престъпна дейност са 

целенасочени и настойчиви в конспиративната си активност 

при подготовката и осъществяването на бягствата. Това 

придава устойчивост на групите, в които те действат и техните 

членове придобиват по-голяма увереност, дисциплинираност и 

прикритост, когато развиват подготвителни активности или 

директно пристъпват в подходящ момент към изпъление на 

схемата на планираното и обезпечено с различни средства и 

ресурси бягство. Поради изтъкнатите причини присъствието на 

осъдени от организираните престъпни формирования в 

различните затворнически групи, неизбежно повишава в тях и 

риска от извършване на бягства, които могат да бъдат 

достатъчно маскирани, добре организирани и да доведат до 

успешен резултат. Лишените от свобода от организираните 

престъпни групи използват при организацията на бягствата 

своите външни контакти и подкрепа, поради което могат да 

изненадат пенитенциарната администрация, да си осигурят 

важни тактически предимства с помощта на транспортни 

средства, оръжие, разиграване на сценарий с вземане на 

заложници, конспиративно прокопаване на тунел, инсциниране 

на ситуация на масово сбиване или неподчинение, която трябва 

да изиграе ролята на маньовър, отвличащ вниманието на 

надзирателите. Увеличеният брой на бягствата с вертолети от 

различни затворнически институции закономерно е свързан с 

нарастналото количество на осъдените за организирана 

престъпна дейност в затворническите групи на съответните 

пенитенциарни институции. Това е сравнително нов и много 

дързък маниер за реализиране на бягства, който повишава 

рисковете при тяхното непосредствено осъществяване, защото 

е съпроводен в много от случаите с опасност от катастрофа, 

стрелба, извършване на поредица от екстремални действия. 

Осъдените от организираните престъпни групи много по-

разгърнато подготвят както етапа на непосредственото бягство, 

така и действията на свобода след неговото извършване. Те 

планират и ангажират транспорт, подходящи маршути за 

движение, конспиративни квартири и бази, прехрана, средства 

за издръжка и конспиративни мерки. Всички тези 

обстоятелства допълнително увеличават рисковете, свързани с 

бягствата, когато в тяхната реализация са активно включени 

представители на организираната престъпност, изтърпяващи 

своите присъди. Бягствата, осъществени от лишени от свобода, 
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принадлежащи към средите на организираната престъпност, 

обикновено са по-успешни и с по-голяма продължителност. 

Тези техни характеристики компрометират затворната система, 

нейният модел за сигурност и потенциала й да профилактира и 

спира извънредните произшествия и в частност бягствата. По 

такъв начин рисковете от тяхното извършване нарастват, а 

ефективно им реализиране се популяризира в затворническите 

групи и инициира маргиналите аутсайдери, уязвимите осъдени 

и лишените от свобода, обект на финансови манипулации, 

физическо малтретиране и сексуален тормоз да предприемат 

подобни екстремални действия. 

5.Заключение 

Лицата, изтърпяващи наказание заради извършването на 

организирана престъпна дейност са смели, решителни, волеви, 

предприемчиви. Тези техни персонални качества повишават 

рисковата готовност на членовете на съответните 

затворнически групи при осъществяването на планиране, 

подготвяне и извършване на бягства. 

При част от рецидивистите задлъжнялостта заради хазарта, 

проблемните отношения с партньори и близки, конфликтите с 

администрацията и другите лишени от свобода, както и 

изпращането им в открития тип затворнически общежития 

могат да увеличат риска от реализиране на бягство. 

Депресивно-пасивната и стенично-враждебната фаза в 

психичното функциониране на доживотно осъдените има 

своята продължителност и след определен интервал от време се 

сменят. Преходът от пасивност и безразличие към възбуда и 

готовност за враждебни и агресивни действия води до 

покачване на риска от извършване на бягство. Доживотно 

осъдените имат праг на търпимост по отношение на своето 

затворническо битие. Периодично те го достигат. В този 

момент рискът от извършване на бягства при тях е висок и те 

се нуждаят от вентилиране на натрупаните негативни 

преживявания. 

Рискът от извършване на бягства от страна на осъдени от 

местата за лишаване от свобода е динамична величина, която 

се определя от социално-демографските характеристики на 

лишените от свобода, от техните личностни особености и 

специфика на функциониране на затворническите групи. Към 

основните рискови групи в затворите отнасяме рецидивистите, 

доживотно осъдените и изтърпяващите своите наказания 

правонарушители от средите на организираната престъпност. 
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Abstract: The report examines the moral acceptability and legitimacy of targeted killings in the war on terror in relation to both intended 

targets and innocent victims, including the use of drones for these attacks. The results of precision strikes in the war on terror are discussed, 

which do not support claims of precision targeting and efforts to avoid collateral damage. 
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Увод 
Терминът „странична (съпътстваща) щета‟ е придобил 

популярност във връзка с прецизно насочваните боеприпаси, 

чието разработване е обосновано с необходимостта от 

намаляване на цивилните жертви във военните конфликти. 
Страничните щети са дефинирани като непреднамерени или 

случайни щети, засягащи съоръжения, оборудване или 

персонал, в резултат на военни действия, насочени срещу 

набелязани вражески сили или съоръжения. Такива щети не са 

незаконни, стига да не са прекомерни в светлината на общото 

военно предимство, очаквано от атаката. 

Най-общо, идеята на прецизните удари е боеприпасът да 

удари целта си толкова точно, че не само да я неутрализира, но 

и да го направи с минимални съпътстващи щети. В контекста 

на „войната с тероризма‟, обаче, извършваните прецизни удари 

водят до голям брой жертви сред цивилното население, което 

предизвиква сериозна обществена загриженост и съмнения в 

искреността на намерението за минимизиране на щетите.  

Безпилотните летателни апарати (наричани също 

„дронове‟) са изключително атрактивни за военните заради 

ниската си цена и минимален риск за собствените сили и се 

използват все по-често във военни операции [1,2], както и за 

извършване на т.нар. „целенасочени убийства‟ на заподозрени 

терористи, включително на територията на чужди държави 

извън рамките на въоръжен конфликт. Тези удари повдигат 

сложни въпроси от правен и морално-етичен характер. 

Разгледана е моралната приемливост и легитимността на 

целенасочените убийства във войната с тероризма както по 

отношение на набелязаните мишени, така и на невинните 

жертви, включително при използването на дронове. Обсъдени 

са последиците от прецизните удари във войната с тероризма, 

които не подкрепят  твърденията за прецизно насочване и за 

полаганите усилия за избягване на страничните щети.  

 

Прецизността на ‘прецизните удари’ във 

‘войната с тероризма’ 
Прецизните оръжейни технологии притежават значителен 

потенциал за избягване на щетите върху цивилни лица и 

обекти, които се считат за неизбежна част от всеки въоръжен 

конфликт. В този смисъл напредъкът в прецизността се 

определя като изключително положителна тенденция. Някои 

експерти [3],  обаче, предупреждават, че трябва да се пазим от 

примамката на прецизността - това включва преувеличени 

очаквания за това каква точност може да се осигури, което 

води до неразумни изисквания към военните.  

Въздушните удари във „войната с тероризма‟, обявена след 

атаките на 11 септември 2001 често са описвани в медиите като 

„хирургически точни операции‟. Обаче големият брой цивилни 

жертви в резултат на тези удари поставя под сериозен въпрос 

тяхната „хирургичност‟. 

Американските военни неизменно твърдят, че в техните 

операции винаги се вземат всички разумни мерки, за да се 

избегнат непреднамерени смъртни случаи или нараняване на 

цивилни лица. На официалния сайт на Департамента по 

отбраната могат да се прочетат доста изявления, интервюта, 

брифинги и т.н., дадени от висшестоящи военни по повод на 

отделни военни операции през последните години. Например, в 

интервю от 2015 г. генерал от командването на ВВС хвали 

коалицията за способността й да нанася прецизни удари срещу 

цели на ИДИЛ, като същевременно минимизира съпътстващите 

щети, като съобщава, че от над 20 хиляди боеприпаса, 

използвани срещу ИДИЛ през последната година, 99% са били 

с прецизно насочване. „Въздушните удари на коалицията са 

най-прецизните в историята на военните действия. 

Извършването на удари в гъсто населени райони, където се 

крие ИДИЛ, представлява предизвикателство, но нашите 

коалиционни пилоти са добре дисциплинирани и нашите 

оръжейни системи са изключително точни.“ [4]  

Редица експерти са на друго мнение. В американския 

форум „Just Security“, посветен на националната сигурност, 

външната политика и човешките права, през 2021 г. е 

публикувана поредица от статии [3,5,6], отразяващи прогреса в 

защитата на цивилните през 20 г., т.е. от началото на „войната с 

тероризма‟. Авторите констатират липсата на напредък в това 

отношение, която засяга повечето военни операции на САЩ. 

Отбелязано е [3], че това оказва влияние и върху поведението 

на партньорите на САЩ, илюстрирано от трагичните жертви на 

цивилни от подкрепяната от САЩ и водена от Саудитска 

Арабия коалиция в Йемен, което се повтаря и на други места с 

други партньори на САЩ. Интересни са данните от подробно 

проучване  на над 1000 инцидента с цивилни [6], според които 

някои цивилни жертви се оказват не съпътстващи щети при 

нападения на военни цели, а резултат от преки атаки вслед-

ствие на погрешно идентифициране на цивилни обекти като 

законни военни цели.  
В интерес на истината трябва да се отбележи, че е 

възможно тези критики да не са съвсем обективни, тъй като 

може да разглеждат по-скоро операции, при които „нещата са 

се объркали‟, отколкото такива, при които усилията за 

избягване или поне намаляване на цивилните жертви са били 

успешни. [3] За да бъдат оценени цялостно и справедливо, 

такива инциденти трябва да бъдат изследвани на базата на 

достатъчна по обем информация и в конкретния контекст, като 

се вземе предвид сложността на ситуациите. 

Използването на прецизни боеприпаси доставяни от 

дистанционно управляеми платформи разкри безпрецедентни 

възможности за промяна на начина на воюване. Докато ползите 

от такива системи за опазването на собствените сили са 

очевидни, твърденията, че те намаляват драстично страничните 

щети, до момента не са подкрепени с доказателства. Нещо 

повече, според [6] схващането за „хирургичността‟ на дроно-
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вете е погрешно; цитира се и проучване, според което те са 

десет пъти по-склонни да причинят щети на цивилни, 

отколкото пилотираните самолети. 

Въпреки оскъдната информация от официални източници, 

в световната мрежа могат да се открият някои данни за 

последиците ударите с дронове. Например, според данни, 

събрани от израелски учен [7], през април 2009 г. заедно с 14 

лидери на Ал Кайда  са били убити 687 цивилни – т.е. над 50 

цивилни за всеки лидер; за всеки терорист от Ал Кайда или 

талибан, убит от американски дронове, са загинали средно по 

140 пакистанци; общо над 90% от загиналите при смърто-

носните ракетни удари са невинни цивилни. Статия [8] в 

британския вестник „Гардиън“ от 2014 г. посочва, че „войната 

на Обама с дроновете в Пакистан досега е убила 2300 души, 

само 4% от които са посочени като членове на Ал Кайда“. 

Липсата на прозрачност е единствената най-голяма пречка за 

оценката на въздействието на ударите с дронове върху 

цивилните и това е предизвикателство, което прави 

изключително трудно обективното оценяване на твърденията 

за прецизно насочване [9], според специалния докладчик на 

ООН по правата на човека и борбата с тероризма. 

 

Целенасочените убийства - законност и 

етичност 
В няколко резолюции на Съвета за сигурност на ООН е 

записано, че държавите трябва да гарантират, че всички мерки, 

предприети за борба с тероризма, са в съответствие с всичките 

им задължения съгласно международното право и трябва да 

приемат такива мерки в съответствие с международното право, 

по-специално международните стандарти за правата на човека 

и международното хуманитарно право (МХП). На практика, 

обаче, операциите във войната с тероризма често излизат извън 

рамките на закона. 

Легитимността и моралността на целенасочените убийства 

(независимо от използваните средства) е един от най-

обсъжданите проблеми във връзка с войната с тероризма. 

Според определението на Международния комитет на 

Червения кръст, целенасочено убийство е „умишлено и 

предварително обмислено използване на смъртоносна сила от 

държава или организирана въоръжена група срещу конкретен 

индивид, извън тяхното физическо задържане. Целенасочените 

убийства се случват както в рамките на, така и извън 

въоръжени конфликти. Съгласно МХП те са проблематични, 

тъй като често жертвите са географски далеч от военните 

действия и/или не е задължително да участват пряко във 

военни действия по времето, когато са атакувани“. [10] В 

контекста на войната срещу тероризма редовно се извършват 

целенасочени убийства срещу заподозрени като терористи. 

Съгласно МХП, умишленото, планирано и целенасочено 

убиване от държавата на определени лица (воюващи и лица, 

пряко участващи във военните действия) е разрешено само в 

контекста на въоръжен конфликт и то при определени обстоя-

телства - когато убийството отговаря на военна необходимост и 

не съществува друга разумна алтернатива. Извън война такова 

убийство не само е забранено, но и представлява извънсъдебна 

екзекуция. Т.е., извън война убийството е престъпление, което 

се преследва и наказва строго от закона навсякъде по света, и 

дори във война пред убийството стоят значителни правни 

ограничения (друг е въпросът доколко се спазват).  

В контекста на войната с тероризма основният въпрос е 

коя парадигма управлява целенасоченото убийство, наложено 

от държавата – дали парадигмата на правоприлагането, която е 

по-рестриктивна по отношение на употребата на смъртоносна 

сила, или по-разрешителната парадигма на въоръжения 

конфликт. [11] Въпреки че като цяло „войната срещу теро-

ризма‟ не отговаря на критериите за въоръжен конфликт, някои 

от операциите, водени като част от нея, могат да бъдат 

характеризирани като въоръжени конфликти [12], следователно 

към такива операции би трябвало да се прилага МХП. В много 

случаи, обаче, въпросът за приложимата правна рамка е 

дискусионен, а оттам и законността или незаконността на 

конкретни целенасочени убийства. 

В доклад пред 14-та сесия на Съвета по човешки права към 

ОС на ООН през 2010 г. са разгледани нарастващите открити 

или неявни политики на целенасочени убийства от държави 

като САЩ, Израел и Русия, включително на териториите на 

други страни, които са оправдавани като законен отговор на 

терористични заплахи или като необходим отговор на 

предизвикателствата на асиметричната война. „В легитимната 

борба срещу тероризма твърде много престъпни деяния бяха 

преквалифицирани, за да оправдаят разглеждането им в 

рамките на правото на въоръжените конфликти. Нови 

технологии, и по-специално въоръжени летателни апарати, 

бяха добавени към тази комбинация, като улесниха убиването 

на цели с по-малко рискове за извършващата ги държава. 

Резултатът от тази комбинация е силно проблематично 

размиване и разширяване на границите на приложимите правни 

рамки - закон за правата на човека, законите на войната и 

правото приложимо към използването на междудържавна сила. 

Дори когато законите на войната са ясно приложими, има 

тенденция да се разширява тълкуването кой може да бъде 

допустимо взет на прицел и при какви условия“. [13] 

Държавите, извършващи такива актове, понякога не само не 

могат да представят убедителна правна обосновка за своите 

политики на целенасочени убийства, но и да представят 

необходимите механизми за отчетност. „Най-тревожното е, че 

те отказват да разкрият кой е бил убит, по каква причина и с 

какви съпътстващи последици. Резултатът е заместването на 

ясни правни стандарти с неясно дефинирано разрешение за 

убиване и създаването на голям вакуум за отчетност“. [13] 

Основание за сериозна загриженост е и практиката 

заподозрените терористи да бъдат убивани, вместо да бъдат 

залавяни, задържани и изправяни пред съда. Независимо дали 

го наричаме „целенасочено убийство‟ или „убийство‟, нетният 

ефект е смъртта на друго лице – лице, което не може да оспори 

основанията или тежестта на своето наказание.[14] Всъщност,  

в началото на войната с тероризма десетки хиляди бунтовници 

и заподозрени в тероризъм са били задържани в различни 

центрове, което е изложило администрацията на Президента 

Буш на остри критики, особено с нарастващите обвинения в 

малтретиране на задържаните. „За разлика от това, мъртвите 

терористи не разказват приказки и нямат адвокати, които 

крещят за техните човешки права. Поуката от залива 

Гуантанамо е, че извънсъдебното убийство на предполагаеми 

терористи, макар и също толкова съмнително от правна гледна 

точка, е по-добро от задържането им. В резултат на това САЩ 

се обърнаха към дроновете като по-ефективно решение“. [14] 

Въпросът за законността и етичността на целенасочените 

убийства с дронове засяга както набелязаните мишени, така и  

невинните жертви – т.нар. „съпътстващи щети‟ от ударите. 

Дори като отговор на тероризма, войната се управлява от 

правила и едно от най-важните правила е правната и морална 

забрана срещу насочването и убиването на невинни. Тъй като 

невоюващите не участват нито пряко, нито косвено в наказа-

телното преследване на терористична атака или във война, те 

не са направили нищо, което да води до отнемане на имунитета 

им. Според [15], да се убиват невоюващи за постигане на 

някаква цел - политическа, религиозна или социална - дори и за 

справедлива кауза, не е акт на война, а на убийство и е фунда-

ментално за нашето разбиране за тероризма, т.е. критерият за 

дискриминация е неразделна част от разграничаването на 

войната от тероризма и на убийството във война от убийството. 

Разпространено е убеждението, че има значителна морална 

разлика между убийството на невинни цивилни при атака като 

тази срещу Световния търговски център и убийството на 

невоюващи по време на военен отговор на такава атака. „Това 

убеждение е ясно демонстрирано в безброй израелски репресии 

срещу палестински терористични групи като Хизбула и във 

войните на САЩ във Виетнам, Косово, Афганистан и Ирак. 

Това е отразено и в езика, използван за описване на невинни 
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смъртни случаи, ценностния термин „тероризъм‟ в случая на 

първия и морално неутралния термин „съпътстващи щети‟ във 

втория“. [15] Авторът посочва, че основата на концепцията за 

страничните щети е доктрината за двойния ефект (ДДЕ), която 

морално разграничава планираните ефекти от дадено действие 

от тези, които са предвидени, макар и непреднамерени. Според 

него тук се крие предполагаемото морално разграничение 

между действията на терористите и на тези, които реагират на 

тероризма, както и между убийството и съпътстващите щети - 

терористите действат неморално и са морално виновни и 

отговорни за действията си, тъй като имат за цел да убият 

невоюващи лица при своите атаки, т.е. извършват убийство; 

онези, които отговарят на тероризма обаче, твърдят, че ударите 

са насочени само срещу терористите или режимите, които 

подкрепят тероризма, и всички смъртни случаи на цивилни 

лица, макар и предвидени, са нещастен непреднамерен 

страничен продукт на морален акт на борба с тероризма, т.е. не 

са убийства, а странични щети, следователно реагиращите 

действат морално и не носят отговорност и вина за цивилните 

жертви. „Обосновката на ДДЕ има приложение в реалния свят 

и със стратегията за „нова война‟ от последното десетилетие – с 

„прецизни‟ ракетни и самолетни атаки – тя се превърна във 

важен инструмент за оправдание на военните действия на 

САЩ“. [15] Заключението е, че както терористите, така и 

отговарящите на техните удари, нарушават правото на живот 

на своите невинни жертви и не изпълняват задължението си да 

зачитат тези права, следователно няма морална разлика между 

актове на тероризъм и съпътстващо насилие - те са морално 

еквивалентни. Нещо повече, според [16], макар и законни, 

предвидимите съпътстващи щети са морален проблем не само 

когато са убити голям брой цивилни, а защото са редовна и 

често регулируема характеристика на военното планиране. 

 

Използването на дронове за целенасочени 

убийства 
Проблемът с легитимността и морала на целенасочените 

убийства се усложнява още повече, когато тези актове са 

извършени с помощта на дронове. По принцип боеприпасите, 

изстрелвани от въоръжени дронове, сами по себе си не будят 

правни безппокойства, тъй като са същите или подобни на тези, 

носени от пилотирани изтребители. Те не са забранени от 

международни договори и не проявяват характеристики, проти-

воречащи на МХП. Проблемът е в използването на дронове. 

Поддръжниците на дроновете твърдят, че тъй като имат 

по-голяма способност за наблюдение и осигуряват по-голяма 

точност от други оръжия, дроновете могат по-добре да предот-

вратят цивилни жертви, че „всъщност прецизните боеприпаси, 

които дроновете носят, и техните обширни възможности за 

наблюдение ги правят особено дискриминиращи оръжия“. [17] 

Това може да е вярно до известна степен, но представя непълна 

картина, защото прецизността, точността и законността на 

удара с дрон зависят от човешкия интелект, на който се 

основава решението за насочване. [13] Противниците на 

дроновете настояват те да бъдат забранени, подобно на 

касетъчните бомби и противопехотните мини, въз основа на 

това, че високият брой цивилни жертви, свързани с 

използването им, ги правят толкова жестоки, че надхвърлят 

границите на човешката толерантност. [18] Още едно 

съображение, изказвано в полза на забраната на дроновете, е че 

макар конкретните оръжия, изстрелвани от дронове да не са в 

момента незаконни, взети като система „оръжие-дрон‟, така 

както функционират сега, както и бъдещия им потенциал за 

автономно убиване, могат да бъдат изключително опасни.  

От друга страна, една ракета, изстреляна от дрон, не се 

различава от всяко друго често използвано оръжие, тук критич-

ният правен въпрос е един и същ за всяко оръжие: дали 

употребата му е в съответствие с МХП,  особено с принципите 

на дискриминация, пропорционалност, необходимост и пред-

пазливост при използването на смъртоносна сила във въоръжен 

конфликт. [13] Големият брой цивилни жертви на ударите с 

дронове подсказва, че вероятно при някои атаки е имало 

нарушения на тези принципи. Съобщава се и за драстични 

нарушения - според [19] след атака с дрон в Пакистан, ЦРУ е 

извършило вторична атака, за да убие хора, дошли на мястото 

часове по-късно, за да спасяват ранените. Умишленото напа-

дение срещу цивилни, спасяващи ранените, или срещу самите 

ранени, може да се квалифицира като военно престъпление. 

По време на дебат в ООН, посветен на разширяващата се 

милитаризирана употреба на дронове и правните въпроси, 

свързани с тази употреба, специалният докладчик на ООН по 

правата на човека и борбата с тероризма подчертава хаоса, 

който съществува в международното право по отношение на 

дроновете: „Въпреки разпространението на тази технология, 

остава липсата на консенсус между международните юристи и 

между държавите относно основните правни принципи. 

Проблемът не е дронът. Проблемът е липсата на яснота дали е 

законно да се използва смъртоносна сила с дрон“. [9] Самият 

дебат е много показателен за тази липса на консенсус - докато 

Правителството на САЩ защитава използването на удари с 

дронове в Пакистан, Йемен и други страни, твърдейки, че 

провеждането на безпилотни въздушни атаки срещу цели на 

Ал-Кайда е „необходимо, законно и справедливо“, пред-

ставители на други нации ги определят като явно незаконни. 

Дори Китай, който обикновено се въздържа от участие в най-

острите международни спорове, е принуден да заяви, че 

дроновете са „празно място в международното право и това 

празно място е обект на злоупотреба... Ние трябва да зачитаме 

принципите на Хартите на ООН, суверенитета на държавите и 

законните права на гражданите на всички страни“. [9] 

Някои удари с дронове се обосновават от САЩ като 

самозащита, но самозащита от организация или държава, 

намираща се на хиляди километри, трудно може да бъде 

убедителна. „Твърде дълго мантрата, че ударите с дронове са 

„законни, етични и мъдри‟, изключваше сериозния дебат дали 

Съединените щати имат право - или дори задължение - да 

използват смъртоносна сила срещу цели, които не пред-

ставляват пряка заплаха за Съединените щати, но биха могли 

да застрашат цивилни или съюзници“. [20] Дори тези удари да 

бъдат квалифицирани като законна самозащита, според 

правото на войната допустимата сила трябва да бъде свързана с 

постигането на пропорционални цели. Представянето на тези 

акции като възпиране също изглежда трудно за доказване. 

„Оправданието все пак трябва да бъде поне отчасти насочено 

към бъдещето: какво е погрешното, което човек се надява да 

възпре, и допустимо ли е да се използва сила, за да се възпре 

това погрешно нещо? Ако Тръмп имаше за цел да възпре 

бъдещото сваляне на американски дронове, въпросът е дали е 

пропорционално да се направи това по начини, които включват 

убиването на голям брой хора. И дали това ще повлияе на това, 

което ти бъдещи дронове ще правят, тоест вредата, която тези 

дронове могат да предотвратят. Без да има тази информация, 

човек не може да каже дали причиняването на 150 смъртни 

случая е пропорционално, защото не знае срещу какво се 

претеглят тези смъртни случаи“. [21] Като цяло, в редица 

литературни източници посочените основания за ударите с 

дронове се определят като законово необосновани. 

Секретността и липсата на отчетност за ударите с дронове 

също са обект на внимание. По отношение на националната 

сигурност САЩ никога не са разсекретявали информация по 

въпроси като цивилни жертви, правилата на ЦРУ за ангажи-

ране, въздушните бази, използвани за удари с дронове и т.н. 

[19] Има индикации, че тези политика е на път да се промени - 

в американски сайтове напоследък се обсъждат плановете на 

администрацията на Президента Байдън да поправи щетите 

върху имиджа на САЩ, нанесени от 20-годишната кампания на 

тайни и необосновани употреби на смъртоносна сила, като 

наложи прозрачност на програмите за удари с дронове, 

включително като изиска от съответните правителствени 

агенции да разкрият публично броя на убитите цивилни.  
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Използването на дронове за извършване на целенасочени 

убийства повдига и много етични въпроси. На първо място, 

убиването от разстояние се възприема от много хора като 

неморално и деградиращо. Счита се, че физическата дистанция 

между оператора и мишената притъпява чувствителността и 

прави стартирането на оръжието по-лесно, като в компютърна 

игра – феномен, описван като „манталитет на PlayStation‟. Тъй 

като войната става по-безопасна и по-лесна, тъй като 

войниците са отстранени от ужасите на войната и виждат 

враговете не като хора, а като мигания на екрана, съществува 

реална опасност от загуба на възпиращото средство, което 

предоставят подобни ужаси. [18] Друго безпокойство е, че тъй 

като дроновете улесняват убиването без риск за силите на 

държавата, политиците и командирите ще бъдат изкушени да 

тълкуват експанзивно законовите ограничения за това кой 

може да бъде убит и при какви обстоятелства. [22] Освен това, 

дроновете имат потенциала да замъглят отговорността за 

решенията за използване на сила. Трябва да се гарантира, че 

конкретен човек е отговорен за всяко решение за удар, който 

може да доведе до смърт или нараняване на което и да е лице. 

Този човек също трябва да има способността в реално време да 

спре всеки подобен удар, дори след като оръжейната система е 

била активирана, и също така трябва напълно да разбира 

мотивите и доказателствената база за определяне на конкретна 

цел. [20] Според някои изследователи ударите с дронове са 

неефективни от гледна точка на трансформацията на 

конфликта - далеч от това да са инструмент за създаване на мир 

и сигурност, ударите с дронове подхранват още повече гнева и 

омразата. [18] Друго опасение е дали операторът получава 

достатъчно информация и представа за ситуацията, за да вземе 

решение за нападение, което нараства с добавянето на всяка 

допълнителна автономна функция към такива оръжия. 

Степента на автономност, до която ще стигнат в бъдеще 

въоръжените дронове, също е дискутирана тема напоследък, 

във връзка с възможното създаване на напълно автономни 

оръжейни системи, пораждащо още по-сериозни безпокойства 

от гледна точка на закона и етиката. 

 

Заключение 
„Войната с тероризма‟ повдига редица сложни правни и 

етични проблеми. Много от проблемите произтичат от 

неяснотите относно приложимата към нея правна рамка – 

законите на войната или правата на човека. Ударите с дронове 

са най-голямото правно и морално предизвикателство, дори и 

когато са разглеждани в контекста на военен конфликт, затова 

основанията за тези удари, представяни от извършващите ги 

държави, се оспорват на всички възможни нива. Особено 

тревожен е големият брой невинни цивилни жертви в резултат 

от прецизните удари в тази „война‟, който предизвиква 

сериозни съмнения както за прецизността на самите удари, така 

и за намеренията и полаганите усилия за избягване на такива 

жертви. Част от разгледаните проблеми са характерни не само 

за войната с тероризма - те отразяват от една страна неспособ-

ността на международното право да се адаптира към темповете 

на развитие на оръжейните технологии и реалностите на 

съвременните въоръжени конфликти, а от друга - незаинтересо-

ваността на държавите от предприемане на действителни 

стъпки за смекчаване на ужасите на войната.  
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1. Introduction 

The objective of this report is to describe a process that can be used 

to [1]:  

(i) Identify all candidate sets of vital areas at a nuclear facility;  

(ii) Select a specific set of vital areas that will be protected.  

The process for selection of a specific set of vital areas to be 

protected is based on consideration of the potential radiological 

consequences of sabotage, and the operational, safety, and physical 

protection features of a nuclear facility. 

This report focuses solely on the process for Vital Area 

Identification (VAI) at nuclear facilities. The VAI process can be 

used for existing facilities to identify vital areas and to evaluate the 

effect that design changes have on vital area selection.  

This process may also be applied to new facilities in the design 

stage to analyze how design and layout features may be optimized 

for vital area selection.  

Also, the concepts and principles (i.e. identifying material or 

components that require protection in a vital area on the basis of 

unacceptable radiological consequence thresholds) of this 

publication may be applied at facilities other than nuclear ones. 

2. Vital area identification process 

This part of the report describes the process used to identify vital 

areas in a nuclear facility. The vital area concept is used to define a 

boundary around the vital equipment, systems, or devices, or 

nuclear material to which physical protection can be applied. The 

objective of the VAI process is to identify a set of areas of a facility 

containing the equipment, systems, structures, components, devices, 

or of operator actions that, if adequately protected, will prevent high 

radiological consequences (HRCs). 

The VAI process should be repeated when design changes are being 

considered or prior to their implementation, and when the threat has 

been modified. The best time to apply this process is in the design 

phase of a new facility, when physical protection can be optimized, 

and retrofitting avoided. 

Typically, an operator is responsible for identifying the vital areas, 

and the countries’ regulatory body is responsible for validating the 

VAI process. 

2.1 Process overview 

The steps of this process are as follows: 

- Gather information that is input to the VAI process: 

• Identify VAI process team; 

• Policy considerations. Address the key policy considerations 

essential to the VAI process. 

• Site and facility characteristics. Identify the inventories of nuclear 

and other radioactive material. Evaluate the facility and site 

characteristics needed to determine whether sabotage could lead to 

HRCs; 

• Conservative analysis for each nuclear and other radioactive 

material inventory. Determine whether the complete release of any 

inventory could exceed the HRC criteria. Include direct dispersal of 

any such inventory as an event in the sabotage logic model and 

continue with the process described below. 

- Identify any initiating events [2] of malicious origin (IEMOs) that 

can lead indirectly to HRCs. 

- Identify any IEMOs that exceed the capability of mitigation 

systems. Include each such IEMO as an event leading to HRCs in 

the sabotage logic model. 

- Identify systems, structures and components to mitigate each 

IEMO. For each IEMO that does not exceed mitigating system 

capability, identify the safety functions necessary to mitigate the 

IEMO, the systems, structures and components that perform the 

safety functions, and the success criteria for the systems. 

- Develop a sabotage logic model that identifies the combinations of 

events (direct dispersal, IEMOs that exceed mitigating system 

capability, and IEMOs coupled with mitigating system disablement) 

that would lead to HRCs. 

- Eliminate from the sabotage logic model any events that the 

assumed threat does not have the capability to perform. 

- Identify the locations (areas) in which direct dispersal, IEMOs, 

and the other events in the sabotage logic model can be 

accomplished. Replace the events in the sabotage logic model with 

their corresponding areas. 

- Solve the sabotage area logic model to identify the combinations 

of locations that should be protected. 

- Select the vital area set that will be protected to prevent sabotage 

leading to HRCs. 

Facility safety analyses can provide valuable information and 

models to support VAI. If a deterministic safety assessment (DSA) 

or a probabilistic safety assessment (PSA) has been completed for 

the facility, it will provide analyses of response of the facility to 

various initiating events (IEs) that may be caused by random 

failure, human error, etc.  

These events could also be caused by malicious acts. DSAs and 

PSAs [3, 4] provide extensive information on site and facility 

characterization that will be useful to the VAI team. Either type of 
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analysis will contain information that can be used to construct the 

logic models needed for VAI [5, 6, 7 and 8]. 

2.2 Input to the VAI process 

2.2.1 Policy considerations  

Policy considerations to be addressed prior to initiation of the VAI 

process are: 

- The explicit definition of unacceptable radiological consequences 

(URCs) that will require protection against sabotage; 

- The explicit definition of HRCs that will require designation and 

protection of vital areas; 

- The operational states for which vital areas should be identified 

and protected; 

- The safe facility state that should be achieved following a 

sabotage attack for each operational state; 

- Whether equipment unavailability events, other than malicious 

disablement acts, should be considered to occur concurrent with a 

sabotage attack; 

-Whether the analysis can take credit for accident management 

recovery actions following a sabotage attack; 

- The threat against which the facility should be protected. 

2.2.2 Site and facility characteristics 

The first step in performing VAI is to identify the inventories of 

nuclear or radioactive material present and also the facility and site 

characteristics that will be needed to determine whether sabotage 

could lead to HRCs. This requires information on: 

- The site (area in which the facility is located), such as: 

• The population density in the vicinity of the facility and other site 

characteristics to determine the consequences of a potential 

radiological release when the criteria for HRCs involve off-site 

exposure rather than a surrogate, such as core damage or 

containment failure. 

- The facility, such as: 

• The locations, inventory forms, characteristics, and quantities of 

nuclear and other radioactive material; 

• The nuclear facility's critical safety functions (e.g. shielding, 

criticality prevention, cooling, confinement, fire prevention, 

structural integrity); the detailed design information on process and 

safety systems needed to determine the equipment, systems, 

structures, components, devices, and operator actions that should be 

protected to prevent HRCs. 

The information needed for site and facility characterization should 

be available from the facility safety case or other safety analysis 

documentation. 

2.2.3 Analysis of radiological consequences 

A conservative analysis should be performed to determine the 

potential radiological consequences of the complete release of each 

nuclear or other radioactive material inventory at the facility. The 

analysis should be performed without consideration of physical 

protection and mitigation measures present at the facility. 

If the potential radiological consequences estimated for an 

inventory under these conservative analysis conditions are below 

the URCs, sabotage leading to URCs is not possible for this 

inventory. Consequently, it is not necessary to designate any areas 

to be protected against sabotage for this inventory. For such 

inventories, the operator should protect safety related equipment 

and devices by controlling access and securing them.  

If the potential consequences are between the URC and HRC levels 

established by the State, the operator should identify the areas to be 

protected against sabotage and protect them as specified by State 

requirements. If the potential consequences are above the HRC 

level, the operator should identify vital areas as described in the 

following sections and protect them as recommended in [2]. 

If the conservative analysis indicates URCs, it may be appropriate 

to conduct a more sophisticated and resource intensive analysis to 

identify a more realistic estimate of the potential consequences from 

the same specified amount of radioactive material. The calculation 

of radiological consequences should be based on conservative, yet 

realistic, data and assumptions, considering such data as release 

fractions and plating. The parameters for the analysis should be 

defined or approved by the competent authority. 

2.3 Direct sabotage of nuclear or other radioactive 

material inventory 

Acts that lead directly to release of radioactive material are those 

that apply energy from an external source (for example, an 

explosive or incendiary device) to disperse the material.  

If the potential radiological consequences of the release of a 

complete inventory are equal to or greater than the HRC level, the 

direct dispersal of the inventory should be included in the sabotage 

logic model as a potential malicious act leading directly to HRCs, 

and the remaining steps of the vital area identification process 

should be performed for the inventory.  

The feasibility that the threat could cause direct dispersal of the 

inventory is addressed when the threat characteristics are considered 

later in the process. 

2.4 Indirect sabotage of nuclear or other radioactive 

material inventory 

Malicious acts that lead indirectly to the release of nuclear and other 

radioactive material are the ones that use the potential energy (i.e. 

heat or pressure) contained in the nuclear or radioactive material or 

in a process system to disperse the material.  

Indirect sabotage attacks do not require that the adversary gain 

access to the area in which the material is located; instead, they 

involve attacks against equipment, systems, structures, components, 

devices or operator actions that normally maintain the facility in a 

safe state.  

If the potential radiological consequences of the release of a 

complete inventory are equal to or greater than a HRC limit, the 

possibility of sabotage that could lead indirectly to HRCs should be 

considered. To determine the areas that should be protected to 

prevent acts that lead indirectly to HRCs, two types of sabotage 

attacks should be considered, namely those: 

- Causing an initiating events (IE) [3] that creates conditions more 

severe than the facility mitigating systems can accommodate (that 

is, events that are beyond the safety design basis); 

- Causing an IE and disabling the systems needed to mitigate the 

effects of the IE. 

An IE that is deliberately caused by an adversary in an attempt to 

cause a release from a facility is called an IEMO. 

2.5 Sabotage logic model 

The next step in performing a VAI is constructing a sabotage logic 

model that identifies the events or combinations of events that could 

lead to HRCs necessitating protection in vital areas, including the 

direct dispersal of radioactive material, IEMOs that exceed 

mitigating system capacity, and the combinations of events that will 

lead to HRCs for IEMOs that are within mitigating system capacity 

[9]. 

A logic model can be a statement; an algebraic expression or a 

graphical representation, such as a fault tree or an event tree. The 

sabotage logic model includes all direct dispersal events and all 
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IEMOs and associated mitigating system failures that will cause 

HRCs. 

Direct dispersal and IEMOs that exceed mitigating system capacity 

are included in the logic model as single events leading to HRCs. 

The portion of the logic model that deals with IEMOs within 

mitigating system capacity includes each such IEMO combined 

with the malicious disablement of the specific systems designed to 

mitigate the IEMO. Logic models for system disablement are 

developed to the component level using a top-down approach.  

The logic models should be developed in sufficient detail to allow 

linking of disablement events to the facility locations (areas) in 

which disablement can be accomplished [10]. 

Information provided in the facility safety analyses and other safety 

documentation can be used to develop the sabotage logic model for 

IEMOs within mitigating system capability. Typically, this is done 

in two stages.  

The first stage is the development of the facility sabotage logic 

model that represents the combinations of IEMOs and disablement 

of front line systems leading to HRCs.  

The second stage is developing sabotage logic models for individual 

front line systems and the support systems they are dependent upon. 

This activity is performed either by modifying existing logic models 

from the facility PSA, if one has been prepared, or by developing 

logic models using facility system configuration information and 

the success criteria and dependency information.  

This process produces the portion of the facility sabotage logic 

model that links each IEMO with the disablement of the front line 

systems and corresponding support systems and operator actions 

that are required to mitigate the IEMO. 

The sabotage logic model will have the direct dispersal events, the 

IEMOs, and the events that disable mitigating system components 

as basic events.  

2.6 Capability of threat to perform sabotage events 

The sabotage events addressed in the preceding sections do not 

consider the capability of the threat to perform the malicious acts. 

Indeed, all events that could lead directly or indirectly to HRCs are 

included to ensure that no potential vital areas are overlooked 

without regard to whether the assumed threat capabilities are 

sufficient to perform the sabotage acts.  

If the assumed threat characteristics change, the information and 

models developed in the preceding steps will be valid for use in 

identifying vital areas under the changed threat conditions. 

In this step of the process, any events that are not credible given the 

assumed threat capabilities should be eliminated from 

consideration. The threat's capability to perform the direct dispersal 

of material, to cause an IEMO, and to disable mitigating systems 

should be assessed. Events that are beyond the capability of the 

threat may be removed from the sabotage logic model. 

In addition, any events that are beyond the ability of the facility 

physical protection system to prevent should be identified. In the 

analysis of the sabotage logic model, any such events will be 

assumed to occur always.  

Generally, any events that the threat can accomplish without 

gaining access to the site should be assumed to occur. For example, 

it is practically impossible for the facility physical protection 

system to prevent the loss of off-site power; the threat can cause 

loss of off-site power in many ways without gaining access to the 

facility.  

Therefore, the VAI process should assume that off-site power is 

unavailable. Any other such events in the sabotage logic model 

should be identified and highlighted for proper treatment in the area 

identification process. 

3. Conclusions 

An effective national nuclear security regime builds on:  

- Implementation of relevant international legal instruments; 

-  Information protection; 

-  Physical protection;  

- Material accounting and control;  

- Detection of and response to trafficking in such material;  

- National response plans;  

- Contingency measures. 

Each operator carries the full responsibility for nuclear security, i.e. 

to provide for the security of nuclear and other radioactive material 

and associated facilities and activities; to ensure the security of such 

material in use, storage or in transport; and to combat illicit 

trafficking and the inadvertent movement of such material. It should 

also be prepared to respond to a nuclear security event. 

The report presented a structured approach to identifying the areas 

that contain equipment, systems, and components to be protected 

against sabotage. It specifically provides detailed guidance with 

regard to the identification of vital areas, that is, the areas to be 

protected in high consequence facilities [11].  

However, the process described is applicable to the identification of 

areas that should be protected at any nuclear facility. The method 

builds upon safety analyses to develop sabotage logic models for 

sabotage scenarios that could cause unacceptable radiological 

consequences.  

The sabotage actions represented in the logic models are linked to 

the areas from which they can be accomplished. The logic models 

are then analyzed to determine areas that should be protected to 

prevent these unacceptable radiological consequences. 
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1. Introduction

The overall objective of a country's nuclear security regime is to 

protect persons, property, society and the environment from harmful 

consequences of a nuclear security event. 

Groups or individuals wishing to plan or commit any malicious act 

involving nuclear material or other radioactive material or 

associated facilities may benefit from access to sensitive 

information. Such information should therefore be identified, 

classified and secured with the appropriate measures [1]. 

Ensuring the security of sensitive information is a cross-cutting 

prerequisite for nuclear security, and the systems and measures to 

achieve effective information security are key elements of a 

countries’ nuclear security regime. 

This report provides short guidance on implementing the principle 

of confidentiality and on the broader aspects of information 

security. Much national and international guidance exists regarding 

the establishment and management of information security 

frameworks for information of various types, in the form of both 

high level guidance and detailed standards.  

Instead, its goal is to assist operators in bridging the gap between 

existing government and industry standards on information security 

in general, the particular concepts and considerations that apply to 

nuclear security, and the special provisions and conditions that exist 

when dealing with nuclear material and other radioactive material. 

2. Concepts and context

2.1 Definition of information 

Information is knowledge, irrespective of its form of existence or 

expression. It includes ideas, concepts, events, processes, thoughts, 

facts and patterns. Information can be recorded on material such as 

paper, film, magnetic or optical media, or held in electronic 

systems.  

Information can be represented and communicated by almost any 

means. In the nuclear domain, there is a vast amount of information 

in many forms.  

Information assets are the equipment or components (including 

media) that are used to store, process, control or transmit 

information. 

For the purpose of handling and security, information may be 

grouped into information objects. These may be defined as all 

elements of information that have value to an organization. 

Typically, an information object comprises a set of data, 

information or knowledge that shares a common usage, purpose, 

associated risk or form of storage or transmission. 

2.2 Identifying and securing sensitive information 
Sensitive information is information, the unauthorized disclosure 

(or modification, alteration, destruction or denial of use) of which 

could compromise nuclear security or otherwise assist in the 

carrying out of a malicious act against a nuclear 

facility, organization or transport. 

Such information may refer, for example, to the nuclear 

security arrangements at a facility, the systems, structures and 

components at a facility, the location and details of transport of 

nuclear material or other radioactive material, or details of 

an organization's personnel 

Securing sensitive information is necessary because easy access to 

inadequately secured information can help adversaries to plan or 

commit malicious acts with relatively little effort or risk.  

If, for example, a facility's physical protection plan were 

acquired by adversaries planning an attack on the facility, they 

would know the obstacles they would face, the size and arming 

of the guard force, the size of the response force and the 

approximate time it would take for that force to arrive at the site.  

They would also know the important targets within the facility, their 

locations and the measures protecting them. Similarly, if an 

adversary wishing to steal nuclear material during transport 

succeeded in acquiring a device giving access to detailed 

information about the planned transport - because the device had 

been inadequately secured - the adversary could plan an attack more 

effectively. Thus, the possession of such information or information 

assets by adversaries would increase the likelihood of their success. 

Ensuring confidentiality depends on the application of security 

measures to selected sensitive information and sensitive information 

assets (the equipment or components, including media, that process, 

handle, store or transmit sensitive information) in order to ensure 

that it does not fall into the hands of unauthorized individuals or 

organizations, either external or internal.  

Guidance on measures against the insider threat is contained in 

Preventive and Protective Measures against Insider Threats 

[2]. Security measures should be based on risk analysis. The 

risk analysis should be kept up to date by a process of 

periodical reviews. 

2.3 Information security 

Information security, refers to the system, programme or set of rules 

in place to ensure the confidentiality, integrity and availability of 

information in any form [3].  

At a minimum, it includes: 

(a) Security of information in physical forms (e.g. paper and

electronic media);

(b) Security of computer systems, sometimes referred to as

computer security, information technology (IT) security or
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cybersecurity (additional IAEA guidance can be found in Computer 

Security at Nuclear Facilities [4]; 

(c) Security of information assets (e.g. information storage and 

processing equipment, communication systems and networks); 

(d) Security of information about facility employees and third 

parties (e.g. contractors and vendors) that could compromise the 

security of the above; 

(e) Security of intangible information (e.g. knowledge). 

While confidentiality is often singled out, organizations should 

ensure that their information security programme addresses all three 

attributes. Loss of integrity or availability can negatively affect 

nuclear security just as loss of confidentiality can.  

For example, if authorized users do not have timely access to 

information necessary for their duties (loss of availability), or if that 

information has been altered in such a manner as to mislead them 

(loss of integrity). 

Information security should be considered and applied in the 

context of the overall security framework. It is closely 

interdependent with other security domains such as physical 

protection and personnel security [5].  

For example, physical protection measures can be used to protect 

sensitive information and sensitive information assets, while 

confidentiality measures make attack against physical protection 

systems more difficult or uncertain for adversaries.  

Gaps or shortfalls in any of the security domains can affect security 

in the others, so it is essential to use a comprehensive approach 

considering all domains together. 

3. Framework for securing sensitive information 

Securing sensitive information on a fragmented, facility by facility 

basis will not be effective. An effective national framework is 

necessary to ensure comprehensive security measures across all 

facilities, sites and organizations (governmental and non-

governmental) handling sensitive information.  

The operators should build this national framework, which will 

include establishing: 

(a) The responsibility of the operator; 

(b) A legal and regulatory framework; 

(c) National guidance; 

(d) Security policies; 

(e) Classification schemes. 

3.1 Responsibilities 

The responsibility for ensuring the existence and effective operation 

of a countries’ comprehensive nuclear security regime rests with the 

government of that country. Ensuring the security of sensitive 

information is an integral part of the nuclear security regime that the 

country should enforce. 

Countries typically have government organizations or agencies that 

are responsible for overall national security, hereafter referred to as 

national security authorities. The national security authorities 

usually have the responsibility of defining the fundamental national 

policy on all aspects of security.  

The security policies and instructions issued by the national security 

authorities are often general in nature, and not specifically designed 

for nuclear security.  

However, many countries' national security authorities do have 

policies and guidance for securing sensitive information, for 

example in government or military use. 

The countries relevant competent authorities should develop and 

issue policy and requirements specific to the security of sensitive 

information at nuclear material and other radioactive material 

associated facilities and activities.  

These are usually based on, and in accordance with, any national 

security policy and requirements issued by the national security 

authorities, but taking into account the special nature of the 

activities that involve such materials.  

The competent authorities should also maintain close liaison with 

the national security authorities in order for the national threat 

assessment or design basis threat to be devised (for more 

information, see Development, Use and Maintenance of the Design 

Basis Threat [6]. 

Each organization should establish its internal policy, plans and 

procedures for ensuring the confidentiality, integrity and availability 

of any sensitive information related to nuclear security that it holds 

or handles, and for protecting related sensitive information assets, in 

compliance with the national security policy and the relevant 

national laws and requirements. All employees should be fully 

aware of the need for information security and follow their 

organizations' information security rules and procedures. 

3.2 Legal and regulatory framework for securing 

sensitive information 

Requirements for the maintenance of nuclear security within a 

country’ boundaries should apply to all ministries, departments, 

agencies and other organizations that deal with matters identified by 

the country to be necessary for national nuclear security. The 

country may impose these requirements by laws, regulations or 

other legally binding requirements. 

There should also be legislation in place that defines the sanctions 

or punishment that will be applied to any individual or organization 

who breaches such information security requirements. Such 

legislation may have sections which define the severity of particular 

types of breach of confidentiality or other information attributes and 

corresponding sanctions. 

The competent authorities' regulatory powers should allow them to 

place obligations on the holders of sensitive information. The laws 

enacted for this purpose should mandate sanctions or punishment 

for unauthorized disclosure.  

The legislation should also mandate that State ministries, 

departments, agencies and other organizations provide the 

competent authorities with all necessary support to enable it to fulfil 

its task of ensuring the security of sensitive information. 

3.3 Security policies 

In addition to issuing information security policies that comply with 

national requirements, the competent authorities should provide 

details of how these requirements should be applied to facilities and 

activities involving nuclear material and other radioactive material. 

The countries’ policy on nuclear security should demonstrate a 

commitment to information security. It should encourage this 

through the issue and maintenance of a comprehensive and 

appropriate information security policy to be applied to all facilities 

and activities involving nuclear material and other radioactive 

material, as well as any other locations where related sensitive 

information is held. The aim of the policy is to ensure that sensitive 

information is secured against compromise 

Each organization and facility that handles sensitive information 

should then compile its own dedicated information security policy, 

based on that of the competent authorities where applicable. This 

policy should be communicated throughout the organization in a 

form that is relevant, accessible and understandable to the intended 

users.  

 

CONFSEC 2022

30



4. Identifying sensitive information 

The first step in classifying and securing information is to identify 

the information that is considered sensitive information. 

Security controls should be considered for information of at least 

the following types, which could affect nuclear security 

(a) Details of physical protection systems and any other security 

measures in place for nuclear material, other radioactive material, 

associated facilities and activities, including information on guard 

and response forces; 

(b) Information relating to the quantity and form of nuclear material 

or other radioactive material in use or storage, including nuclear 

material accounting information; 

(c) Information relating to the quantity and form of nuclear material 

or other radioactive material in transport; 

(d) Details of computer systems, including communication systems, 

that process, handle, store or transmit information that is directly or 

indirectly important to safety and security; 

(e) Contingency and response plans for nuclear security events; 

(f) Personal information about employees, vendors and contractors; 

(g) Threat assessments and security alerting information; 

(h) Details of sensitive technology; 

(i) Details of vulnerabilities or weaknesses that relate to the above 

topics; 

(j) Historical information on any of the above topics. 

Some of the above information, such as personal information, may 

also be subject to specific security requirements under other 

national laws or company policies. 

5. Sharing and disclosing sensitive information 

5.1 Sharing information 

It is sometimes necessary for certain sensitive information to be 

shared with authorized agencies or companies and organizations 

that have a need to know the information. Sharing information can 

create efficiencies that would not exist if the information were to be 

developed and handled independently. 

There are also occasions where not sharing information may 

damage security or weaken the overall planning, design and 

implementation of security measures.  

Furthermore, as nuclear security responsibilities are often not held 

exclusively by any single agency, company or organization, it is 

often necessary that information be shared among those who share 

the security responsibilities. 

 For example, it is often necessary in the interests of national 

security for the competent authorities to pass sensitive information 

to the national security authorities and vice versa, for example 

changes in threat assessments or information on security events 

should be communicated in a timely fashion to relevant parties, in 

order to enable adjustment of security measures and exchange of 

operational experiences as a basis for continual improvement. In 

addition to security considerations, information sharing may be 

needed to support other objectives, including safety assessment, 

operational and commercial needs. 

It is often also necessary to share certain information with other 

countries or relevant international organizations. In such a case, 

there should be an agreement in place to guarantee that sensitive 

information is secured by the recipient in a manner consistent with 

the requirements of the owner of the information.  

Security of information may be assured through a bilateral or 

multilateral treaty or agreement that defines how information will 

be secured against disclosure. Such agreements would typically 

describe the required protection measures to be applied to sensitive 

information for different classification levels in each country. 

5.2 Disclosing information 

Most countries have in place laws addressing the security of 

information of importance to the national interest. Such laws 

specify sanctions that will be imposed should a person, a national of 

that country or otherwise, breach the laws on confidentiality of such 

information. 

 There are also usually laws that regulate an individual's access to 

official government information. There may be mechanisms to 

resolve disagreements between the government and other parties 

regarding which information can be withheld to protect national 

security. 

Several countries have freedom of information legislation or other 

laws that allow members of the public to request access to 

information held by the authorities. Typically, the only information 

that may be withheld by the authorities is that of types covered by 

specified exemptions, such as information associated with national 

defence, or private and personal information. 

Other laws and regulations may require that certain types of 

information, which may include sensitive information, be disclosed. 

One example is environmental legislation that requires public 

reporting of specified information. It should be ensured that such 

laws allow exemption of information that might affect national 

security or the security of third parties. 

6. Management framework for confidentiality 

A management system should be in place that establishes policies 

and objectives and enables the objectives to be achieved in an 

efficient and effective manner. An integrated management system, 

The Management System for Facilities and Activities [7], is a vital 

support element to a nuclear security culture. Many activities at 

facilities are controlled by management systems.  

These ideally integrate security, safety, health, environmental, 

quality and economic elements in a single management process or a 

set of integrated and mutually reinforcing systems. Information 

security should be integrated into the existing management system 

of the facility or organization to ensure information confidentiality, 

integrity and availability. 

Ensuring the confidentiality, integrity and availability of sensitive 

information depends on effective designation of roles and 

responsibilities, classification to identify which information is 

sensitive and needs to be secured, why it needs to be secured and to 

which level, decisions on how to secure such information, 

implementation of the necessary security measures, and response 

(including recovery) if such information is compromised, stolen or 

lost. 

The management framework explained in the following applies to 

all levels of management at organizations holding or handling 

sensitive information. 

Management has the overall responsibility for ensuring information 

security is in place and effective throughout the facility or 

organization, in order to secure sensitive information.  

All personnel who handle sensitive information have a 

responsibility to ensure its security in accordance with related 

national legislation as well as the organization's policies and 

procedures. 

7. Conclusions 

All information security incidents should be investigated. Policies 

and procedures should be defined governing information security 

incident investigation. An investigation should aim to determine 
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whether a security incident has a minor or major impact on 

information security and confidentiality [8].  

The competent authorities may then initiate any appropriate action. 

An example of a minor incident may be a failure to lock up or 

secure a document properly that did not result in the loss or 

compromise of any information. A major incident, for example, 

may be the theft of a security plan that results in a strategic threat to 

an organization. 

The competent authorities should maintain records of the number 

and type of reported information security incidents. Recurring 

incidents or trends in security failures should be identified and may 

indicate the need for changes to security policy or improvements in 

security procedures or programmes.  

Updates on trends and changes should also be included in 

awareness training so that an appropriate security culture among 

employees and contractors is maintained. Organizations and 

facilities should also maintain their own records. 

Bibliography 

[1]  INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Security 

of Nuclear Information, IAEA Nuclear Security Series No. 23-G, 

Vienna (2015). 

[2] INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Preventive 

and Protective Measures against Insider Threats, IAEA Nuclear 

Security Series No. 8, IAEA, Vienna (2008). 

[3] PANEVSKI V.S., “Opportunities for determining factors 

affecting the development of intelligent security systems models”, 

1/2020, International Scientific Journal Security & Future, 2020, 

ISSN:(PRINT) 2535-0668, ISSN: (ONLINE) 2535-082X, p.p. 6÷9; 

[4] INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Computer 

Security at Nuclear Facilities, IAEA Nuclear Security Series No. 

17, IAEA, Vienna (2011). 

[5] PANEVSKI V.S., “COMPATIBILITY BETWEEN DESIGN 

OF MECHATRONIC SYSTEMS FOR CRITICAL 

INFRASTRUCTURE SECURITY AND TECHNOLOGICAL 

READINESS LEVELS”, International Scientific Journal “Security 

& Future”, 4, 3, Scientific Technical Union of Mechanical 

Engineering “Industry-4.0”, 2020, ISSN:2535-0668, p.p. 111÷114; 

[6] INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, 

Development, Use and Maintenance of the Design Basis Threat, 

IAEA Nuclear Security Series No. 10, IAEA, Vienna (2009). 

[7] INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, The 

Management System for Facilities and Activities, IAEA Safety 

Standards Series No. GS-R-3, IAEA, Vienna (2006). 

[8] Valeri Panevski, Lyudmil Nedelchev, “Structuring key 

partnerships in the field of critical infrastructure security systems”, 

International Scientific Journal Innovations, 10 (2022), 2, 

SCIENTIFIC TECHNICAL UNION OF MECHANICAL 

ENGINEERING “INDUSTRY-4.0”, 2022, ISSN:ISSN PRINT 

2603-3763; ISSN WEB 2603-3771, p.p. 53÷56; 

 

CONFSEC 2022

32



Analysis of barriers to adaptation to climate change 

 
Titko Michal1, Jana Studená1, Jozef Ristvej1, Alexander Kelíšek1 

Faculty of Security Engineering – University of Žilina, the Slovak Republic1 

michal.titko@fbi.uniza.sk 

Abstract: Climate change is causing disasters such as floods, whirlwinds, storms, drought, or other extreme weather events that have not 

yet occurred in certain areas of the world or have not occurred to such an extent and intensity as it is happening now or is predicted in the 

foreseeable future. Government and, in particular, crisis management system should reflect these facts in order to prepare itself and the 

population on such events. People should also be interested in preparing for and adapting to these changes and related crisis events. The 

aim of the article is to examine preparedness of the population in the Slovak Republic and, in particular, to analyse the barriers to climate 

change adaptation of the population. For the analysis are used the questionnaire survey results on this topic. The initial results indicate the 

influence of the population by various barriers and factors. 

Keywords: CLIMATE CHANGE, ADAPTATION, PREPAREDNESS, CRISIS MANAGEMENT, CRISIS EVENTS, 

QUESTIONNAIRE SURVEY 

 

1. Introduction 

Crisis phenomena and weather extremes are currently on the 

rise in frequency and also severity of impacts, as recognised in the 

assessment reports of the Intergovernmental Panel on Climate 

Change. The main cause is climate change, which will become 

more and more extreme. The current situation therefore requires a 

prompt response and a change in attitudes to the issue, especially 

from the perspective of the state, but also the population itself. As 

the reaction to this global negative trend a various strategies and 

frameworks (Hyogo Framework (2005), EU Strategy (2013), 

Sendai Framework (2015), Agenda 2030: Sustainable Development 

Goals (2015), Paris Agreement (2016)) [1-5] have been adopted, 

which are intended to provide a basic framework for the 

implementation of climate change risk reduction strategies. In 

connection to this frameworks a number of national adaptation 

policies and plans have been developed [6].  

The degree of possible manifestation of the mentioned changes 

and risks varies regionally, but the trend of negative changes is 

global. The unfavorable consequences of climate change in terms of 

the occurrence of crisis phenomena and weather extremes are also 

confirmed by the Slovak Hydrometeorological Institute in its 

forecasts for the Slovak Republic (SR) and other sources (e.g. 

statistics of the Ministry of Interior, Statistical Office of the SR). 

The forecasts relate mainly to an increase in the number of summer 

and tropical days and heat waves; frequent heavier torrential rains 

and more intense storms, which are associated with a more uneven 

distribution of precipitation totals throughout the year and may lead 

to a reduction in soil moisture and, consequently, periods of 

drought; in the SR there will be more frequent very strong storms, 

during which storms and tornadoes may occur and more frequent 

occurrence of lightning local floods in various parts of the SR can 

be expected [7, 8]. From the public's point of view, there are several 

ways to adapt to these changes and better prepare for the impacts of 

the abovementioned disasters and extremes, but the implementation 

in practice is quite weak.  

Despite considerable international and national effort, 

adaptation to climate change still encounters various problems and 

barriers to adaptation actions still persist, whether at the national, 

local, institutional or individual level [6, 9, 10]. Moreover, climate 

risks affect different groups of the population differently, with 

vulnerable groups most affected. Therefore, at the individual level, 

problems and barriers in the area of adaptation to climate change 

are deepening. The goal of this article is to identify what the 

adaptation barriers are in the conditions of the SR and how are 

perceived by the public. Focus of this study is on the individual 

level of adaptation. In order to know how we can deal with 

identified barriers in the conditions of the SR a further research is 

assumed. 

2. Rationale - Barriers of Adaptation to Climate 

Change 

There are several criteria how to categorize the adaptation 

berries. They can be perceived at national, local, institutional, 

project, as well as individual levels, and others. The different case 

studies and theoretical works have produced a large list of 

commonly reported barriers [11-16]. Commonly most used barriers 

categories in the local context are: institutional, attitudinal, financial 

and political [17]. Other authors identify 7 barrier categories 

(adopted from [18]): (1) conflicting timescales, (2) substantive, 

strategic and institutional uncertainty, (3) institutional crowdedness 

and institutional void, (4) institutional fragmentation, (5) lack of 

awareness and communication, (6) motives and willingness to act, 

and (7) lack of resources. 

At the individual level, there are also many articles and studies 

that are dealing with adaptation barriers. There are often connected 

to the research in the selected country and therefore, there can be 

seen differences between results. The study by Lorenzoni et al. 

(in UK) identified several groups of barriers [19]: 

Lack of knowledge 

Although information is mostly available (about the causes, 

consequences, potential solutions, adaptation options, etc.), the rate 

of its transformation into knowledge or into use / into practice is 

relatively low, for various reasons, including [19]: 

 Lack of knowledge about where to find information. 

 Lack of desire to seek information. 

 Perceived information over-load. 

 Confusion about conflicting information or partial evidence. 

 Perceived lack of locally-relevant information, for example 

about impacts or solutions. 

 Format of information is not accessible to non-experts. 

 Source of information is not credible or trustworthy, 

particularly the mass media. 

 Confusion about links between environmental issues and 

their respective solutions. 

 Information conflicts with values or experience and is 

therefore ignored. 

Uncertainty and scepticism  

Uncertainty and scepticism are mainly related to the perception 

of the reliability of evidence on climate change and the existence of 

conflicting evidence on climate change. These facts then cause 

problems for the population to know what is really happening. 

Distrust in information sources  

This barrier is related to media coverage and especially 

exaggeration and sensationalism by the media, which often have 

conflicting arguments regarding the effects of climate change. This 
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barrier is related to the previous one (Uncertainty and scepticism), 

but focuses more on the bias of the media that people encounter. 

Externalising responsibility and blame  

The given barrier characterizes the shifting of responsibility to 

another entity (mostly industry or some specific state or group of 

states). The individual leaves the proactivity in the area of 

adaptation and mitigation measures to these entities, as they blame 

them for climate change.  

Technology will save us 

People accept change that seems inevitable, while not being 

afraid of its consequences, because technology can cope with these 

effects. 

Distant threat 

The possible impacts of climate change (the more serious ones) 

are currently too unimaginable and distant that people cannot 

imagine them and therefore do not prepare for them. Other things 

are more important Includes: Attention to more immediate 

priorities, e.g. family and finances, other (local) environmental 

issues. 

Reluctance to change lifestyles  

The threat of a reduction in the standard of living, which may be 

associated with a loss of comfort and increased costs (monetary and 

time) are the barrier of adaptation. 

Fatalism  

For some people the evidence suggests that it’s too late to do 

anything or that we can’t do anything. 

“Drop in the ocean” feeling  

Perception of climate change as a global problem and individual 

helplessness in trying to mitigate or adapt to it. 

To a large extent, similar barriers, with different names, are also 

reported by González-Hernández et al. in their study [10]. They 

identified seven main barriers:  

 everyday life – similar as “Reluctance to change lifestyles” but 

it is more focused on difficulty to change our habits and 

comfortable life related to using technology.  

 awareness of climate change – refer to the climate change 

knowledge and adaptation knowledge,  

 lack of perceived locus of control – very similar understand as 

“fatalism” in combination with “drop in the ocean” barrier,  

 physical limitations of the dwelling – this barrier is connected 

to the ownership, construction and space limitation to make a 

change,  

 social – people feel a discontent and frustration when other 

people in their community did not take measures to prevent or 

adapt to climate change,  

 regulatory – the lack of initiatives related to climate change at 

the local goverment level affect common population,  

 economic – a lack of economic resources is a major barrier to 

implementing climate change adaptation measures. 

3. Methodology 

The authors utilized the following methods for fulfilling the 

stated goal: 

 analysis of the current state of reported barriers to climate 

change adaptation, 

 questionnaire survey conducted on a sample of students of 

Faculty of Security Engineering – University of Žilina focusing 

on perception of the selected barriers too climate change 

adaptation. The questionnaire was distributed to randomly 

selected respondents and students of Faculty of Security 

Engineering in electronic form. For the purpose of this paper 

only students’ responses are investigated.  

4. Results and Discussion 

Questionnaire survey  

A questionnaire survey was conducted in September and 

October 2022. A structured questionnaire was used, based on 

various sources [e.g. 19] and supplemented with questions and 

formulations that the authors considered appropriate with regard to 

the subject of the research. The questionnaire was distributed to the 

students of University of Žilina in electronic form. Number of 

participants was 248 (n). General information about the participants 

in the survey are summarized in the following table (Table 1). 

Table 1: General information about survey participants 

General information Share [%] 

Gender 
Male 63,31 

Female 36,69 

Living type 
In flats 31,45 

In houses 68,55 

Living place 
Rural 64,92 

Urban 35,08 

Monthly 

household income 

0 - 1000€  11,69 

1001 - 2000€  43,55 

2001 - 3000€  29,03 

3001 - 4000€  10,08 

more than 4000€  5,65 

Then the students were asked to express their level of 

agreement or disagreement (from 1 – I completely disagree to 5 – 

I completely agree) to selected statements which are related to the 

common barriers reported in another studies: 

 I don't have enough knowledge about climate change and its 

effects 

 I don't know how to adapt, I don't know any concrete measures 

 It is financially difficult for me to adapt (some measures are 

beyond my means) 

 I don't want to limit myself in my lifestyle 

 I am addicted to technology and its use 

 Other issues are more important to me at the moment (I have 

other priorities) 

 I'm just not interested in this topic at all 

Knowledge 

First of all, the knowledge of the students about meaning of 

terms “adaptation” and “mitigation” was examined as it was 

important for proper understanding of following questions in the 

questionnaire survey. 93% of students know what does the adaption 

to the climate change means (Fig. 1). It's a little worse with 

understanding of mitigation meaning – only 81% know what does 

the climate change mitigation means (Fig. 1). For those who had 

trouble understanding the meaning of these important terms (as well 

as others), the following section of the survey explained this 

terminology and the underlying context. 
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Fig. 1 Percentage share of knowledge of adaptation and mitigation 

meaning  

In the section of knowledge exploration, we have also explored 

if students have enough knowledge about climate change and its 

effects. This tells us a lot about the potential of young people to 

have a reason at all and to understand the reasons why it is 

necessary to start implementing certain adaptation measures. Only 

12% of respondents state that they have no knowledge or only very 

weak knowledge about climate change and its impacts (Fig. 2 

values 4 and 5). About 55% of students have enough knowledge or 

almost enough knowledge about the topic (Fig. 2 values 1 and 2) 

and about 33% is in the middle so they are also group that need to 

enhance they level of knowledge about climate change. In order to 

enhance the overall climate change knowledge level a proper 

information strategy should be prepared and implemented. 

 

Fig. 2 Percentage share of knowledge level about climate change 

and its effects 

As the rest of the survey focused primarily on adaptation 

measures and barriers to their implementation, it was important to 

examine the knowledge of adaptation measures and the possibilities 

of how to adapt at the individual or household level. About 57% of 

respondents are aware of adaptation options and measures (Fig. 3). 

The rest have average (24,19%), below average or no knowledge at 

all (18,55%). The results are not very optimistic, but not alarming 

either. However, additional research revealed that only 26% of 

respondents agreed or rather agreed with the statement that "I have 

implemented several adaptation measures in my home or life". 

 

Fig. 3 Percentage share of knowledge level about the adaptation 

options and about concrete measures 

Financial barriers 

A common problem that often occurs in connection with the 

implementation of adaptation measures is their financial burden. 

There are several measures that are relatively effective and do not 

require any or only a minimal investment, and therefore even less 

solvent households can contribute to the fight against the effects of 

climate change. Of course, there are also those that require 

investment, and this obviously affected the results of the survey. 

7,26% of respondents completely agree or rather agree (22,98%) 

that it is financially difficult for them to adapt (Fig. 4). It is connect 

to the fact (see general information about respondents in Table 1) 

that the income of the households is rather low. 

 

Fig. 4 Expression of different degrees of financial difficulty of 

adaptation 

Standard of living 

According to the results of the survey, the biggest barrier to 

adaptation to climate change among young people is a low 

willingness to change their way of life or their priorities (Fig. 5). 

The high-end and consumptive way of life associated with the use 

of modern technologies offers many new and interesting 

possibilities for all age groups, but it also forces large industrial 

giants, clothing, food and other industries to increase production. 

This cycle can be slowed down by lower consumption, modesty, or 

a total change in the consumer way of life. This seems to be the 

most difficult for young people, while practically all of us can do it.  
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Fig. 5 Expression of different degrees of willingness of students to 

limit themselves in lifestyle 

Lifestyle is closely connected with the use of new technologies, 

which can limit us in the application of adaptive measures. In the 

conducted survey, this dependence is confirmed by almost half of 

the respondents (Fig. 6). However, this fact can also be seen as an 

opportunity to change, because many innovative and technological 

elements can help fight the manifestations of climate change. At the 

very least, it is possible to distribute information in a more targeted 

manner, and to use modern technological communication channels 

to strengthen the information base regarding climate change. 

 

Fig. 6 Expression of different level of dependence on technology 

Interest 

We live in a hectic time and people are busy both professionally 

and personally. Students also try to make extra money and gain 

experience, they are engaged in various leisure activities, so it is 

quite common that they have different priorities and interests. In 

connection with the perception of the consequences of climate 

change as a distant future, it is then obvious that question of climate 

change is not included among the main priorities of the individual 

(Fig. 7). As a result, he/she does not show any interest in the issue 

(Fig. 8) and does not try to find ways to adapt to the changing 

situation or to change something in his/her life. 

 

Fig. 7 Expression of different degree of agreement in the statement 

"Other issues are more important to me at the moment" 

 

Fig. 8 Expression of different degree of agreement in the statement 

"I’m just not interested in this topic at all" 

4. Conclusion 

Based on the questionnaire results can be stated that students in 

the SR perceive similar barriers of adaptation to climate change as it 

was reported in previous studies, while the biggest barrier appears 

to be reluctance to change or modify their lifestyle. The results for 

individual barriers are not clear-cut, and a significant part of the 

students is able and willing to take adaptive measures and be an 

active player in the fight against climate change. A certain part of 

students feels only small barriers or perceives them as average, but 

surmountable. It is on the examples of young people's active work 

that it is possible to build future activities and support even those 

people who do not want to get involved with the issue or people 

who need to be initiated in their activism from the outside. 

In the Slovak Republic, strategic decisions were made in the 

direction of strengthening adaptation efforts to climatic changes 

(Climate Change Adaptation Strategy) and action plans for the 

implementation of these strategic decisions were also adopted. Most 

of the measures of these action plans are of a national, regional or 

local nature. The position of the individual is solved by his support 

(e.g. financial) of his activities aimed e.g. at reducing the energy 

consumption of his home. The issue of supporting public awareness 

of climate change and involvement in adaptation activities is only 

partially addressed.  

In order to reduce the impact of climate change on the 

population and social and economic system it is necessary to focus 

on vulnerable areas and vulnerable elements of society. This can be 

achieved by supporting the adaptation process of the general public 

and with the support of competent and interested entities, their 

cooperation and appropriate communication with the public. 

A support for the adaptation process is expected through improving 

the availability of information, supporting the distribution of this 

information and its communication, and generally raising public 

awareness of the possible impacts of climate change. In connection 

with the results of the survey, it can be seen that young people's 

knowledge of climate change is acceptable and it is possible to 

build on it in the future. Our effort in further research is to more 

deeply examine the perception of these barriers in society and also 

examine the perception of support from the state for the individual. 
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1. Въведение 

 Темата за сигурността на границата отново стана 

актуална след убийството на български граничен полицай на 

самото гранично съоръжение. Но тя е непрекъснато подложена 

на общественото внимание, предвид потоците от мигранти, 

минаващи от 2013 г. до момента през българо-турската 

граница, които безпрепятствено стигат до столицата. Неясното 

количество нелегално преминаващи също ни стимулира да 

разсъждаваме относно индикациите и идентификацията на 

мигрантите. Подобни проблеми съществуват и в други 

държави, подложени на мигрантски натиск, и в тях се работи 

изключително активно по изграждането на модерни системи за 

наблюдение, идентификация и сигнализация1. В света на 

„Сигурност 4.0“2 интелигентната граница е задължителен 

елемент от специфичната екосистема. 

 Българо-турската граница ни струва много скъпо – 

около 300 млн. лв., изхарчени за технологична сигурност, и 

около 230 млн. за т. нар. възпрепятстващо съоръжение – общо 

около половин милиард. Съществуващата техника има 

способностите да обезпечи качествено наблюдение и 

сигнализиране на нарушенията, но не се използва ефективно, 

не е разположена тактически правилно и не се подържа 

качествено. Граничното съоръжение също има проблеми с 

поддръжката и съхраняване на целостта. Същевременно има 

основателни съмнения за съучастие на служители от самата 

Гранична полиция за транспортиране на мигранти до самата 

столица, както и до българо-сръбската граница. 

 Сериозен проблем е липсата на собствен капацитет и 

желание на МВР и ръководството на ГДГП да следват 

стратегията на цифрови и технологични трансформации, като 

се задоволяват с частични решения, отнемащи сериозен ресурс, 

но даващи минимален ефект. 

 Това е причината за създаване на този материал – 

желанието да се покаже възможността на съвременните 

технологии в сферата на сигурност, приложени в опазване на 

национална граница. 

 

2. Интелигентни технологични иновации за 

гранична сигурност 

Границата днес не е познатата от миналото бразда с 

гранични колчета, а съоръжение със сериозни функции, 

                                                           
1
 https://www.wilsoncenter.org/event/smart-borders-

virtual-borders-or-no-borders-homeland-security-choices-
for-the-united-states 
https://english.alarabiya.net/News/middle-
east/2021/12/07/Israel-announces-completion-of-smart-
fence-around-Gaza-Strip 
 
2
 Радулов, Н., „Сигурност 4.0“ монография, Изд. НТС по 

машиностроене „Индустрия 4.0“, София, 2019, ISBN 978-
619-7383-15-7, 325 с., с 44-47 
 

надхвърлящи простото възпрепятстване на незаконно 

придвижване между държавите. Днешният имиграционен 

контрол се определя от редица сложни, взаимосвързани 

фактори, включително здравен статус, начин на транспорт и 

комбинация от бюрократични процеси, които могат да се 

променят в зависимост от това коя политическа партия е на 

власт в даден момент. 

Навсякъде по света потенциалът за опасност по 

границите е истинско безпокойство по отношение на висок 

риск от тероризъм, наркотици или трафик на хора... Ако е 

необходимо да се предостави приложима разузнавателна 

информация на патрулите на терен, съвременните технологии 

трябва да се справят с много специфичен набор от 

предизвикателства – оборудването за наблюдение трябва да 

бъде проектирано да издържа на излагане на сурови 

климатични условия в отдалечени от населени пунктове места. 

Ето някои основни предизвикателства пред 

наблюдението в рамките на интелигентната граница: 

• Широкообхватно периметърно наблюдение на 

селски и планински райони, населени от диви 

животни 

• Широк набор от различни заплахи, които се 

идентифицират автоматично, включително 

UAV3, RHIB4, високопроходими джипове, 

плувци и др. 

• Системите за гранично наблюдение трябва да 

могат да издържат на тежки атмосферни условия 

на отдалечени от населени центрове места; 

• Ефективно разузнаване в реално време, 

позволяващо незабавно действие на патрулите 

на терена. 

Интелигентните системи за гранична сигурност днес 

разчитат на софистицирана комбинация от различни системи, 

включително дронове, мобилни приложения, AI5 и IoT6 

сензори, наред с други, предоставящи възможни стратегии за 

повишаване на ефективността на граничните съоръжения, 

разширяване на възможностите за сигурност на граничните 

патрули. 

Дигиталният свят изисква цифрови инструменти, за да 

посрещне притока преминаващи извън определените за това 

места мигранти. Интелигентната граница е актуализирана 

версия на стара идея: виртуална ограда от камери и сензори по 

граничната линия. Всички тези данни следва да бъдат 

наблюдавани в команден център, разполагащ с възможности за 

светкавична реакция, независимост от мястото на нарушение. 

                                                           
3
 Unmanned aerial vehicle, Безпилотен летателен апарат, 

ДРОН, https://en.wikipedia.org/wiki/ 
Unmanned_aerial_vehicle  
4
 Rigid inflatable boat, Твърда надуваема лодка, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rigid_inflatable_boat 
5
 От английски (Artificial Intellect) – Изкуствен интелект 

6
 От английски (Internet of Things) – Интернет на нещата 
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Като цяло почти цялото технологично оборудване 

сега е по-евтино от преди двадесетина години, когато започна 

реализация на първите проекти, камерите са по-добри и има по-

малко екологични повреди и по-малко аварии при 

температурни промени. Софтуерът, обслужващ сензорите също 

е по-добър, както в способността си да идентифицира правилно 

хората, така и в способността си да интегрира и предава тези 

данни. Това е ключово развитие, тъй като дори най-

чувствителните камери не са полезни, ако информацията не се 

интерпретира правилно в командния център. Перспективите са 

софтуерът да може да се учи и саморазвива; така ще намалее 

броят на фалшивите сигнални резултати и това е приложение 

за AI. Визията е да се изгради технологична бариера, съставена 

от комбинация от високотехнологични инструменти, които да 

помогнат за разкриване, наблюдение и идентифициране на 

неоторизирани лица, пресичащи границата в участъци между 

установените ГКПП. 

Всеки километър от граничния терен е различен, 

което налага индивидуализиране на технологичното 

обслужване спрямо отделния сектор – радарът има смисъл на 

едно място, лидарът7 може да е приложим на друго, камера с 

висока разделителна способност може да се използва на трето, 

както и да се правят комбинации при необходимост. Трябва да 

се подходи прагматично по отношение на конкретния 

инструмент, да се използва този, който има най-голям смисъл в 

съответната ситуация. 

Технологията е изминала дълъг път от средата на 

2000-те години на миналия век – особено в разпознаването на 

изображения с помощта на AI. Стартиращите технологии за 

наблюдение и отбрана постигнаха ранен успех с внедряването 

на свои инструменти като дронове, AI софтуер и нови сензори. 

Поради иновативността на някои от тези проекти се знае 

относително малко за техния обхват. Техният потенциал за 

разширяване зависи до голяма степен от политическата 

подкрепа (и финансиране), както и от способността им да 

докажат своята по-висока ефективност спрямо съществуващите 

технологии. 

 

3. Дронове за наблюдение 

Все по-разпространени в транснационалните 

гранични райони, дроновете позволяват да бъдат контролирани 

трудно достъпни места. Дроновете могат да осигурят повишена 

видимост, да улавят геопространствени местоположения и 

информация, да анализират данни и дори да кодират данни или 

да пречат на дистанционното сигнализиране. Дроновете могат 

да бъдат програмирани да пропускат автоматично превозни 

средства, които отговарят на определени параметри, като по 

този начин рационализират процеса за транспортни контролно-

пропускателни пунктове на границите. За граничните патрули, 

които следва да наблюдават дългите, селски, планински 

участъци на границата, безпилотните самолети за наблюдение 

                                                           
7
 Лидар (на английски: LIDAR, също LiDAR, LADAR) 

е технология за дистанционно измерване на разстояния 
(вж. далекомер) чрез осветяване на целта 
с лазерна светлина и измерване времето, за което 
отразената светлина се връща до сензора (датчика). 
Разликите във времената за връщане на лазерния лъч, 
заедно с различни дължини на вълната след това могат 
да се използват за създаване на 
цифрови триизмерни изображения на целта. 
Съществуват наземни, бордови и мобилни устройства. 
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D
0%B0%D1%80 
 

са предпочитан инструмент. Те се използват за откриване на 

подозрителна дейност по опасни терени и за разглеждане 

отблизо на зони, които може да са неефективни или опасни за 

граничните полицаи да патрулират лично. Поради бързия 

напредък на технологиите през последните две десетилетия, се 

появява по-ново поколение по-малки, по-евтини дронове.  Тези 

устройства, наречени sUAS (малки безпилотни въздушни 

системи), тежат по-малко от 25 кг. Те не могат да останат във 

въздуха толкова дълго, колкото по-големите (големите са с 

тегло от  200 до 1000 кг. и цена над 15 млн. щ.д.) и са по-

уязвими на лоши метеорологични условия, но летят на много 

по-ефективна цена и изискват много по-малко обучение за 

използване. Дроновете могат да събират изображения и видео, 

а в някои случаи, използвайки AI, те могат автоматично да 

идентифицират дали има човек там, където не трябва да има. 

Те транслират видео в реално време на нарушителя до пилота, 

контролиращ самолета, което може да е на десетки километри 

разстояние, за допълнителна проверка и сигнализиране на 

дежурните екипи. 

Да кажем, например, че граничен служител в 

контролен център подозира възможна неразрешена човешка 

дейност в планинска част на границата между България  и 

Турция, до която е трудно да се стигне с кола. Вместо да 

изпрати патрул на няколкочасово пътуване през пресечен терен 

за проверка на обстановката – човек ли е или животно, което се 

движи наоколо, той може вместо това да изпрати дрон, за да се 

изясни ситуацията. 

Дроновете не се използват за продължително 

наблюдение, а за целенасочени разследвания. Например, 

дронове sUAS могат да помогнат да се идентифицира дали 

някой преминаващ през границата или движещ се в близост 

носи лопата, пушка или пистолет или, да речем, малка раница 

или по-голям потенциален пакет с наркотици. Има 

ограничения: дроновете sUAS обикновено могат да летят само 

до няколко часа наведнъж и само при хубаво време, това 

трябва да се има предвид при изготвяне на  тактическите 

планове за използването им в общата система. 

 

4. Интелигентно видео наблюдение 

Интелигентните камери за сигурност, дислоцирани 

след експертно изследване на терена, могат да осигурят 

наблюдение на разширено ниво за гранична полиция. 

Оборудвани със сложни аналитични възможности, 

интелигентните видеокамери могат да откриват подозрително 

поведение на хора въз основа на набор от предварително 

определени критерии. Рентгеновите и термичните изображения 

могат да определят наличието на потенциално подозрителен 

товар или нарушители на границата и автоматично да 

предупреждават граничните полицаи за тези признаци на 

опасност и незаконна дейност. 

 

5. Система от дронове и кули за наблюдение с 

активиран AI 

Дори по-малките автономни дронове всъщност не са 

напълно самостоятелни. Оператори трябва да ги изстрелят и 

управляват, а това изисква обучение. Освен оператори, тези 

инструменти изискват малък екип от няколко служители, които 

физически преглеждат изображенията на живо, понякога в 

продължение на часове. Налице са вече устройства с AI, за 

които е известно, че могат да обработват изображения от 

наблюдение от границата по-ефективно и с по-голяма точност 

от човешките същества. Това, което отличава тези 

инструменти, е способността им да откриват модели, за да 

идентифицират човешката дейност в обемен поток от 

изображения и сигнали, идващи от мозайка от сензори. Новите 

алгоритми за машинно обучение, като се възползват от 

 

CONFSEC 2022

39
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https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80


напредъка в областта, могат да обработват сигнали и 

изображения с висока скорост и могат да откриват аномалии с 

по-голяма точност от експертите. Нови дронове и кули за 

наблюдение могат да използват съвместно софтуер, базиран на 

AI, за по-бърза обработка на информация от радари и камери 

на границата. 

Докато дроновете работят добре за целенасочено 

наблюдение, те не са толкова подходящи за наблюдение на 

обширни участъци земя за дълъг период от време. За тази цел е 

подходящо използване на интегрирани фиксирани кули (IFT)8. 

Това са метални конструкции с височина от 80 до 140 фута, 

подобни на радио кули, осеяни с дневни и нощни сензори и 

радари. Най-често използваният тип IFT може да наблюдава до 

радиус от около 8-10 км. от мястото, където са разположени. Те 

работят съвместно с наземни сензори и някои други видове 

мобилно оборудване и оборудване за наблюдение. Използва се 

така наречената конволюционна невронна мрежа9 за обработка 

на изображения. Невронните мрежи, моделирани по човешкия 

мозък, революционизираха способността на ИИ да се обучава 

да разпознава изображения. Конволюционната мрежа е 

специфичен вид невронна мрежа, подходяща за 

идентифициране на изображения и разпознаване на модели в 

тях.  

 

6. Сензори за движение 

Оборудвани с изкуствен интелект, интелигентните 

сензори за движение могат автоматично да откриват 

присъствието на хора, които се движат през физически 

граници, дори под земята. Тези сензори могат да събират 

прецизни геопространствени данни, за да предоставят на 

гранична полиция конкретна информация за местоположението 

на проблема. Тези сензори за движение се използват за 

откриване и предотвратяване на трафик на хора, контрабанда 

на наркотици и други незаконни дейности. Сензорите на 

Интернет на нещата могат да споделят подробни картографски 

карти, за да насочат патрулите към конкретното място на 

пресичане, което им позволява да предприемат бързи действия. 

Изображенията са само един вид сигнал, който 

граничните полицаи използват, за да наблюдават границата. 

Аудио, радарни, сеизмични, акустични и магнитни сигнали от 

наземни сензори често са първа линия на защита за откриване 

на активност. Те съставляват по-голямата част от 

инструментите в арсенала на граничните полиции. След като 

сензор открие дейност като движение в зона, която може да 

означава, че група хора преминават границата, центърът за 

управление може да изпрати патрул или дрон с камера в зоната 

за допълнителна проверка. Понякога тези сензори дават 

фалшиви сигнали – като изгубена крава, която броди наоколо, 

или звук на камъни, падащи от планина във ветровит ден. И 

докато реакцията на нахлуване на едър добитък може да 

изисква часове, за да може патрул да достигне до отдалечените 

зони, очевидно е, че по-чувствителна система за откриване 

може да помогне. Ето защо се налагат нови видове сензорни 

технологии. Едно подходящо решение е лидар, прецизен 

геодезичен метод, който може да измерва и моделира цели в 

3D. Лидарните сензори правят това, като излъчват импулсна 
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лазерна светлина, след което измерват отражението на тази 

енергия от твърдите обекти, които достигат.  

 

7. Оптична сензорна технология 

Нов вид сензорен инструмент, който е интегриран на 

границата, е оптична сензорна технология10. Тази технология 

работи чрез измерване на обратното разсейване на светлината в 

оптично влакно, когато то се сблъска с вибрация, напрежение 

или промяна на температурата. Оптичните влакна се свързват 

най-вече с телекомуникационните технологии, които могат да 

предават интернет, телевизионен кабел или сигнали от мобилен 

телефон. В случая с границата обаче тази технология може да 

се използва за измерване на леки промени в атмосферата, които 

могат да открият човешка дейност. Тънките оптични кабели от 

стъклени влакна, заровени от 30 до 50 см. под земята, могат да 

улавят слаби вибрации, да регистрират нюансирани звуци, 

докато високочувствителните стъклени кабели се огъват въз 

основа на вълните на налягане при определени честоти. Тези 

кабели могат да улавят и звуци под земята, което прави 

технологията за оптично наблюдение привлекателен 

инструмент за откриване на тунели, използвани за 

транспортиране на наркотици през границата Тъй като тези 

системи не носят електрически сигнали, те също са по-малко 

откриваеми от нарушителите, отколкото много други видове 

сензори. 

 

8. Мобилно наблюдение и комуникация на данни 

Центровете за наблюдение могат да откриват, 

локализират и събират информация за хора около границата и 

тяхното местоположение, наблюдавайки комуникационните им 

устройства. Гранична полиция може също използва устройства, 

наричани „скатове“, „симулатори на клетъчни сайтове“ или 

„IMSI уловители“11, според които могат да откриват и 

прихващат сигнали от мобилни телефони в реално време. Тези 

устройства имитират легитимни кули за мобилни телефони и 

изтеглят местоположението и друга информация от мобилни 

устройства, опитвайки се да се свържат с фалшивата кула. 

Скатовете могат не само да открият наличието на клетка, но и 

да прихванат текстови и гласови съобщения и в някои случаи 

дори да ги изпратят12. 

Междувременно се работи за подобряване на сигурни, 

но гъвкави комуникационни мрежи. Голяма част от границите 

не са обезпечени с  мобилни или интернет услуги. Ето защо  е 

възможно въвеждане на  нови комуникационни технологии, 

които са по-сложни от радиостанциите. Гранична полиция 

може да използва сателитни комуникации13, които се използват 

в търговски космически приложения и радиостанции. Това все 

още е ограничена форма на свързаност. Тъй като свързаността 
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на мобилните данни през границата се увеличава, центровате за 

управление ще имат повече възможности за по-добра 

комуникация с патрулите и дежурните групи, както и за 

наблюдение на други хора в граничната зона. 

 

9. Перспектива на комуникациите и 5G технологията 

5G технологията обещава да революционизира всички 

аспекти на нашия живот и начина, по който правим бизнес. Със 

скорости на комуникация до 100 пъти по-бързи отпреди и 

възможност за свързване на много повече устройства и 

потребители, всички с по-ниска латентност, случаите на 

използване на 5G все още дори не са напълно проучени. 

Правителствата могат да се възползват от новите технологии и 

възможностите на 5G, за да променят света чрез 

модернизиране на граничния контрол. Границите са горещи 

точки за трафик на хора, незаконна контрабанда и нелегални 

чужденци, които се опитват да преминат. В момента границите 

по света използват някои технологии, за да помогнат в 

усилията си, но все още има проблеми на почти всяка граница. 

Новата технология и 5G мрежите могат да помогнат тук, ако се 

прилагат правилно. По-високите скорости на 5G могат да 

позволят по-бърза и по-надеждна комуникация между 

граничните служители, независимо дали те са в съоръженията, 

на полето или на друго място. Освен това по-ниската 

латентност означава, че устройства като свързани превозни 

средства и системи за наблюдение също могат да комуникират 

бързо. По този начин граничните полицаи биха могли да 

осъзнаят заплахите, да анализират информацията по-бързо и да 

реагират по-ефективно с подобрените възможности на 5G. 5G 

също така ще даде възможност за свързване на данни с облака, 

позволявайки по-добро управление на данни и подобрен 

достъп за тези агенти, които трябва да разполагат с данни в 

реално време по всяко време. Докато 4G и предишните 

поколения технологии са помогнали за защитата на границите 

преди, 5G обещава още повече предимства, които са по-бързи, 

по-сигурни и по-надеждни. 

 

10. Изкуствен интелект 

Възходът на изкуствения интелект (AI) обещава да 

рационализира операциите в сектори като здравеопазване, 

човешки ресурси и търговия чрез събиране на огромни 

количества данни за по-добра оценка на рисковете, 

подобряване на прогнозите и извършване на операции много 

по-бързо, отколкото би било възможно от хората. Същото важи 

и за управлението на границите, където потенциалът на 

изкуствения интелект може да помогне за по-ефикасно и в 

някои случаи по-безопасно осигуряване на международните 

граници. През последните години властите, особено в 

Съединените щати и Европейския съюз, се активизираха бързо, 

за да интегрират способностите на AI за „интелигентни 

граници“ в своите операции, принудени от мигрантски кризи,  

и необходимостта да се повиши способността на 

правителствата да патрулират своите граници. Фокусираните 

върху границите AI технологии14 се предлагат в множество 

форми и могат да включват алгоритми, предназначени да 

оценят нюансираните и почти незабележими емоционални 

изражения на мигрантите, биометричен анализ на пръстови 

отпечатъци и разпознаване на лица и софтуер за скенер, който 

може да разграничи хората от дивите животни в отдалечени 

гранични участъци. Много от системите произлизат от 

                                                           
14

 
https://www.rand.org/randeurope/research/projects/europ
ean-border-coast-guard-artificial-intelligence.html 
 

инструменти за наблюдение, които съществуват под някаква 

форма от десетилетия, но стават все по-автоматизирани, така че 

компютрите, а не човешките същества, правят предварителни 

решения относно възможните заплахи и как властите трябва да 

реагират. Изкуственият интелект обещава да засили това 

наблюдение, като направи инструментите по-мощни и 

способни да обработват и интерпретират повече данни, 

отколкото в миналото. В настоящата практика AI системите 

най-вече се използват като допълнение към граничните 

служители, позволявайки на по-малко лица да наблюдават 

повече територия и да сканират повече мигранти за по-малко 

време и за по-малко средства, отколкото би било възможно 

иначе. Но технологиите станаха по-напреднали и са 

предназначени за нови функции, включително неотдавнашни 

усилия за алгоритмично идентифициране на асимптоматични 

пътници, заразени с новия коронавирус, който причинява 

COVID-19. С напредването на тези разработки разбирането как 

AI се използва на международните граници ще бъде все по-

решаващо, тъй като приложението му засяга не само 

преминаващите, но и жителите.  

 

11. AI на границите на ЕС 

Морските граници обикновено са по-трудни за 

патрулиране от сухопътните, така че Европейският съюз е 

особено заинтересован от технологии за наблюдение на 

Средиземно море. Районът е проблем от първостепенно 

значение след бежанската и миграционната криза от 2015-16 г. 

и оттогава управляващите многократно се обединяват около 

усилията на държавите-членки да спрат незаконните 

преминавания. 

ИИ може потенциално да се използва в пет различни 

области: ситуационна осведоменост и оценка; управление на 

информацията; комуникация; откриване, идентификация и 

удостоверяване; обучение и упражнения. Изследване също така 

идентифицира множество потенциални бариери, включително 

технологични слабости; усещане за високи разходи и търговски 

бариери; недостатъчно разбиране и осъзнаване на ИИ; липса на 

умения и опит; ограничен достъп до съответните технологии; 

потенциални етични и регулаторни проблеми, човешки права.  

Проучванията продължават от години. 

Четиригодишният проект Roborder15 беше един такъв проект до 

завършването му през август 2021 г. (Фиг. 1) Разработката за 

близо 8 милиона евро е част от инициативата на ЕС Horizon 

2020, която отдели 80 милиона евро за насърчаване на усилията 

за научни изследвания и иновации в Европа. Ключови 

подробности за резултата от проекта остават класифицирани, 

но той имаше за цел да разработи автономна система за 

наблюдение на границите, задвижвана от изкуствен интелект с 

безпилотни мобилни роботи във въздуха, водата и земята, 

способни да работят независимо и на рояци. Роботите бяха 

оборудвани с оптични, инфрачервени и термични камери, 

както и радарни и радиочестотни сензори, за да открият 

признаци на престъпна дейност по морето и бреговете. 

Честотите на мобилните телефони бяха използвани за 

триангулиране на местоположението на предполагаеми 

престъпници, с камери, използвани за идентифициране на хора 

и оръжия. 
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Фиг. 1. Схема на действие на проекта Roborder 

 

Трябва да се отбележи, че Roboder е замислен да 

открива заплахи за околната среда в допълнение към 

незаконната миграция и контрабандата. В първата си 

демонстрация в реалния свят технологията AI успешно откри 

симулиран нефтен разлив край бреговете на Португалия с 

помощта на летящи и подводни дронове, които комбинираха 

изображения с флуориметърна технология. Ясно е обаче, че 

неразрешената миграция е била основната цел. В други два 

пилотни случая на използване системата беше тествана за 

откриване на незаконно преминаване на границата както в 

морето около гръцките острови, така и на сушата, в отдалечени 

райони на българските гранични райони. Употребите се 

базираха на скорошни исторически събития на неразрешена 

миграция в Егейско море и инцидент, при който граничните 

патрули бяха претоварени на унгарско-сръбската граница през 

2016 г., където разработчиците предположиха, че присъствието 

на Roborder може да помогне. 

 

12. Технологията изпреварва регулацията 

Въпреки бързото внедряване и адаптиране в 

граничните зони и бързото възприемане от агенциите за 

граничен контрол, разпоредбите и насоките за внедряване на 

ИИ се развиват по-бавно. Европейският съюз пусна първата по 

рода си правна рамка за AI16 в опит да регулира технологията, 

преди тя да стане още по-масова. Най-важното е, че 

предложението за хармонизирани правила конкретно 

споменава системите за ИИ в миграцията и граничния контрол, 

като се твърди, че тези процеси могат да засегнат особено 

уязвими хора. Той отбелязва, че гарантирането на точността, 

недискриминационния характер и прозрачността на системите 

с изкуствен интелект е особено важно за гарантиране, че 

правата на уязвимите групи от населението са защитени.  

Европейският съюз изключва мигрантите от защитата, 

предоставяна на гражданите на ЕС. Въпреки това 

предложеният регламент беше широко приветстван в много 

сфери като добре дошла и необходима стъпка, която може да се 

превърне в модел в световен мащаб. Съединените щати все още 

не са пуснали подобна цялостна рамка, въпреки че има сигнали 

от администрацията на Байдън, че работата по регулация на 

ИИ напредва.  

 

13. Интелигентната границата като държавна 

политика 

Със своите обещания за гъвкавост и увеличени 

възможности за наблюдение на малка част от разходите за 

издигане на физически бариери много политици и граждани 

възприеха концепцията за интелигентната граница. Скорошно 
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проучване разкри, че 62% от гражданите на САЩ биха били 

готови да споделят своите биометрични данни, за да 

допринесат за усилията за сигурност на границите, докато 73% 

вярват, че биометричните данни ще повишат сигурността на 

границите. 

„В този 21-ви век имаме предизвикателства и мисля, 

че можем да използваме решенията от 21-ви век“, каза 

американският конгресмен Хенри Куелар в интервю17 , „Дори 

да поставите ограда, „лошите“ могат да използват дронове, за 

да носят наркотици през тази ограда. Така че трябва да бъдем 

по-гъвкави, по-гъвкави.” 

Ръководителите на граничните служби по целия свят 

споделят подхода на Куелар. Друго проучване разкрива, че 

лидерите на граничните служби във Финландия, Австралия, 

Германия, Франция, Япония, Норвегия, Сингапур, САЩ и 

Обединеното кралство са декларирали подкрепа за прилагането 

на нови технологии при патрулиране и контрол на границите. 

 

14. Креативност на граничните служби 

Внедряването на технологии от следващо поколение 

изисква значителни оперативни промени в граничните служби, 

но далновидните агенции предприемат стъпки в правилната 

посока.  

Финландската имиграционна служба (MIGRI) е една 

агенция, която предприема стъпки за стимулиране на 

приемането на нови технологии чрез своята програма за 

интелигентна цифрова агенция, предназначена да даде 

възможност за цифрова трансформация на операциите на 

MIGRI. Чрез поредица от пилотни проекти инициативата ще 

проучи потенциалното въздействие на нововъзникващите 

технологии, като анализи, изкуствен интелект, машинно 

обучение, роботика и услуги за интелигентна обработка. 

Повечето митнически и гранични служби (87%) 

вярват, че новите технологии ще подобрят удовлетвореността 

от работата сред служителите, като им позволят да се 

съсредоточат върху по-специализирани задачи на по-високо 

ниво18. Над половината от интервюираните ръководители 

споделят, че тяхната организация в момента притежава 

необходимите умения за стимулиране на промяната, 

включително специалисти по данни (52%) и персонал за 

изследвания и развитие (R&D) (54%). Подобен процент 

показва, че в момента се търсят нови дигитални разработчици и 

дизайнери. 

 

15. Заключение 

Образованието и сътрудничеството са от решаващо 

значение за подпомагане на граничните служби да използват 

трансформационния потенциал на интелигентните технологии. 

Частният сектор и академичните среди трябва да информират 

колегите си от обществения сектор за нововъзникващите 

технологии, като споделят най-добри практики и поуки, 

извлечени от тяхното внедряване. За щастие, огромното 

мнозинство от ръководителите на гранични агенции (92%) 

подкрепят внедряването на интелигентни технологии. Това 

иновативно мислене е ключово за безопасното, сигурно и 

ефективно преминаване на хора и стоки през границите, както 
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и икономически императив и ключов двигател на националния 

и глобалния просперитет за всички страни. 

Всички устройства, с които си служим и които са 

изключително полезни и улесняват живота на обикновения 

човек, все повече се оказват свързани през Блу Тут, Wi-Fi и 

облачните ресурси, увеличават информацията за всичко и 

всеки. Разбира се, те са и в основата на Big Data. Умните 

гривни събират информация за физическото състояние, за 

здравето и дневния режим, за качеството на сън и живот, 

телефоните позволяват да се планират и управляват ежедневно 

маршрути, геотрекерите и джи-пи-ес системите позволяват 

идентификация на местоположението. Охранителните системи 

със своите датчици, заключващи и енергоуправляващи вериги, 

непрекъснато събират и предават информация. Автомобилните 

системи за навигация предлагат и изчисляват оптимални 

маршрути. Данните съществуват обективно и могат да бъдат 

използвани за защита от некоректно използване и трактовка19. 

Информация от комплекса от умни устройства, използвани за 

опазване на границата, допълнен с информация, обработена 

чрез Изкуствен интелект от съществуващи други интелигентни 

датчици, съставлява информационна основа за анализ на 

Големи данни, използван за опазване на границата и създаване 

на прогнози и прогнозни оценки, подпомагащи тактическото и 

стратегическото планиране на граничната сигурност. Не трябва 

да се забравя и необходимостта от съвременни информационни 

системи, акумулиращи, обработващи и архивиращи получената 

и ползвана от Интелигентната граница информация20. 

Новите технологии позволяват коренен обрат в 

системата на обучение. Обучението във виртуалното 

пространство може да бъде много ефективно. Важно е да се 

създаде подходяща визуална среда за провеждане на виртуално 

действие, характерно за предмета на обучение – опазване на 

границата, с всички проблеми, пробиви, рискове при 

патрулиране. Програмата трябва да позволява промяна на броя 

на участниците, а също така да дава възможности за 

симулирано обучение по управление на патрулите. 

Положителните страни са: ниска себестойност, възможност за 

симулация на сложна оперативна и топологична обстановка, 

индивидуално обучение, обучение в различна външна среда, 

бързо сменяща се и създаваща широко поле за трениране на 

подходящи специфични навици, знания и умения. 

Управленското обучение може да е много близко до реалното – 

с близък до действителността център за управление – 

стационарен или мобилен. Екрани, електронни карти, образи и 

комуникационни уреди могат да бъдат настроени максимално 

близко до реалния център, така че да се създадат знания, 

навици и умения за вземане на ефективни управленски умения. 

Използването на умни очила позволява от една страна 

устойчива връзка между отделните оператори в патрула за 

охраняване и наблюдение и центъра, а от друга – онлайн 

информация за мястото на всеки от патрулите в общата схема 

на опазване на границата, както и местоположението на 

нарушителя. Камерите предават пряко в центъра за управление, 

информацията тече онлайн на цифрова карта и видеоекрани, 

обработва се и се постига синхронизация на дейността и 

синергичен ефект.  
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 Личева, Т.,  „Блокчейн и екосистема на сигурност“, 
Сборник доклади от научна конференция „Актуални 
проблеми на сигурността“ 27-28 октомври, 2022 г., 
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7473 

Съвременните технологии могат да помогнат в 

задачата за осъществяване наблюдение и обезпечаване на 

сигурност на границите. Технологията обаче не може да замени 

патрулиращите полицаи и вземащите решение ръководители. 

Умната граница може да бъде високо ефективна, само като 

естествен хибрид – единна система, между високи технологии 

и добре подготвени експерти. Взимането на решение в 

кризисна ситуация може и трябва да се взема само от хора, тъй 

като използването на изкуствен интелект води до сериозни 

етични и правни проблеми. 

Граничният контрол е трудна, но важна задача. Тази 

задача трябва да се изпълнява както в мир, така и във война. 

Съвременните проблеми свързани с глобализма, трусове в 

икономиките, сериозните мигрантски потоци, предизвикани от 

локални войни, тероризъм и тиранично управление изискват 

съвременни решения за сигурност. Интелигентната, умната 

граница е един от възможните елементи за постигане на 

национална и международна сигурност. Технологиите са 

възможност за повишаване на ефективността и намаляване на 

риска и следва да бъдат максимално използвани. 
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1.Увод 

Достатъчно голям брой научни трудове на български учени 

и експерти се фокусира върху смисъла, съдържанието и 

компонентите на Концепцията на националната сигурност. 

Същото важи в голяма степен и за Концепцията за правата на 

човека и Концепцията за човешкото развитие. Част от тях, 

заедно с нормативни документи и изследвания на чужди 

автори, се превръщат в основа за търсене на пресечните точки 

между националната сигурност, правата на човека и човешкото 

развитие - онези пресечни точки с „човешки характер“.  

В Стратегията на ЕС за Съюза на сигурност, приета през 

2020 г., на сигурността се приписват не само качествата на 

фундамент на личната безопасност, но и на защитник на 

основните права, както и на гарант за доверие и динамика в 

икономическата сфера, в европейското общество и в 

демократичните устои. Преплитането на сигурност, права на 

човека и развитие е очевидно. Нещо повече, основа на 

политиката за сигурност се явяват ключови за Концепцията за 

човешката сигурност ценности: зачитане и спазване на 

върховенството на закона, равенството и основните права и 

гарантирането на прозрачност, отчетност и демократичен 

контрол. 

2. Човешка сигурност – национална сигурност 

Насочвайки се в конкретиката на Концепцията за 

националната сигурност, Стойчо К. Стойчев обяснява 

понятието „национална сигурност“ като: “…устойчиво 

състояние на нацията, държавата и обществото, при което 

да бъдат защитени надеждно държавните граници, 

териториалната и политическата цялост на държавата, 

възможностите за възходящо политическо развитие и жизнен 

просперитет, демократичните права и свободи на личността 

и обществото, националният дух, културата, традициите и 

жизнеността на природата, възможността да се провежда 

суверенна външна политика и политика за сигурност”[1]. 

Компоненти като развитие, жизнен просперитет, демократични 

права и свободи на личността и обществото, национален дух, 

култура, традиции и жизненост на природата са присъщи за 

Концепцията за човешката сигурност. Като такива те придават 

на Концепцията за националната сигурност характеристики от 

„човешко“ естество. 

Няколко групи компоненти, притежаващи по-малко или 

повече „човешки“ специфики, идентифицира и проф. Георги 

Бахчеванов, като ги отнася към националната сигурност: 

политически, икономически, социални, етнически, духовни, 

военни, информационни и екологични.[2] От една страна, както 

и проф. Бахчеванов подчертава, тези групи компоненти – 

самостоятелно или в съчетание помежду си – биха могли да се 

окажат критични за Държавата. От друга страна, те могат да се 

окажат критични за Човека, за неговите права и свободи и за 

неговите сигурност и развитие. 

В Закона за управление и функциониране на системата за 

защита на националната сигурност на Република България 

дефиницията за „национална сигурност“ е „динамично 

състояние на обществото и държавата, при което са 

защитени териториалната цялост, суверенитетът и 

конституционно установеният ред на страната, когато са 

гарантирани демократичното функциониране на 

институциите и основните права и свободи на гражданите, в 

резултат на което нацията запазва и увеличава своето 

благосъстояние и се развива, както и когато страната 

успешно защитава националните си интереси и реализира 

националните си приоритети.“[3]. Ключови за Концепцията за 

човешка сигурност компоненти като общество, демократично 

функциониране на институциите, основни права и свободи на 

гражданите, благосъстояние и развитие на нацията показват 

връзката не само между Концепцията за човешката сигурност и 

Концепцията за националната сигурност, но и взаимовръзката 

между Концепцията за националната сигурност, Концепцията 

за правата на човека и Концепцията за човешкото развитие. 

Взаимовръзката между последните три концепции става 

възможна чрез Концепцията за човешката сигурност.  

Друг ясен пример за осъществяване на корелационна 

връзка, на взаимодействие, между Концепцията за 

националната сигурност, Концепцията за правата на човека и 

Концепцията за човешкото развитие е приоритизирането на 

ценностите на демокрацията, на националната култура, 

основните права и свободи, на равните възможности за 

развитие на личността. По този начин в актуализирания 

вариант на Стратегия за национална сигурност на Република 

България от 2018 г. се „извежда на предно място сигурността 

на гражданина, обществените и икономическите аспекти“[4]. 

Стратегията „внедрява“ в понятието „национална сигурност“ 

„гарантирането на човешката сигурност и защитата на 

свободата и достойнството на гражданина“[5]. 

Определените като жизненоважни национални интереси на 

Република България, свързани с Концепцията за човешката 

сигурност, са:  

гарантирането на правата, свободите, сигурността, 

здравето и благосъстоянието на граждани, общество и държава; 

запазване на суверенитета, териториалната цялост на 

страната и единството на нацията; 
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защита на конституционно установения ред и 

демократичните ценности; 

защита на населението и критичната инфраструктура 

при кризи, бедствия, аварии, катастрофи и други рискове и 

заплахи; 

съхраняване и развитие на националната идентичност, 

изграждаща се на основата на българско гражданство; 

гарантиране интегритета на българското гражданско 

общество; 

преодоляване на негативните демографски процеси, на 

значителните диспропорции в развитието на регионите и 

изграждане на социално-икономическа среда, осигуряваща 

условия за развитието на поколения български граждани, 

способни да гарантират на Република България достойно място 

в ЕС и в световните политически, икономически, финансови и 

социални процеси; 

развитие на образованието, възпитанието, науката и 

научно-приложните дейности в духа на националните и 

общоевропейските ценности.[6] 

Човешката сигурност се определя и като подход на 

националната сигурност, даващ предимство на човешките 

същества и техните сложни социални и икономически 

взаимоотношения. Всички национални ресурси трябва да бъдат 

инвестирани в подобряване на състоянието на човешката 

сигурност и условията на човешкия живот.  

Прилагайки разбиранията на проф. Димитър Йончев и 

проф. Николай Слатински за равнищата на сигурност (лична 

сигурност, групова сигурност и държавна сигурност [7]) и 

нивата на сигурност (сигурност на отделния човек, сигурност 

на групата и сигурност на държавата [8]), то както и проф. 

Слатински посочва, че тези три равнища/нива включват 

обектите на националната сигурност, че те я определят.  

Отнасяйки равнищата/нивата на сигурност към Концепцията за 

човешката сигурност, се установява, че в нейния обсег влизат 

първите две равнища/нива, т.е. в тях се включват основните 

обекти на човешката сигурност. 

Доц. Тодор Коларов защитава тезата, че националната 

сигурност не само, че не може и не трябва да се 

противопоставя на човешките права, но и че те са „неразривно 

свързани“[9]. Той акцентира по категоричен начин, че 

гарантирането на националната сигурност не може да бъде 

ефективно, ако не са гарантирани правата не само на 

гражданите, но и на всеки отделен човек, т.е. индивидуалните 

права. Подобно становище се формулира и в Стратегията на ЕС 

за Съюза на сигурност, действаща в периода 2020-2025 г., като 

се подчертава взаимовръзката между добре защитените права и 

свободи и ефективния Съюз на сигурност. Още повече, че 

„сигурността и зачитането на основните права не са 

противоречащи си цели, а са съгласувани и взаимно допълващи 

се“[10]. 

3. Човешка сигурност – права на човека 

Ако обхватът на националната сигурност може да бъде 

ограничен от мащаба и влиянието на конкретна държава, то 

обхватът на човешката сигурност се простира навсякъде, 

където има хора, независимо дали те живеят в суверенна 

държава, или в непризнати и частично признати 

държави/територии съгласно международното публично право. 

Независимо дали са граждани на дадена държава, или са лица 

без гражданство, или с друг вид юридически статут/социален 

статус. Всеобхватността, общовалидността и универсалността 

са валидни и за основните човешки права и свободи. Може би 

затова има автори, които поставят знак за равенство между 

Концепцията за правата на човека и Концепцията за човешката 

сигурност. Нещо повече, понятията „човешка сигурност“ и 

„права на човека“ се възприемат като вид конотация. Но, както 

става ясно и от извършения теоретичен и концептуален анализ, 

двете концепции не са синонимни. По-скоро, Концепцията за 

правата на човека може да бъде възприета като значима 

предпоставка за възникване и развитие на Концепцията за 

човешката сигурност – „крайъгълен камък“, както и като нейна 

приоритетна област.  

Исторически, идеята за правата на човека, превърнала се в 

теория за правата на човека, с която се занимават правните и 

политически науки, датира от дълбока древност, а 

еволюционният ú път е доста динамичен. Правата на човека са 

предмет както на вътрешното (националното), така и на 

международното право и международните отношения, като 

съгласно съвременното международно право човешките права 

и свободи произтичат от самия човек и принадлежат отново на 

него.  

Терминът „права на човека“ акцентира върху политически, 

юридически и морални аспекти, като в общотеоретичен смисъл 

той не е синоним на понятието „основни права“, което пък се 

явява юридическо понятие, „обединяващо“ всички 

конституционни права на гражданите.  

Съгласно теориите за правата на човека и международните 

договори (с водещо значение е Всеобщата декларация за 

правата на човека на ООН от 1948 г.) в тази област, 

сигурността и развитието сами по себе си са основни човешки 

права. Към системата на международните договори в областта 

на правата на човека спадат и Европейската конвенция за 

защита на правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ) на 

Съвета на Европа [11] и Хартата за основните права на ЕС [12] 

(Хартата). Двата документа са основополагащи за защитата на 

човешката сигурност в европейското пространство. В тях 

правото на сигурност върви „ръка за ръка“ с правото на 

свобода (съответно в чл. 5 от ЕКПЧ и чл. 6 от Хартата на ЕС). 

Впечатление прави обаче, че в ЕКПЧ думата „развитие“ 

(development) не е спомената изобщо, което може да бъде 

възприето като слабост на този иначе ключов наднационален 

документ. Слабост от такъв род не е отчита в Хартата на ЕС. 

Макар да не е категорично упоменато развитието като основно 

човешко право, Хартата потвърждава като водещ принцип на 

Съюза балансираното и устойчиво развитие, а в контекста на 

правата на младите хора - физическото, психическото, 

моралното или социалното им развитие (чл. 32). 

Изхождайки от ключовите отличителни черти на правата на 

човека в универсален план, които доц. Катерина Йочева 

формулира, и по-конкретно, че: правата на човека са всеобщи, 

неотнимаеми, взаимозависими и неделими, упражняват се на 

справедлив и недискриминационен принцип, едновременно са 

права и задължения [13]; се констатира, че сигурността и 

развитието притежават тези отличителни белези. В ролята си 

на основни човешки права, сигурността и развитието се 

превръщат в неразделна част не само от Концепцията за 

правата на човека, но и от Концепцията за човешката 

сигурност. 

Както и при Концепцията за човешката сигурност, така и 

при Концепцията за правата на човека наличието на 

демократични ценности, върховенството на закона и 

съхраняването принципите на правовата държава са 

задължителни предпоставки за ефективност и ефикасност. 

Освен това, правата на човека се възприемат като предпоставка 

за достойно човешко съществуване и служат като пътеводител 

и крайъгълен камък на законотворчеството, а оттам и за 

законодателство, гарантиращо чрез правила, стандарти и 

механизми правата на човека. Нещо повече, същите 

разсъждения са съотносими и към Концепцията за 

националната сигурност и Концепцията за човешкото развитие.  

Анализирайки правата на човека като предпоставка за 

достойно съществуване, не трябва да се пропускат като такива 

„свободите“ – напр. свобода на придвижване, свобода от 

произволен арест, свобода от изтезания и др. През призмата на 

2022 г., когато на територията на Украйна се водят военни 

действия, в резултат на агресията и окупационните амбиции от 
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страна на Руската федерация, известната реч на президента на 

Съединените американски щати (САЩ) Франклин Рузвелт, 

произнесена от него през 1941 г. пред Конгреса на САЩ, звучи 

твърде идеалистична, та дори утопична. Наименувана „Реч на 

четирите свободи“, тя се фокусира върху: 

Свободата на словото и изразяването; 

Свободата на вярата - правото на всеки човек да се 

покланя на Бог по свой начин; 

Свободата от недостиг – икономическия капацитет, 

който би осигурил на представителите на всяка нация 

здравословен, мирен живот; 

Свободата от страх – намаляване на въоръженията в 

световен мащаб до такава степен и по такъв начин, че нито 

една нация да не може да извърши акт на физическа агресия, 

срещу който и да е свой съсед.[14]  

От теоретичен аспект съществува специфична група 

свободи, определена като „граждански свободи“. Понятието 

„граждански свободи“ се отнася предимно до правата на 

човека, които са залегнали във върховния закон на дадена 

държава. Типичен пример е Конституцията на САЩ, според 

която „граждански свободи“ са: свобода на религията, свобода 

на печата, свобода на изразяване, свобода на сдружаване и 

събиране, защита срещу намеса в личния живот, защита срещу 

изтезания, право на справедлив съдебен процес и права на 

работниците. Тази класификация не съответства на 

разграничението между граждански и политически права. 

Специфичният характер на правата на човека, като 

съществена предпоставка за човешкото развитие, предполага, 

че те могат да имат релевантност към два вида отношения. 

Първият е между Човека и Държавата, който бива изследван 

като „вертикален ефект“ на човешките права, подпомагайки 

основната цел на правата на човека – да се установят правила 

за реализиране на взаимоотношението Човек-Държава.  

Вторият вид отношение се реализира между отделните хора 

- в групата, в социума. Този вид връзка се реализира под т.нар. 

„хоризонтален ефект“, като при него дадена държава и нейните 

правителствени органи не само имат задължението да се 

въздържат от нарушаване правата на човека, но също така са 

задължени да защитават всеки човек от посегателства, 

причинени от други хора. 

Налични са възгледи, които обвързват „свободата от страх“ 

с правата на човека, а „свободата от недостиг“ с човешкото 

развитие.[15] Отново проличава връзката между Концепцията 

за правата на човека и Концепцията за човешкото развитие, 

като обединявайки ги в един общ подход, се счита, че 

гарантирането на човешката сигурност се улеснява, а оттам и 

на сигурността в общоконцептуален план. 

4. Човешка сигурност – човешко развитие 

Д-р Махбуб ул Хак е считан за „бащата“ на Концепцията за 

човешкото развитие. Понятието „човешко развитие“ той 

обяснява като процес на разширяване на човешките свободи и 

на кръга от възможности, с които хората разполагат.[16] 

„Продуктът“ от този процес следва да бъде подобряване 

благополучието на хората, като това включва всеки човек, без 

дискриминационни нюанси. Приоритетна цел на Концепцията 

за човешкото развитие е постигането на растеж, придружен от 

справедливост (“growth with equity”). Безспорно, 

икономическият растеж е важен и необходим, но не е 

достатъчен, защото „доходът е само средство, но не и 

цел“[17]. Животът не се възприема като просто една 

обикновена борба за ежедневно оцеляване, но като низ от 

възможности със социално-икономически характер. 

Въпреки това, няма нищо, което да гарантира, че дори във 

високо развито общество, хората не са подложени на 

уязвимости, създадени от самите тях или принесени от самия 

процес на развитие, лишавайки ги от възможности за участие и 

прилагане на основните им свободи. Затова, към приоритетната 

цел на Концепцията за човешкото развитие, Концепцията за 

човешката сигурност добавя друг важен принцип – сигурност 

дори и във време на спад (“downturn with security”).[18] 

Спадове и кризи като конфликти (в т.ч. и военни), 

икономически, финансови, здравни, екологични и др. се 

случват постоянно и застрашават хората и тяхната сигурност. 

Но дори и във време на спадове и кризи, за да се гарантира 

благополучието на хората, човешката сигурност поставя 

ударение върху ценности като сигурността, стабилността и 

устойчивостта на ползите от развитието. 

Човешкото развитие е взаимосвързано с човешката 

сигурност, въпреки че техният смисъл не е идентичен. Също 

като Концепцията за човешката сигурност, така и Концепцията 

за човешкото развитие е с широк обхват. Но нейният широк 

обхват се обуславя от целенасочеността ú да предоставя повече 

избори и свободи на хората. През призмата на Концепцията за 

човешката сигурност, нейната цел е да гарантира приоритетни 

свободи, така че “хората, безопасно и свободно, да правят 

своите избори”[19] и да бъдат уверени, че възможностите, 

които имат, са защитени. Човешкото развитие преди всичко 

предполага елиминирането на всички основни източници, 

които блокират личната свобода, от бедността до тиранията, от 

липсата на икономически възможности до системните 

социални лишения, от липсата на обществени съоръжения до 

нетолерантността или до недемократични политики на 

държавата.[20] Ако Концепцията за човешката сигурност се 

фокусира върху идентифициране на заплахите и рисковете, то 

Концепцията за човешкото развитие обяснява произхода и 

същността на заплахите, за да бъдат избрани и приложени 

ефективни превантивни методи спрямо тях.[21] 

Концепцията за човешкото развитие притежава и някои от 

характеристиките, присъщи на Концепцията за човешката 

сигурност – насоченост към хората, всеобхватност и 

специфичност по отношение на контекста. В допълнение, 

овластяването е тясно свързано с човешкото развитие. При 

наличието на човешка сигурност се постига икономическо 

благосъстояние, укрепване на човешките ресурси и 

идентифициране на основните нужди на обществото, което пък 

е предпоставка за „процъфтяващо“ човешко развитие [22]. 

Влошеното или ограниченото човешко развитие води до 

редица лишения за човека – бедност, болести, глад или 

продължаващи размирици между етнически/религиозни 

общности или между цели региони. Вследствие на 

икономическо и социално изоставане и възпрепятствани 

възможности, вероятността да се породят насилие и военни 

конфликти нараства неимоверно повече.  

Централно място в Концепцията за човешкото развитие 

заемат способностите. Те се възприемат като вид подход, който 

определя онова, което хората могат да постигнат и онова, в 

което те могат да се превърнат като личности. Способностите 

са инструментът на Човека, посредством който Човекът да се 

стреми да постигне живот, който е стойностен както за самия 

него, така и за обществото, в което живее. Първостепенни и 

жизненоважни способности са: доброто здраве; достъп до 

знание, което е актуално и полезно от теоретичен и 

практически характер; приличен материален стандарт на 

живот; участие в решения от лично и обществено значение; 

възможност за почивка, отдих, забавление и др. 

За да се реализира измерването на човешкото развитие, д-р 

Хак и екип разработват и имплементират Индекс на човешкото 

развитие, който представлява количествена метрика, която 

отчита средната стойност на развитие по три ключови 

измерения: дълъг и здравословен живот; образование (достъп и 

качество); жизнен стандарт. Състоянието на всяко от 

измеренията се констатира чрез конкретни индикатори. 

Давайки за пример бедността, Концепцията за човешкото 

развитие в общ аспект, както и Индексът за човешкото 

развитие в конкретика, надхвърлят възприятията за бедността 

като липса на доходи. Бедността бива третирана като източник 
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на неграмотност, влошено здраве, ниска продължителност на 

живот и т.н. С други думи, могат да бъдат измерени не само 

пропуснатите възможности/ползи от количествен характер, но 

и онези от качествен характер. 

Правейки опит да се съотнесат трите измерения на 

човешкото развитие към трите основни стълба на човешката 

сигурност, се установява, че: 

Свободата от страх допринася за дълъг и здравословен 

живот; 

Свободата от недостиг спомага за задоволителен жизнен 

стандарт; 

Свободата за достоен живот е предпоставка за 

справедлив достъп до качествено образование. 

Ако се приведат в действие количествените метрики на 

всяко от трите измерения на човешкото развитие, то, например, 

високите стойности на измерението за дълъг и здравословен 

живот могат да бъдат тълкувани като положителни и за 

наличието на „свобода от страх“. По аналогичен начин може да 

се разсъждава и за другите две измерения на човешкото 

развитие. Тогава няма да е погрешно твърдението, че: 

„човешкото развитие допринася за човешката сигурност чрез 

справяне с дългосрочните структурни причини за конфликти и 

чрез укрепване на способността на обществата да се справят 

с конфликтите по мирен начин“[23]. 

5. Заключение 

Проведеният анализ доказва, че между Концепцията за 

националната сигурност, Концепцията за правата на човека и 

Концепцията за човешкото развитие има стабилна 

взаимовръзка, която обединява „човешките“ елементи на трите 

концепции. Именно Концепцията за човешката сигурност е 

това обединяващо звено, което допълва националната 

сигурност, укрепва правата на човека и повишава човешкото 

развитие.  

6. Препратки 

[1] Стойчев, Ст., и др., 1996. Геополитика и сигурност. София: 

Министерство на отбраната, Св. Георги Победоносец, 251  

[2] Бахчеванов, Г., 2007. Система за национална сигурност. Държавни 
институции и оперативни компоненти [онлайн]. София: Военна 

академия „Г. С. Раковски“, 10 [прегледан на 20 октомври 2022]. 

Достъпен на: https://elearn.uni-
sofia.bg/pluginfile.php/322210/mod_resource/content/1/SistemaNS.pdf 

[3] Чл. 2 от Закона за управление и функциониране на системата за 

защита на националната сигурност, Обн. ДВ. бр.61 от 11 август 2015 
г., последно доп. ДВ. бр.15 от 22 февруари 2022 г.  

[4] Т. 1 от Актуализирана Стратегия за национална сигурност на 

Република България, Обн. ДВ. бр.26 от 23 март 2018 г.  

[5] Пак там, т. 3  

[6] Пак там, т. 18  

[7] Йончев, Д., 2008. Равнища на сигурност. София: Нов български 
университет, ISBN 978-954-535-513-4 

[8] Слатински, Н., 2004. Националната сигурност – аспекти, анализи, 

алтернативи. С., Издателство “Българска книжница”, 99  

[9] Коларов, Т., 2016. Повишаване на националната сигурност чрез 

ограничаване на правата на човека. В: Коларов, Т. (Съст.) 

Югоизточна Европа: Новите заплахи пред регионалната сигурност, 
Наука, образование, сигурност - том 3, Нов български университет, 

412 

[10] Европейска комисия. Съобщение на Комисията до Европейския 

парламент, Европейския съвета, Съвета, Европейския икономически и 

социален комитет и Комитета на регионите относно Стратегията 
на ЕС за Съюза на сигурност [онлайн]. Брюксел, 24.7.2020 г. 

СОМ(2020)605 final [прегледан на 20 октомври 2022]. Достъпен на: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1596452256370&uri=CELEX:52020DC0605  

[11] Съвет на Европа, Европейски съд по правата на човека. 
Европейска конвенция за правата на човека [онлайн]. Рим, 4 ноември 

1950 г. [прегледан на 20 октомври 2022]. Достъпен на: 

https://www.echr.coe.int/documents/convention_bul.pdf  

[12] Официален вестник на ЕС. Харта на основните права на 

Европейския съюз [онлайн]. (2016/C 202/02) [прегледан на 20 октомври 

2022]. Достъпен на: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=ET  

[13] Йочева, К., 2020. Механизми за наблюдение на изпълнението на 

международни договори в областта на правата на човека. София: 
Нов български университет, ISBN 978-619-233-104-7, 30 

[14] Franklin Delano Roosevelt. The Four Freedoms [online]. Speech on 6 

January 1941. [viewed 25 October 2022]. Available from: 
https://voicesofdemocracy.umd.edu/fdr-the-four-freedoms-speech-text/ 

[15] Kaldor M., 2006. La sécurité humaine: un concept pertinent? [online]. 
Politique étrangère, 4 (Hiver), 904, [viewed 25 October 2022]. Available 

from: https://doi.org/10.3917/pe.064.0901   

[16] Haq, M. ul, 1995. Reflections on Human Development [online]. New 

York: Oxford University Press, 13-23, [viewed 25 October 2022]. Available 

from: 

https://books.google.fr/books?id=Cwyv2OtYdGQC&lpg=PP1&pg=PP1#v=
onepage&q&f=false 

[17] UNDP, 1990. Human Development Report [online]. New York, Oxford: 

Oxford University Press, 10 [viewed 25 October 2022]. Available from: 
https://hdr.undp.org/system/files/documents//hdr1990encompletenostatspdf.

pdf  

[18] UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA), 
2009. Human Security in Theory and Practice [online], Application of the 

Human Security Concept and the United Nations Trust Fund for Human 

Security, United Nations, 9 [viewed 25 October 2022]. Available from: 
https://www.unocha.org/sites/dms/HSU/Publications  

[19] UN Development Programme (UNDP), 1994. Human Development 

Report [online]. New York – Oxford: Oxford University Press, 23 [viewed 
25 October 2022]. Available from: http://hdr.undp.org/en/content/human-

development-report-1994 

[20] Sen, Am., 1999. Development as Freedom [online]. Oxford: Oxford 
Uninersity Press, 3 [viewed 25 October 2022]. Available from: 

https://books.google.bg/books?id=NQs75PEa618C&lpg=PP1&pg=PP1#v

=onepage&q&f=false 

[21] Gomez, O. A., D., Gasper, 2014. Evolution of Thinking and Research 

on Human and Personal Security 1994-2013 [online]. Occasional Paper 

prepared for the Human Development Report Office [viewed 25 October 
2022]. Available from: 

https://hdr.undp.org/system/files/documents//gomezhdr14pdf.pdf 

[22] Ajdari, B., S. E. Asgharpour, 2011. Human security and development, 
emphasizing on sustainable Development [online]. Procedia Social and 

Behavioral Sciences 19, 43 [viewed 25 October 2022]. Available from: 

https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.05.105 

[23] Cilliers, J., 2004. Human Security in Africa: A conceptual framework 

for review [online]. African Human Security Initiative, 12 [viewed 25 

October 2022]. Available from: 
https://www.africaportal.org/publications/human-security-in-africa-a-

conceptual-framework-for-review/ , Lodgaard, S., 2000. Human Security: 

Concept and Operationalization. Norwegian Institute of International 
Affairs, unpublished. 

 

CONFSEC 2022

47



Предизвикателството нелегална миграция и влиянието й върху сигурността на 

България като външна граница на Европа 
 

Николай-Емил Шопов 
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Резюме: В статията се проследява един изключително наболял и широко дискутиран през последните години проблем свързан с 

незаконната миграция и сигурността. В национален и световен мащаб проблемът за незаконната миграция е обект на дебати, тъй като 

от една страна поставя на дневен ред въпроса доколко механизмите за управление на миграцията на европейско и национално ниво са 

работещи и адекватни на динамично променящата се среда, а от друга извежда на повърхността проблеми като каналджийството, 

трафика на хора, корупцията. България като външна граница на ЕС е натоварена с отговорността да гарантира сигурността както на 

своите, така и на европейските граждани, но в същото време се оказва силно притисната от престъпленията извършвани от незаконно 

преминалите мигранти и престъпните групи подпомагащи процеса на незаконна миграция. 

Ключови думи: незаконна миграция, каналджийство, сигурност, миграционен натиск. 

 

Въведение 
 Глобализацията и технологичният напредък, които са 

ключови фактори определящи посоката на развитие на модерния 

свят се оказват и в основата на нарастването на мобилността на 

съвременния човек. Заедно с това, обаче, те ускоряват и 

миграционните процеси, като в търсене на по-добри условия за 

образование, работа и живот хората избират да напуснат родината 

си и да търсят реализация за себе си и семействата си в чужбина. 

В същото време, през последните години на новия ХХІ 

век се увеличава броя на критичните зони на световната карта като 

Близък и Среден Изток, Централна Азия, Черноморски басейн, 

Средиземноморието, Югоизточна Европа, а последните няколко 

месеца и войната в Украйна, което провокира нарастваща вълна от 

хора към Европа, които бягат от ужасите на войната и търсят място 

за спасение извън пределите на своята държава. Така военните 

конфликти се оказват катализатора на засилената мигрантска вълна 

към Европа, която от десетилетия приема хора от различни 

континенти, потърсили по-добра възможност да продължат живота 

си. Бягащите от войната мигранти, обаче, особено тези идващи от 

Сирия, Ирак и др. се оказват заплаха за европейската сигурност, 

тъй като заедно с тези, които търсят по-добри условия за нормален 

и спокоен живот има и такива, които са свързани с трансграничните 

престъпления. Наред с легалните мигранти, които бягат от войната 

има и много нелегални мигранти, които се опитват да преминат в 

Европа с помоща на организирани престъпни групи, с което 

поставят на риск както собствения си живот, така и този на хората, 

през чиято граница преминават. 

България като държава-членка на ЕС от 2007 г. се явява 

външна граница на съюза, която свързва Европа с Близкия Изток и 

Азия. Кръстопътното географско положение на страната ни и 

отрежда стратегическо място на политическата карта на Европа и 

Балканския полуостров, но в същото време я изправят пред 

сериозното предизвикателство да противодейства на миграционния 

натиск, от голям брой чужди граждани, които нахлувайки през 

границите на страната по-късно се ориентират към Европа и носят 

със себе си заплаха пред сигурността. Как се справя България с 

противодействието на незаконната миграция и успява ли като 

външна граница да гарантира сигурността както на своите, така и 

на европейските граждани са въпроси, на които ще се търси 

отговор в настоящата статия. 

 

Миграция, незаконна миграция, сигурност 

– терминологични уточнения 
В същността си, понятието миграция може да се определи 

като широкоспектърно, тъй като се свързва с преместването на 

група хора от едно място на друго, т.е от една държава в друга 

държава, от един град в друг град, което преместване е 

съпроводено с промяна на постоянното местожителство и среда на 

живот.  

В научната литература, обаче, е трудно да намери 

дефиниция по отношение на самата специфика на миграцията, тъй 

като тя е сложно и динамично променяща се смесица от мобилност 

и уседналост, национална държава и глобализация, право, политика 

и култура, законодателство и идентичности. Затова и най-

разпространеното определение за миграцията определя това 

явление като  движение на хора извън границите на страната за 

повече от една година.1 Мигрантите, от своя страна, пък могат да се 

представят като обособена група от хора, които предприемат 

действия по промяна на пребиваването си, без да има значение 

целта. 

В основата на миграцията могат да стоят различни 

предпоставки поради което се обособяват различни видове 

миграция като постоянна, временна, политическа, икономическа, 

външна, вътрешна и др. В този контекст може да се открои и 

нелегалната (незаконна) миграция, която представлява процес на 

движение на хора от държави, намиращи се тежко икономическо 

положение или в състояние на граждански конфликти, към 

държави с развита икономика, утвърдена демокрация и висок 

жизнен стандарт. В речника по международно миграционно право 

под „нелегален мигрант” се разбира лице, което няма легален 

статут в държавата по произход или в приемащата държава по 

причини, свързани с незаконно влизане, изтичане на срока за 

пребиваване или действието на визата. Терминът се прилага за 

мигранти, които са нарушили правилата за влизане, на която и да е 

държава, както и за всички лица, на които не е разрешено да 

останат в приемащата държава, поради липса на документи, както и 

нелегалните работници”.2 

Преминавайки границите на държавите, без да спазват 

правилата, незаконните мигранти се превръщат в заплаха пред 

сигурността. Само по себе си, понятието сигурност се свързва с 

липсата на опасност и наличието на безопасност, а неговите корени 

на съществуване могат да се открият още в древността. В научната 

литература, днес, могат да бъдат открити различни дефиниции за 

нейната същност, тъй като това е едно от най-употребяваните и 

многозначни съвременния понятия. Сигурността се възприема като 

човешка ценност и потребност, както и като състояние, мяра, 

психологическо усещане. В този ред на мисли, Д.Йончев казва, че 

„Сигурността е неустойчиво, желано от присъстващия като 

устойчиво равновесие със себе си и със света”.3  

Националната сигурност е ключов приоритет на всяка 

държава и в същността си представлява сложна система от 

обществени отношения, насочени към воденето на една 

балансирана политика. Сигурността на национално ниво може да 

бъде нарушена от различни по вид кризи и безпрецедентното 

увеличение на потоците мигранти към Европа след 2015 г. идващи 

от трети страни, като Сирия, Ирак, и др., се оказва от такъв вид 

криза. 

 

България – външна граница на ЕС и 

транзитен коридор на мигрантите 
Понятието „външна граница” се използва за да се опишат 

границите на някои държави-членки на съюза, които съставляват 

                                                 
1
 Кръстева, А., От миграция към мобилност. Политики и 

пътища, София: НБУ, 2014, с.28 
2
 Glosary on Migration. International Organization for 

Migration, Geneva: 2004, р.34-35. 
3
 Йончев, Д., В търсене на сигурността, „Изток-Запад”, 

София, 2014 
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външната граница на Европейския съюз (ЕС). Според чл. 2 от 

Кодексът за шенгенските граници (КШГ), външните граници са 

сухопътните граници на държавите-членки, включително реки и 

езера, морски граници и техните пристанища, речни пристанища и 

езерни пристанища, доколкото те не представляват вътрешни 

граници. България е една от държавите-членки, която представлява 

външна граница на съюза.  

За да достигнат Европа мигрантите използват различни 

маршрути, като България се възприема от тях като транзитна 

страна, през която трябва да преминат за да достигнаг до други 

държави в Западна и Северна Европа, на които гледат като 

перспектива за дългосрочно отсядане. 

Според данни на Главна дирекция  „Гранична полиция” в 

периода 2013 -2016 г. когато има сериозен миграционен натиск към 

България, в резултат от събитията в Ирак и Сирия и действията на 

„Ислямска държава” провокиращи политическа и хуманиттарна 

криза, Източно-Средиземноморския маршрут се оказна 

предпочитан и основен за голяма част от незаконно преминаващите 

мигранти. Той се използва предимно от хора от Близкия Изток 

(Сирия, Афганистан) и Африка (Сомалия, Еритрея), преминаващи 

транзитно през Турция към Гърция или България и към други 

държави от Европейския съюз. Активността по този маршрут е 

свързана главно с миграцията на сирийски граждани, които пътуват 

със семействата си, затова и е най-голям делът на непълнолетните, 

а между тях и на непридружените непълнолетни лица. България и 

Гърция, като част от Източно-средиземноморския маршрут се 

възприемат като транзитни страни, а не дестинации за по-голямата 

част от имигрантите, които обикновено или продължават през 

Западните Балкани, или чрез използване на неистински документи 

по въздух се насочват към  ЕС.4 

Данни на ГД „Гранична полиция” сочат, че през 2013 г. 

се отчита драстично увеличаване на броя на лицата, които 

незаконно са преминали държавната ни граница, като това са 

14 637 души, което е шест пъти повече от установените през 

2012 г. опити когато това са 2 356 души. Тенденцията на 

нарастване на миграционния натиск се запазва и през 

следващите няколко години. Така например, през 2016 г. са 

регистрирани общо 42 466 опита на граждани на трети страни 

да преминат на територията на страната, което е макар, че е 

намаление с 56% спрямо същия период на 2015 г., когато те са 

95 641, отново показва висок дял на лицата, които незаконно 

искат да преминат през държавната ни граница. През 2016 г. 

общо  на вход, на изход без регистрация и във вътрешността на 

страната са задържани 18 844 граждани на трети страни спрямо 

31 281 през 2015 г.  Намаляване на миграционния натиск по 

българската държвана граница се откроява през 2017 г. и 2018 

г. Според данни на МВР, за 2018 г.на входа на държавната 

граница са задържани 689 незаконни мигранти, което е със 7% 

по-малко в сравнение с 2017 г. когато са били 734 лица.  Сред 

задържаните преобладавт лица от Афганистан – 28%, Ирак – 

20%, Сирия – 15%, а останалите са от други държави. Що се 

отнася до изхода на държавната граница на България, през 2018 

г. там са задържани 634 незаконни мигранти, което е с 74% по-

малко, когато са били 2 413 души. Тук също преобладават 

гражданите от Афганистан и Ирак. 

Нарастване на миграционния натиск към България се 

отчита през настоящата 2022 г. За първото шестмесечие на 

годината (януари-юни 2022 г.), според справка на ГД „Гранична 

полиция” са задържани 7630 граждани на трети страни, като от 

тях на вход на държавната граница – 834 лица, на изход без 

регистрация – 1053 лица и установени в незаконен престой във 

вътрешността на страната – 5743 души. Спрямо общия брой на 

задържаните през същия период на 2021 г. - 3673, се отчита 2,1 

пъти увеличение. Иницидентът в Бургас, в края на август 2022 

г., при който загинаха двама полицаи при опит да спрат 

автобус превозващ нелегални мигранти от Сирия дава 

основание на служебният министър на вътрешните работи 

Иван Демерджиев да заяви, че т. нар. "каналджии" са обявили 
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периода 2013-2016 г. 

война на българската държава и българската държава ще 

отговори с цялата си мощ на това предизвикателство.5 От 

тогова до сега българските медии постоянно информират за 

задържани незаконни мигранти от гранични полицаи. Това 

налага необходимостта България като външна граница на 

съюза да бъде особено внимателна и да възпрепядства всеки опит 

за незаконно нахлуване в страната на мигрантски потоци, затова е 

важно доброто по познаване на спецификата на държавната ни 

граница на входа и на изхода. 

Ситуацията на входа на българската държавна граница е 

тази, че основните способи, които използват мигрантите за 

преминаване са през „зелената граница”, през ГКПП – чрез 

укриване в МПС и чрез използване на неистински документи. 

В повечето случаи, мигрантите пристигат от Турция, в която 

влизат безпроблемно и законно, благодарение на либералната 

визова политика на Турция по отношение на държавите от 

Близкия и Среден Изток и Африка. От пренасочването на 

миграционните потоци най-засегната е българо-турската 

граница, в периода 2013-2016 г., където са установени 99 % от 

всички случаи на незаконно влизане. Тази тенденция 

продължава да е актуална и към момента, като според данни на 

ГД „Гранична полиция” през първото шестмесечие на 2022 г. 

близо 97% от опитите за незаконно преминаване на границата 

се случват на турско-българската граница.  

Българо-турската граница се откроява като най-

динамична и предпочитана за преминаване от мигрантите. По 

отношение на маршрута и начина им на действие е важно да се 

обърне внимание на това, че всички мигранти се събират в гр. 

Истанбул, откъдето самостоятелно или с помощта на 

каналджии, отиват или директно до границата с България, или 

с автобус до Одрин. Голяма част преминават през държавната 

граница самостоятелно, без водач. В Одрин тези, които не 

ползват помощ от каналджия, наемат таксиметров автомобил, 

който да ги откара в близост до държавната граница. 

Шофьорите им показват посоката, в която да продължат сами. 

Тези мигранти, които имат уговорка с каналджия, се срещат с 

посрещачи, които организират придвижването им до 

държавната граница. Откарват ги с микробус или лек 

автомобил до гориста местност в близост до границата, там 

каналджията им указва посоката, но не преминава с тях на 

българска територия. В част от случаите мигрантите се стремят 

да избегнат задържане от служители на Гранична полиция – 

лицата се водят до границата от турски граждани и се предават 

на посрещачи, български граждани, които ги извозват във 

вътрешността на страната, с цел организация за последващото 

им извеждане за страните от ЕС.6 

Ситуацията на изхода на държавната ни граница е 

малко по-различен. След влизането си на българска територия 

мигрантите се придвижват самостоятелно или на групи, като 

целта им е да се предадат на граничните власти и да поискат 

убежище, след което търсят начини да напуснат България 

незаконно – през „зелена граница” за Сърбия, където да се 

влеят в потоците по Западно-Балканския маршрут или през 

ГКПП - укрити в МПС или с неистински документи. Западно-

Балканския маршрут е маршрут, при който външна граница на 

ЕС е тази на Сърбия с Унгария, Хърватия или Румъния.  За по-

голямата част от гражданите на трети страни потърсили 

убежище у нас, България е транзитна страна и те се стремят да 

излязат незаконно към ЕС. През времето, докато трае 

процедурата по разглеждане на молбите им за даване на статут, 

те предприемат действия по незаконно излизане, което води до 

усложняване на ситуацията и засилен натиск от мигранти по 

българо-сръбската граница. Маршрутът Турция – България – 
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natisk-kym-bylgariia-se-e-uvelichil-dvoino.541419, посетен 
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Сърбия е предпочитан от мигрантите и поради близостта на 

тази граница до гр. София, където част от чужденците, 

поискали убежище се настаняват в регистрационно-

приемателния център на ДАБ-МС и временни центрове за 

настаняване, и са на свободен режим, докато тече процедурата 

по взимане на решение за даване на статут. По-голямата част 

от тези мигранти се опитват да излязат незаконно през зелена 

граница, а по-малка част от тях залагат на опитите да напуснат 

границата, чрез укриване или фалшиви документи през ГКПП, 

като заобиколят граничните проверки.7 

Така например, по българо-сръбската граница най-

много опити за нейното нелегално преминаване от мигранти са 

правени в районите около Видинско. Сръбската граница във 

Видинско е дълга 92 километра, а причината за това тя да е 

предпочитана от незаконните миграти е заради особеностите на 

релефа. Една част от района там е  планински и опитите за 

незаконно преминаване от там са по-малко, останалата част е 

равнинна, като е силно пресечен района. Има дерета, гори, 

което позволява незабелязаното придвижване до самата 

граница и преминаването й. Също така част от населените 

места са в самата граница и в близост до самата граница, което 

помага за превеждането през границата на чуждите граждани. 

Нелегалните чужденци се прекарват с микробуси без прозорци 

или с таксита. Някои тръгват за Видин веднага след като влязат 

в България, а други от бежанските лагери в София. Когато 

наближат границата бежанците се предават на местен 

каналджия. От другата страна ги чака човек, който ги превозва 

до вътрешността на Сърбия, най-често до градовете Зайчар и 

Неготин. В повечето случаи, преминаването през границата 

започва по равнинен терен, в близост до гранични български 

села като Куделин и Балей. От другата страна бежанците се 

посрещат от сърби. Преминаването през равнинната част става 

късно вечерта или рано сутринта. Най-често сръбския 

каналджия използва фенерче, за да ориентира хората. 

Последната пречка за бежанците е граничната река Тимок. 

Най-често бежанците минават от най-плитките места на река 

Тимок - те слизат от брега на островчето по средата на реката, 

след което преминават на отсрещния бряг, който всъщност е и 

сръбска територия. В повечето случаи каналджиите използват 

черните пътища около селата, за да стигнат до реката. 

Каналджиите разполагат и със специални мобилни телефони, 

на които се звъни само ако в района се забележи гранична 

полиция. Тогава трафикантите бързо напускат терена, като 

оставят бежанците сами в полето. По информация на Гранична 

полиция „Брегово” по-голямата част от заловените каналджии 

са българи. 

 

Проблемите от нелегалната миграция и 

възможните решения 
 Независимо, че от мигрантите България се възприема 

за транзитна страна, нелегалната миграция поражда редица 

проблеми, които в своята цялост се превръщат в сериозна 

заплаха пред сигурността. В тази връзка, внимание заслужава и 

факта, че през септември 2022 г. властта в България обяви 

частично бедствено положение в общините Бургас, Хасково и 

Ямбол заради мигранстския натиск по турско-българската 

граница, като основната причина посочена като мотив за 

обявяването му е трагичното състояние на горските пътища в 

района на границата с Турция, което се използва от незаконно 

преминаващите мигранти.  

Така, на преден план се откроява първия проблем, а 

именно, вътрешно политическата криза в страната, която се 

отразява върху ресурсите на службите на МВР натоварени с 

охраната и защитата на държавната граница. От една страна 

служителите от сектор „Охранителна полиция” и 

„Жандармерия” са ангажирани с безпроблемното протичане на 

поредните предсрочни парламентарни избори, като през 

последните седмици все повече се извършват акции срещу 
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търговията с гласове, а това от своя страна намалява ресурса за 

противодействие на незаконната миграция.  

 Внимание е необходимо се обърне и на 

обстоятелството войната в Украйна, което се превърна в 

предпоставка за командироването на гранични полицаи от 

южната граница към северната граница на страната, за да могат 

да поемат сериозната бежанска вълна от преминаващи 

украинци. Само по себе си това води до отслабване на 

ресурсите по южната граница, което се използва пълноценно от 

мигрантите и каналджийте. 

 В същото време, няма как да се подмине и лошото 

състояние на оградата по българо-турската граница, което 

предпоставя лесното преминаване на браздата незаконно. За 

ремонта и подсилването на оградата с границата с Турция в 

края на 2021 г. са осигурени 5 млн. лв. като целта е 

възстановяване на нейната цялост, с оглед ограничаване на 

потока мигранти. Според експерти по сигурността е важно и 

предприемането на действия по  възстановяване работата на 

системата за наблюдение и сигналните системи по южната граница, 

тоест, т.нар. "зелена граница“, които в резултат на спрени или 

недовършени обществени поръчки се стига до проблеми с 

охранителните системи и невъзможност за извършване на 

наблюдение. Затова е важно осъществяването на ефективно 

сътрудничество с Frontex, с оглед отстраняване на пропуските в 

системата по охрана на границата.8 

 Незаконния миграционен натиск предпоставя 

възможности за генериране на престъпност, а преминаването на 

голям брой незаконни мигранти води до превръщането на 

каналджийството в голям незаконен пазар в Европа.9 Също така, 

каналджийската дейност предпоставя превръщането й в трафик и 

експлоатация на хора, тъй като финансовите средства не са 

единственият начин за разплащане между мигрантите и 

каналджиите, като последните прибягват и до трудова 

експлоатация, търговия с органи и др. Много от нелегалните 

мигранти са млади хора, без образование, а това ги прави лесна 

мишена за  престъпна дейност. Заедно с това, не бива да се 

пренебрегва и риска произтичащ от това, че в редиците на 

преминаващите нелегални мигранти може да има радикализирани 

лица, включително терористични бойци, които да влязат в ЕС с 

миграционните потоци. Така нелегалната миграция сериозно 

застрашава качеството на националната сигурност. В тази връзка, 

уместно би било, усилията на държавите и обществата да бъдат 

насочени към прекратяване и ограничаване на военните конфликти, 

тъй като те са основният източник, отключващ миграционните 

потоци. Също така са важни действията за приобщаването на 

мигрантите към европейския цивилизационен модел, като се залага 

в голяма степен на тяхното образование и промяна на 

общественото отношение към тях, т.е същите да не се изолират и 

отделят, а да се търси начин за постепенното им включване в 

обществото. 

 Преминаване на държавната граница от незаконните 

мигранти, понякога безпроблемно, може да се обясни и с това, че 

служители на МВР участват в различни корупционни схеми и 

сътрудничат с каналджийте. Безспорно това е много сериозен 

нюанс от проблемите, които провокира незаконната миграция, но 

той заслужава особено внимание и по-задълчено проучване, което 

обаче, не е обект на настоящата статия. Според проф. Николай 

Радулов, „в „Гранична полиция”, съществува корупционна среда”, 
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която улеснява преминаването на незаконните мигранти в 

страната.10 

 Друг проблем, който поставя на дневен ред незаконната 

миграция произтича от изискванията на нормативната база, според 

които служителите на МВР, които заловят незаконни мигранти, 

същите трябва да  бъдат настанени в центрове за бежанци, тъй като 

искат убежище. След това те напускат тези центрове за бежанци, 

отново в нарушение, и българската полиция и чуждите служби ги 

залавят отново, отново  тези лица биват връщани в тези лагери и 

така, докато накрая не излязат от страната. На практика се оказва, 

че служителите на реда изразходват сериозен финансов и човешки 

ресурс за да заловят незаконните мигранти, като попадат в един 

омагьосан законодателен кръг предопределен от европейските 

рамки на третиране на незаконните мигранти. Те са са спокойни, 

защото са наясно, че попречването им да влязат в дадена страна не 

е ограничение, защото могат да го правят толкова пъти, колкото се 

налага, без за тях да има реални последици. Затова посоката, в 

която трябва да се работи е извършването на законодателни 

промени, чрез които да се ограничи спокойствието за 

ненаказуемост на незаконния мигрант, а служителите на реда да не 

губят мотивация да изпълняват служебните си задължения. 

 Следователно, на база всичко горепосочено може да се 

обобщи, че сигурността, както на българските така и на 

европейските граждани е поставена пред сериозна заплаха в 

резултат от незаконните миграционни потоци, тъй като същите се 

свързват с предпоставка за нарастване на престъпността и загуба на 

контрола по държавната граница. Също така социалните, битови и 

психологически трудности, с които се сблъскват мигрантите се 

възприемат като фактор, който пречи на тяхната адаптация в новата 

среда. За противодействие на незаконната миграция имат органите 

на реда в лицето на Главна дирекция „Гранична полиция”, която 

отговаря за контрола по държавната граница. Полицейското 

сътрудничество, нормативните промени, осигуряването на 

възможности за интерграция на мигрантите, чрез образование и 

промяна в отношението към тях, междуинституционалното 

партньорство, както и международните усилия за ограничаване на 

военните зони на световната карта, могат да съдействат в борбата с 

незаконната миграция и последиците от нея. 

 

 Заключение 
 Новият ХХІ век заедно с неограничените възможности 

пред модерното общество носи със себе си и предизвикателството 

миграция, която се превръща в съставна част от водещите глобални 

проблеми. В същото време, географското положение на България и 

членството на страната ни в ЕС я превръщат в обект на множество 

транзитни, миграционни, контрабандни и криминални потоци. 

Това налата необходимостта от нов прочит на рисковете и 

заплахите пред сигурността на страната, резултат от засиления 

натиск на незаконно преминаващите мигранти. Заедно с това е 

важно постоянно усъвършенстване и развитие на нормативната 

рамка, с оглед ограничаване на корупционните практики и 

организирана престъпност свързани с нелегалната миграция. 
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Abstract: Cyber warfare nowadays is a new and very important concept of the modern world. After land, sea, air and space, the war has 

entered the fifth dimension: cyberspace. Some computer glitches or attacks paralyze military e-mail systems, refineries and pipelines 

explode, air traffic control systems collapse, trains derail, financial data gets misdirected, power grids damaged, satellites go out of control. 

Worst of all, the identity of the aggressor remains a mystery. The effects of a cyber war are similar to those of a nuclear attack. This requires 

protective measures and security for the information that circulates in these communication systems and networks and constitutes one of the 

challenges of today's time. Threats to communication and information systems have made cyber defense in the field of homeland security an 

element that must be taken into consideration. 
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1. Introduction 
The Internet, as one of the most important inventions, has broken all 

barriers and transformed the way we communicate, work, have fun, 

perform services, etc. 

Our world has become increasingly networked, with digitized 

information supporting key services and infrastructures [1]. 

Nations, states, organizations and ultimately users are all concerned 

about threats to the confidentiality, integrity and availability of 

digitized information [2]. In a digital world that is progressively 

permeating every area of our daily lives, both public and private, 

security is a must. In the field of information technology, cyber 

security plays a critical role. When we are in an attack, cyber 

security is the first thing that comes to mind. Protecting our 

personal data online has become a major concern. The large number 

of digital devices [3] connected to the network has expanded at a 

rapid pace in recent years, exceeding by the end of 2021 about 50 

billion and this results in an increase in the number of vulnerable 

devices [4]. Businesses are transforming into data exchange relying 

on telecommunication network technology [5], therefore "data 

security" is vital to the future of intelligent cyber security systems 

and services. The focus of this paper will be the analysis of cyber 

attacks against the e-albania digital platform and the preventive 

measures that must be taken against cyber threats on the Internet 

and especially on the Intranet. 

 

2. Problem discussion 
Cybersecurity requirements will be a fundamental feature of the 

twenty-first century. The term "cyber security" refers to approaches 

and procedures for protecting digital information. An information 

system stores, transmits or uses data that a criminal claims to 

possess. The network, servers, and computers are simply conduits 

for data. Effective cyber security reduces the risk of cyber attacks 

and protects companies and individuals against the illegal use of 

systems, networks and technology. 

Cybersecurity refers to the technologies, techniques, and procedures 

used to prevent hackers from damaging computers, programs, 

networks, and data [6]. Cyber security specialists are increasingly 

dealing with a wide range of cyber threats in near real time, to 

detect, analyze and provide protection against such threats with the 

intelligent use of a protection practice. 

Cybersecurity is essential for government infrastructure, where data 

is stored on computers and other devices [7 ] and may contain 

sensitive information, such as intellectual property, financial data, 

personal information or other types of data [8] , in which illegal 

access or exposure may result in adverse effects. Cyber attacks are 

the fastest growing crime in the world and they are getting bigger, 

more sophisticated and more expensive. 

Hackers steal an individual's personal information and sell it for 

profit, which is known as identity theft [9 ], 

recognizing that no one is immune to the threat posed by 

cybercrime. Digital educational platforms are a critical component 

of any cybercrime plan related to the use of the network in scientific 

research and simulation applications[10]. Because of the above, 

cyber security has become an important part of business and the 

focus is now on developing appropriate response plans that 

minimize the damage in the event of a cyber attack. 

The types of cyber security are numerous and are often known as 

electronic information security. They act as a barrier, ensuring that 

data on digital devices is invulnerable to external attacks [11]. So 

cyber security is more about risks from outside the network. 

The security of Critical Infrastructure, on which companies rely 

heavily, is vital and uses a variety of security techniques. Among 

them, we can mention electricity networks, water purification, 

traffic lights, shopping centers, hospitals, etc. They can serve as a 

platform for cyber malware to infect endpoints to which these 

systems are connected. These organizations must have a 

contingency plan that would help their businesses withstand cyber 

attacks, because the security and resilience of this critical 

infrastructure is vital to our safety and well-being. 

Network security is about protecting against hostile intrusion and 

limiting access to it by recording user activities. As a result, 

institutions, public or private enterprises, must implement a security 

program to monitor the internal network and infrastructure and to 

combat cyber-attacks and network-related viruses. Security teams 

are prepared to implement policies and procedures to protect the 

network, highlight errant traffic, and be alerted to real-time threats, 

which helps them better manage network security monitoring from 

exploits spam and creating fresh and strong passwords. 

End-user education recognizes that cybersecurity solutions are 

only as strong as their weakest links, which are the people who use 

them. End-user education includes instructing users on best 

practices such as not clicking on unexpected links or opening 

strange email attachments, which can lead to the spread of malware 

and other dangerous programs. Advising users not to connect 

unidentified USB drives. 

Endpoint security shows us that today's threats increasingly come 

from endpoints, meaning that centralized network protection is 

insufficient. Moving security perimeters that are not clearly defined 

require adding new levels of security through endpoint protection. 

In order to avoid risks that may come from the use of remote 

devices, security must keep access points under primary control 

[12]. This enables businesses to protect their servers, workstations 

and mobile devices from cyber attacks both locally and remotely. 

The interconnection of devices in a network create access points for 

threats and vulnerabilities, and by stopping attempts to access these 

entry points, endpoint security becomes more effective. File 

integrity monitoring, antivirus and anti-malware programs will be 

the main techniques used. 

Website Security is used to prevent and protect websites from cyber 

security threats. In recent years, the incidence of data breaches on 

websites has increased steadily, resulting in identity theft, financial 

loss, reputational damage and damage to the image of the institution 

or business. The main reason for this is that many website owners 

believe that their site is protected and maintained by their provider. 

Some of the important techniques and tools used for internet 

security are site scanning, malware removal, firewall application 

and security testing. 

 

3. Objectives and research methodologies 
In the middle of July of this year, devastating cyber attacks were 

launched against the digital platform of the Albanian government, 
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blocking the websites of the ministries and the public services of the 

e-albania platform [13]. 

From the analysis of this attack on the scale of a "Cyber War", it 

can be seen that there were several phases in this campaign such as: 

 Initial intervention, deployment of ransomware 

malware. 

 Exfiltration of data, gaining initial access to their 

receipt. 

 Data encryption and destruction. 

 Information acquisition operations. 

The Microsoft Threat Intelligence Center (MSTIC) estimated that 

the actors involved in gaining initial access and exfiltrating data in 

the attack were linked to Iran's Ministry of Intelligence and Security 

(MOIS) using three unique groups in this activity. criminal (fig.1). 

 
Figure 1. The threat actors behind the attack against the Albanian digital 

platform. 

 

The analysis of the attacks based on the evidence collected from the 

traces left in the digital systems showed that: 

 The attackers operated outside Iran. 

 The attackers responsible for the intrusion and extraction of data 

used tools used in previous attacks. 

 The data wipe code was previously used by known attackers. 

 The ransomware was from the same digital certificate previously 

used by the Iranian hackers. 

 

The crime triangle [14 ], which is often used to define cybercrime, 

states that for a cybercrime to occur, there must be three variables: a 

victim, a motive, and an opportunity. The victim is the person 

(subject) that will be attacked, the motive is what motivates the 

criminal to commit the crime, and the opportunity is when the crime 

will be committed on the system or on an unprotected device. 

 

It was noted that the intrusion and exfiltration was carried out by a 

group that likely had access to the network of an Albanian 

government victim from May to July 2021, exploiting a 

vulnerability in a patched SharePoint server, called the 

administration. al and using a service account of a member of the 

misconfigured local administrative group. Through this intervention 

on the Internet was provided the possibility to upload, download 

and delete files, to rename and execute commands with an option as 

a specific user. 

Analysis of Exchange logs later showed that between October 2021 

and January 2022 mail was exfiltrated using the victim's network 

from the following IPs: 

144[.]76[.]6[.]34; 176[.]9[.]18[.]143; 148[.]251[.]232[.]252 

The attack group most likely associated with MOIS used the 

Jason.exe tool to access compromised mailboxes. The cyberattack 

on e-albania used a common tactic of attackers deploying  

ransomware first, followed by malware. The group in this attack 

had the motive of deleting data in the target systems. They use the 

same EldoS RawDisk license key and driver as ZeroCleare. 

The code used in this attack had the following characteristics: 

Filename cl.exe; rwdsk.sys; Embedded; GoXml.exe. 

The attacker's logo was an eagle of the hacker group "Predatory 

Sparrow" inside the Star of David (fig.2). This signals that the 

attack on Albania was a revenge. The messages from these attacks 

targeted government politicians for their support of the MEK 

organization. 

 
Figure 2. Ransomware image and Homeland Justice banner 

 

DART and MSTIC relied on attack analysis using Microsoft 365 

Defender. The analysis identified the use of vulnerabilities to ensure 

web resilience, discovery actions, common credential harvesting 

techniques, protection evasion methods to disable security products, 

and a final effort of actions to target encryption and wipe digital 

information. . This destruction attempt had less than 10% total 

impact on the target systems environment. 

Unrecoverable tools were identified, suggesting that discovery 

attempts were present in the form of executive file names, resident 

mailbox data, database and user details. Similar actions by threat 

actors observed by MSTIC and DART detail the custom and open 

source tools used for these efforts that were: 

IPGeter.exe; FindUser.exe; recdisc.exe; NetE.exe; 

advanced_port_scanner.exe; mimikatz.exe; shared.exe; Stored 

CSV and TXT files 

Before the final phase of the attack began, threat actors gained 

administrative access to a deployed endpoint detection and response 

(EDR) solution to make modifications, removing libraries that 

affected agents across the enterprise. In addition, a binary to disable 

Microsoft Defender Antivirus components was spread using custom 

tools. The distributed binary named disable-defender.exe queries 

for TokenElevation using the GetTokenInformation API and 

checks if the process was running with the privileges granted. (fig. 

3) 

 

 
Figure 3. How the attacker was able to evade the defense components 

 

 

After successfully creating its own process with the 

TrustedInstaller privilege, it proceeds to disable Defender 

components. 

 

3. Conclusion 
"Cyberwar" organized and directed by restructured Hacker groups 

and when there is state support is dangerous and defeating these 

attackers is extremely difficult. 

The most dangerous attacks that continue to be used in this 

"cyber war" continue to be: 

 Phishing attack where cyber attackers attempt to obtain 

personal information or data, such as usernames, 

passwords and credit card numbers, by impersonating a 

trusted entity under these circumstances. 

 Malware is designed to disrupt the normal operation of 

any device, including mobile phones, desktop computers 

and servers. 
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 Ransomware, a specialized malware distributed to 

extort money from targets and is one of the most 

widespread and well-known cases of cyber attacks. To 

gain access to the target computer's hard drive, the 

attacker distributes malware like a virus. It then encrypts 

the data and makes the computer and its contents 

inaccessible until the user pays the ransom demanded by 

the attacker. 

 Denial of Service (DoS) attacks involve flooding the 

server host with far more requests than it can handle, 

causing the server to fail. 

 Smurf attack, to overwhelm a target network with 

traffic, this attack uses IP spoofing and ICMP protocol. 

 Botnets, are millions of malware-infected systems 

under the control of hackers to carry out DdoS attacks. 

These attacks are difficult to track because the botnets are 

located in different geographical locations 

 Rogue Access Point The rogue access point is one of 

the most common wireless security risks, and has been 

used in a variety of attacks, including DoS and data theft. 

A rogue access point is an illegitimate yet functional 

network node. 

 Zero Day Attack, where the source of the vulnerability 

can be a flaw in your software, hosted application, or even 

your hardware. 

 IoT Based Attacks, where IoT devices are less secure 

than most modern operating systems. Hackers can go 

after medical devices, security systems, and smart 

thermometers, or they can try to exploit IoT Devices to 

carry out large-scale DDoS attacks. 

 Insider Threats, is a threat to a company's security or 

data that originates from within the company. They are 

difficult to identify and avoid. They come from 

employees, contractors, and third-party affiliates of a 

business. 

Some protective measures for cyber security: 

 Firewalls are at the heart of security technologies and 

have become one of the most critical security tools. [124]. 

 Penetration Testing, often known as pen testing, is a 

method of assessing a company's security systems and the 

security of its IT infrastructure by safely exploiting 

vulnerabilities. 

 Web Vulnerability Scanning Tools, are automated 

programs that analyze the organization's web, applications 

for security flaws. 

 Staff Training, is not a "cyber security tool", but it is 

one of the most effective types of defense against cyber 

attacks to have knowledgeable staff who understand cyber 

security. 

 Out-Dated Hardware, software updates must match the 

hardware ones. 
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА В ЩАТНИЯ СЪСТАВ В СТРУКТУРАТА 

НА МВР, СЪБЛЮДАВАЩ МИГРАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ  
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Abstract:The article examines the structures of  Departments in Ministry of Internal Affairs which observe migratory processes in the 

Republic of Bulgaria. In the statement is placed on review and analysis of the structures of Department Border Police and Department 

Migration in Ministry of Internal Affairs in the Republic of Bulgaria. Department Border Police as a national specialized body for protection 

of Bulgarian borders including illegal migrants. Department Migration as a specialized body to meet migrants and give them preventive 

activity against discrimination. Attention is drawn to examination of classification on regular staff Department Border Police and 

Department Migration.  

Keywords: MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS, DEPARTMENT BORDER POLICE, DEPARTMENT MIGRATION, MIGRATORY 

PROCESS, STRUCTURES 

1. Увод. 

Съвременните миграционни процеси са свързани с 

икономически, културни, социални и други причини и създават 

многобройни предизвикателства пред отделните страни не 

само в Европа, но и по света. Международната миграция 

нараства с развитието на европейската интеграция. 

Премахването на вътрешните граници между страните членки 

през 1993 г.улеснява движението на хора и стоки между тях.. 

България като член на ЕС се ползва в различна степен от 

възможностите, които най-голямата световна общност 

предлага. Поради различната степен на развитие на отделните 

страни междурегионалната миграция е един от основните 

проблеми на Европейския съюз. Днес в резултат на тлеещите 

конфликти в Азия и на Балканите миграционните процеси са 

засилени, защото много хора от Афганистан,Сирия и територии 

със замразени конфликти търсят препитание и сигурност за 

своите семейства, но наред с тези хора в страната е възможно 

да навлизат бивши бойци на ИДИЛ и други крайни 

радикализирани елементи. Те пресичат незаконно границата с 

цел да останат в България или на път за Западна Европа, където 

е възможно да подготвят и извършват терористични актове. 

Движението на тези потоци се извършва по така наречения 

Балкански маршрут и за пресичането на тези нелегални 

процеси е необходимо те да бъдат следени, контролирани и 

прекъснати от съответните служби.Обект на статията е 

изследване на класификацията в щатния състав в структурата 

на МВР, съблюдаващи миграционните процеси. 

 

2. Предпоставки и начини за разрешаване на 

проблема. 

Вътрешната сигурност е функция на специализираните 

полицейски структури. Всяка една от тях е  

 

 

 

специализирана в различни сфери на обществения живот. 

Спецификата на охраната на държавната граница е наложила 

още от създаване на българската държава за тази цел да се 

обособят и развиват специализирани органи.МВР участва във 

формиране на миграционната политика на Република България 

и на Европейския съюз със съответните негови структури, 

имащи отношение към миграционните процеси - Главна 

дирекция „Гранична полиция” (ГДГП) и Дирекция "Миграция". 

2.1.Главна дирекция „Гранична полиция” (ГДГП)– функция, 

задачи, дейност и структура. 

Главна дирекция „Гранична полиция” (ГДГП) е отговорна за 

граничния контрол, противодействието на незаконната 

миграция и трафика на хора. ГДГП е и отговорната национална 

структура за изпълнението на спогодбите за обратно връщане 

на ниво ЕС и тези на двустранно равнище с трети държави 

(Косово, Ливан и Узбекистан).Главна дирекция "Гранична 

полиция" (ГДГП) е национална специализирана охранителна и 

оперативно-издирвателна структура на МВР за граничен 

контрол и изпълнява следните дейности по закона на МВР: 

- наблюдение на границата, противодействие на незаконната 

миграция и трафика на хора; 

- гранични проверки на преминаващите през границата лица и 

транспортни средства, включително в граничната зона, в 

зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове, 

международните летища и пристанища,вътрешните морски 

води, териториалното море, континенталния шелф, българската 

част на река Дунав и другите гранични реки и водоеми; 

- превенция, предотвратяване, пресичане и разкриване на 

престъпления, свързани с незаконна миграция и трафик на хора, 

извършвани в зоните и обектите в граничната зона, в зоните на 

граничните контролно-пропускателни пунктове, международните 

летища и пристанища, вътрешните морски води, териториалното 

море, континенталния шелф, българската част на река Дунав и 

другите гранични реки и водоеми; 

- разследване на престъпления, свързани с контрола и охраната на 

държавната граница; 

- охрана на обществения ред в зоните на граничните контролно-

пропускателни пунктове и контрол на безопасността на движението 

в районите на аерогарите; 

- приемане и предаване на нарушители на режима на влизане и 

пребиваване от и на други държави в съответствие със закон или 

международен договор, по който Република България е страна; 

- изработване на карти и на друга документация на държавната 

граница и създаване и поддържане на геодезическо-картографски 

фонд за нея; 

- методическо ръководство и контрол на дейностите,свързани с 

граничния контрол и охраната на държавната граница, с изключение 

на дейността по разследване на престъпления. 

   ГДГП е национална специализирана структура, която при 

осъществяването на граничен контрол и охрана на държавната 

граница: 

 контролира спазването на граничния режим; 

 извършва дейност по превенция, предотвратяване, 

пресичане, разкриване и разследване на престъпления,свързани с 

незаконна миграция и трафик на хора. 

Главна дирекция "Гранична полиция"е основна структура на МВР и 

е юридическо лице на бюджетна издръжка.Тя се състои от 

централни и териториални структурни звена, които се ръководят от 

директора на службата и не се включват в структурата на 

областните дирекции на МВР. В централните структури на ГДГП 

има отдели, сектори и други звена от по-нисък ранг по направление 
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на дейност. В дирекцията е създаден и Специализиран отряд 

"Въздушно наблюдение“. 

Териториалните звена на ГДГП са регионалните дирекции 

"Гранична полиция" (РДГП) в Елхово, Смолян, Кюстендил, 

Драгоман, Русе и Бургас. За граничния контроли охраната на 

границата на основните български летища е създадена отделна 

регионална дирекция "Аерогари". В регионалните дирекции се 

създават гранични полицейски управления (ГПУ), бази гранично-

полицейски кораби (БГПК), гранични контролно-пропускателни 

пунктове (ГКПП), сектори и звена от по-нисък ранг.  

 

2.2.Дирекция "Миграция" е специализирана структура на МВР за 

регулиране и контрол на миграционните процеси на чужденците, 

пребиваващи в Република България, и за административно 

обслужване на гражданите на Европейския съюз, гражданите на 

държави - страни по Споразумението за Европейското 

икономическо пространство, гражданите на Конфедерация 

Швейцария, както и членовете на техните семейства съгласно 

Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република 

България на гражданите на Европейския съюз и членовете на 

техните семейства. 

При осъществяване на дейността си по регулиране на 

миграционните процеси и административния контрол върху 

пребиваването на чужденци в Република България директорът на 

дирекция "Миграция", директорите на областните дирекции на МВР 

или оправомощените от тях длъжностни лица: 

1. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2011 г., в сила от 05.07.2011 г.) издават или 

отказват издаването на разрешения за краткосрочно, 

продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване; 

2. продължават срока на пребиваване на чужденците в Република 

България; 

3. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2011 г., в сила от 05.07.2011 г.) отнемат 

правото на издадено разрешение за краткосрочно, продължително, 

дългосрочно или постоянно пребиваване при наличие на законовите 

изисквания; 

4. анулират издадена виза или намаляват срока за пребиваване на 

чужденец в страната, определен от издадената виза, при 

неизпълнение на изискванията на Закона за чужденците в Република 

България (ЗЧРБ); 

5. издават удостоверителни документи, които по силата на 

нормативен акт имат отношение по процедурата за издаване и 

отнемане на разрешение за пребиваване в Република България; 

6. осъществяват съгласувателни процедури с дирекция "Консулски 

отношения" на Министерството на външните работи за издаване на 

разрешения за пребиваване в Република България; 

7. дават становища по молби за придобиване, възстановяване и 

освобождаване от българско гражданство, за издаване на 

разрешения за работа и становища до други ведомства, които по 

смисъла на нормативен акт имат отношение по пребиваването на 

чужденците в Република България; 

8. осъществяват административното обслужване на гражданите на 

Европейския съюз, гражданите на държави - страни по 

Споразумението за Европейското икономическо пространство, 

гражданите на Конфедерация Швейцария, както и членовете на 

техните семейства съгласно Закона за влизането, пребиваването и 

напускането на Република България на гражданите на Европейския 

съюз и членовете на техните семейства. 

За регулиране и контрол на миграционните процеси по въпросите на 

убежището, бежанците и чужденците дирекция "Миграция" 

взаимодейства с други структури на МВР, други ведомства и 

служби. 

 

 

3. Резултати и дискусия. 

 
В таблица 1 е дадена структурата на МВР и мястото на  Главна 

Дирекция „Гранична полиция“ /ГДГП/и Дирекция „Миграция“ 

както и разположението на останалите структурни звена в системата 

МВР. 

Главният секретар на МВР ръководи дейността на Главна дирекция 

„Гранична полиция“ и дирекция "Миграция".В своята дейност 

Главна Дирекция „Гранична полиция и Дирекция „Миграция“ 

осъществяват взаимодействие както с останалите структурни звена в 

МВР, така и с други държавни организации. 

 
Таблица 1. Основни структури на МВР

 
 
За изпълнението на гореизложените функции и задачи по 

съблюдаването и управлението на миграционните потоци на 

територията на Република България Главна Дирекция 

„Гранична полиция“ /ГДГП/ и Дирекция „Миграция“ в 

структурата на МВР притежават структура и щат като следва 

(на таблица 2 е дадена организационната структура на Главна 

дирекция „Гранична полиция“): 

 
Таблица 2. Структура на Главна Дирекция „Гранична полиция“ 

 
 
3.1.Щатна структура на Главна Дирекция „Гранична 

полиция“(ГДГП). 

Дирекция „ГП“ притежава следния общ щат: 

Държавни служители по служебно правоотношение - 6132 

Лица, работещи по трудово правоотношение-750 

Общият брой служители е 6882. 

Основният команден състав е: 

3.1.1Директор (главна дирекция) – главен Комисар - висша 

ръководна длъжност; 

-Ръководни длъжности са: 

Заместник-директор (главна дирекция)- ст. комисар; 

Директор (дирекция в главна дирекция) - ст. Комисар; 

Заместник-директор (дирекция в главна дирекция)- комисар; 

Началник на отдел – комисар; 

Началник на сектор - главен инспектор; 

Началник на група – старши инспектор; 

- Изпълнителски длъжности са: 

Главен разследващ полицай - държавен инспектор; 

Старши разследващ полицай РДГП - инспектор; 

Старши разследващ полицай ГПУ - инспектор; 

Разследващ полицай РДГП- инспектор; 

Разследващ полицай ГПУ- инспектор; 

Младши разследващ полицай- инспектор; 

 

CONFSEC 2022

56



Разузнавач 1-ва ст.- инспектор; 

Разузнавач 2-ра ст.- инспектор; 

Разузнавач 3-та ст. - инспектор; 

Разузнавач 4-та ст. - инспектор; 

Разузнавач 5-та ст. - инспектор; 

Разузнавач 6-та ст. - инспектор; 

Полицейски инспектор 1-ва ст. - инспектор; 

Полицейски инспектор 2-ра ст. – инспектор; 

Полицейски инспектор 3-та ст. –инспектор; 

Полицейски инспектор 4-та ст. - инспектор; 

Полицейски инспектор 5-та ст.– инспектор; 

Полицейски инспектор 6-та ст. - инспектор; 

3.1.2. Специализиран отряд“ Въздушно наблюдение“ /СОВН/. 

   Ръководни длъжности са: 

Началник /СОВН/ - комисар; 

Заместник-началник на СОВН- комисар; 

Началник на сектор – главен инспектор; 

Началник на група - старши инспектор; 

Изпълнителски длъжности са: 

Старши пилот - инспектор; 

Пилот – инспектор; 

Борден инженер 3-та ст. - инспектор; 

Борден инженер 4-та ст. – инспектор; 

Борден инженер 5-та ст. - инспектор; 

Борден инженер 6-та ст. - инспектор; 

3.1.3. Регионални дирекции „Гранична полиция“/РДГП/. 

Ръководни длъжности: 

Директор - комисар; 

Заместник-директор - комисар; 

Началник БГПК – Созопол - комисар; 

Началник БГПК – Видин – главен инспектор; 

Началник на сектор – главен инспектор; 

Заместник-началник на сектор БГПК – 

Созопол - главен инспектор; 

Заместник-началник на сектор БГПК – 

Видин - главен инспектор; 

Началник на група кораби - старши инспектор; 

Началник на група - старши инспектор; 

Изпълнителски длъжности: 

Командир на кораб до 100 БРТ - инспектор; 

Главен щурман – инспектор; 

Старши щурман – инспектор ; 

Разузнавач 4-та ст. - инспектор; 

Разузнавач 5-та ст. - инспектор; 

Разузнавач 6-та ст. - инспектор; 

Полицейски инспектор 4-та ст. - инспектор; 

Полицейски инспектор 5-та ст. - инспектор; 

Полицейски инспектор 6-та ст. - инспектор; 

3.1.4. Сектор “Специални тактически действия“- в РДГП /от 

01.10.2020 г./, неотразен в таблица 2 

Ръководни длъжности: 

Началник на сектор- главен инспектор; 

Началник на група – старши инспектор; 

Изпълнителски длъжности: 

Тактически инспектор 4-та ст. - инспектор; 

Тактически инспектор 5-та ст. - инспектор; 

Тактически инспектор 6-та ст. - инспектор; 

3.1.5.Гранични полицейски управления /ГПУ/. 

Ръководни длъжности: 

Началник 1-ва ст. ГПУ - комисар; 

Заместник-началник 1-ва ст. ГПУ- главен инспектор; 

Началник 2-ра ст. ГПУ - главен инспектор; 

Началник на сектор ГПУ- главен инспектор; 

Началник 1-ва ст. ГКПП - главен инспектор; 

Заместник-началник 1-ва ст. ГКПП - старши инспектор; 

Началник 2-ра ст. ГКПП - старши инспектор; 

Заместник-началник 2-ра ст. ГКПП - старши инспектор; 

Началник на група – старши инспектор; 

Началник 3-та ст. ГКПП - старши инспектор; 

Изпълнителски длъжности: 

Началник на смяна на ГКПП - инспектор; 

Разузнавач 5-та ст. - инспектор; 

Разузнавач 6-та ст. - инспектор; 

Полицейски инспектор 5-та ст. - инспектор; 

Полицейски инспектор 6-та ст. - инспектор; 

3.1.6.ГПУ Група „Специални тактически действия“: 

Ръководни длъжности: 

Началник на група – старши инспектор; 

Изпълнителски длъжности: 

Тактически инспектор 5-та ст. - инспектор; 

Тактически инспектор 6-та ст. - инспектор. 

Държавни служители със средно образование – служители в 

ГДГП, РДГП, ГПУ са младши изпълнителски длъжности: 

младши експерт; 

младши разузнавач; 

младши оперативен дежурен; 

водач на оперативен автомобил; 

младши инспектор. 

 

3.2. Щатна структура на дирекция „Миграция“. 

Дирекция „Миграция“ притежава следния общ щат: 

Държавни служители с висше образование- 139 

Държавни служители със средно образование-194 

Лица, работещи по трудово правоотношение-108 

Общият брой служители е 441. 

Основният команден състав е: 

3.2.1.Директор- старши комисар – ръководи дейността на 

дирекцията; 

Ръководни длъжности: 

Заместник-директор – комисар; 

Началник на отдел – комисар; 

Началник на сектор - главен инспектор; 

Началник на група – старши инспектор; 

Изпълнителски длъжности: 

Полицейски инспектор 1-ва ст.- инспектор; 

Полицейски инспектор 2-ра ст.- инспектор; 

Полицейски инспектор 3-та ст. –инспектор; 

Полицейски инспектор 4-та ст.- инспектор; 

Полицейски инспектор 5-та ст.– инспектор; 

Полицейски инспектор 6-та ст.- инспектор; 

3.2.2.Специален дом за временно настаняване на чужденци 

(СДВНЧ) – София: 

Ръководни длъжности: 

Началник на отдел – комисар; 

Началник на сектор - главен инспектор; 

Началник на група – старши инспектор; 

Изпълнителски длъжности: 

Полицейски инспектор 3-та ст. –инспектор; 

Полицейски инспектор 4-та ст. - инспектор; 

Полицейски инспектор 5-та ст. – инспектор; 

Полицейски инспектор 6-та ст.- инспектор; 

3.2.3. Специален дом за временно настаняване на чужденци 

(СДВНЧ) – Любимец:  

Ръководни длъжности: 

Началник на отдел – комисар; 

Началник на сектор - главен инспектор; 

Началник на група – старши инспектор; 

Полицейски инспектор 4-та ст. - инспектор; 

Полицейски инспектор 5-та ст. - инспектор; 

Полицейски инспектор 6-та ст. - инспектор; 

Щатно-длъжностните разписания на дирекциите се 

утвърждават от министъра на вътрешните работи и се 

съхраняват в отделите по личен състав, а длъжностните 

характеристики са класифицирана информация. 

 

4. Заключение. 

 
     Съществуващите рискове и заплахи за сигурността на 

гражданите, произхождащи от нелегалната миграция на 

територията на страната, поставят на изпитание способностите 

на щатния състав в структурите на МВР, съблюдаващи 

миграционните процеси, да изпълняват функциите и задачите 
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си в условия на непрекъснато нарастващи обществени 

очаквания към него. Това налага постоянно усъвършенстване 

на организационно – щатните структури на ГД „ГП“ и 

Дирекция „Миграция“ , както и при изпълнение на обичайните 

им ежедневни дейности, така и при различни кризисни 

ситуации. Необходимо е постоянно усъвършенстване на 

нормативната база и професионализма на състава за 

изпълнение на възложените им функции. За това не са нужни 

значителни финансови и материални ресурси, а отговорно и 

творческо отношение на състава и осъществяванане на 

организиран и целенасочен процес на ежедневна подготовка. 
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Abstract: The article with the title "Information security in archival science" focuses on the need for the state archives system to be able to 

meet the modern needs of archival information users, individuals and legal entities. Modernization and updating of archives cannot happen 

without using the new technological possibilities. At the same time, a challenge of the modern society of rapidly developing and changing 

information technologies is to what extent can digital information be trusted? Archival institutions have the opportunity to participate in the 

creation of the so-called a new architecture of security, trust and reliability. 

The article is divided into an introduction, presented a model of the development and implementation of blockchain technology in the 

National Archives of South Korea, conclusion and literature. 
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1. Introduction 

Blockchain is an innovative database technology. It is a digital 

ledger and the information is distributed in a "chain of blocks". 

 

 

Fig.1 Blockchain technology1 

 

The blockchain system consists of the following elements: 

1. Information that is stored in a block; 

2. Hash. This binding element is unique and is passed on to the 

next block. There is a role of fingerprint; 

3. The hash of a previous block is the last piece in a blockchain. 

Blockchain is a data storage platform that, once stored, cannot 

be changed. This function is achieved by distributing authority and 

monitoring by all participating members in the system, rather than 

using centralized control. 

The inherent property of blockchain decentralization meets the 

most important value in record management and is neutral to all 

external forces. Blockchain platforms are an extremely attractive 

technology in the field of record and archive management. 

Data authenticity and integrity are essential attributes of records 

and archives management. Integrity is a necessary condition for 

maintaining authenticity. And although there are many practical 

constraints (e.g. budget, technology and time), it is necessary for 

national archive and archival institutions to apply blockchain to 

their management systems and create a long-term plan to achieve 

such application. 

In this article, I will focus on the results of a research project of 

the National Archives of South Korea, which was conducted from 

2019 to 2021.2 

 

 

2. Presentation of blockchain technology from the 

point of view of information security 

Thanks to the Korean government's policy of investing in digital 

transformation, NAK Blockchain has developed the NAK document 

storage platform for research and development (R&D).3  

In 2019, NAK developed a blockchain recording platform using 

a hyperledger4 system. As early as the following year, R&D was 

conducted to implement archival practices for recording and storing 

documents using the platform. In 2021, research continues to verify 

the integrity of input data from the multiple government 

administration systems in South Korea. 

To understand the rationale behind the introduction of 

blockchain technology, we must first understand the digital 

environment of the Korean government 5 . In 2001, the Korean 

government passed the E-Government Act and began to 

electronically convert paper-based government activities. Various 

types of paper documents such as government taxes, criminal 

justice records, social security and financial documents have been 

digitized and a number of information systems have been created 

for their use and management6. Since the early 2000s, the Korean 

government has provided a significant budget to create various 

business systems to convert large amounts of paper records into 

digital versions. 

Thanks to these investments, there are now more than 16,000 

information systems used by government administrations and 

institutions involved in the digitization of paper records. The types 

and number of electronic records through these systems are growing 

significantly. NAK archivists, who are responsible for the 

preservation of public records, face increasing difficulties in 

ensuring the authenticity of these new types of records with 

traditional records management methods. This is the main reason 

why NAK employees are looking for a solution and are interested in 

innovative technologies, including blockchain technology. 

It is the responsibility and obligation of archival institutions to 

maintain authenticity and deliver unaltered documents to future 

generations, regardless of the type of public record. Durability is the 

minimum requirement for all electronically created records to 

maintain authenticity from creation to end of life. In particular, the 

bitstream 7  of the records must not be changed, except in cases 

where it is determined that it is no longer possible to maintain the 

current state of the records and they must be properly converted to 

another format. 
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Extremely rare are cases that involve changes in the storage 

format due to a change in record-keeping policy, a change in the 

method of providing information, a change in the information itself 

if there is a change in the method of authentication, and other 

factors. 

NAK adopts a long-term storage strategy that combines 

migration and encapsulation to ensure the authenticity of digital 

documents, their security and non-tampering. The storage strategy 

aims to convert digital record objects into PDF and encapsulate 

them by adding electronic signatures as well as recording metadata. 

NAK refers to these encapsulated objects as NAK Encapsulated 

Objects (NEOs)8. Converting most types of electronic documents to 

NEO is usually not difficult, but converting large objects, such as 

audiovisual recordings, and a number of objects such as data sets in 

information systems, is actually not easy at all. Thus, NAK was 

unable to apply authentication strategies, such as NEO, to 

audiovisual recordings or datasets. 

In 2020, NAK decided to use blockchain audit trail technology9 

to solve the authenticity problem of audiovisual recordings. In this 

way, the security of the network and information resource is 

guaranteed. Next year, National Archives officials are auditing 

measures to ensure the integrity of documents, using blockchain 

auditing technology to monitor transactions in the data sets created 

in these systems. Based on this solution, NAK promotes R&D 

projects that have developed a blockchain system for audiovisual 

records and an authenticity dataset. 

The organization of the National Archives of South Korea to 

use blockchain technology consists of two phases of research and 

development. In the first case, the use of blockchain transaction 

auditing technology to ensure the authenticity, authenticity and 

reliability of audiovisual archives. The second case is the use of 

blockchain technology to verify that the data sets of multiple 

information systems built by government institutions are managed 

without falsification or manipulation. 

In addition to existing electronic documents, the former offers a 

method of maintaining authenticity suitable for a new type of record 

called an audiovisual record, and the latter datasets. In addition to 

the fact that each R&D case deals with a different type of record, 

the location and environment in which each record physically exists 

should also be noted. Audiovisual records are transferred and 

managed by the Central Archives Management System (CAMS) 

and Multimedia Asset Management (MAM), which are managed by 

NAK. In contrast, datasets are managed in two main ways 

according to record evaluation. The first is a method of transferring 

records to NAK, such as audiovisual records, and the second is a 

method of self-management of records by the institution that creates 

them. When the data sets are transferred to the NAK, a newly 

designed and built system can manage them without considering the 

system before the transfer. Therefore, this study focuses on self-

administered datasets. In the NAK transfer method, a new system 

can be designed and built freely. However, in the method of self-

management from the source institution without transfer to NAK, 

there is a limitation that it should not affect the information system, 

including the current data sets, and it should be applicable to 

different information systems10. 

 

2.1. Applied concept 

The ISO 1548911 standard establishes the basic concepts and 

principles of records management. According to ISO 15489, records 

must maintain the characteristics of authenticity, integrity, 

reliability and usability throughout the management process. To 

demonstrate that these four characteristics are preserved in records 

management processes, the metadata that is used in records is 

managed along with the records themselves12 . Dr. V. Memljo 13 

distinguishes three separate stages in the development process of 

the concept of recording archives in the blockchain. In the first 

stage, the integrity of the authentic records is ensured by separately 

establishing a blockchain platform as a cryptographic mirror system 

to the records preserved within the existing information system 

currently in use. In the second stage, tasks are performed together 

with record management within a system by developing and 

implementing the new work system itself as a blockchain platform. 

In the final stage, tokens ensure the integrity of non-electronic 

records by attaching to the records and tracking the specific tokens 

that can be recognized by the blockchain platform14. 

NAK currently creates and manages audiovisual records in 

three distinct formats – original, copy for use and preservation, and 

the MAM system. 

A blockchain system has been developed for the authenticity of 

audiovisual recordings. 

The hyperledger variant of the blockchain system and the 

prototype code are used to verify the authenticity of the records15. 

This code is provided only if the request is approved and 

authorization is required when disclosing inside information. 

 

2.2. Authenticity check 

Archives should be able to provide part of a whole record and in 

different formats, depending on the needs of the users as well as the 

service policy. Audiovisual records can also be changed in different 

formats according to the needs of users of archive information, and 

blockchain should be able to verify and track all change transactions 

and provide authentic verification services. 

 

Fig.2 The interface of a developed authentication service 

 

2.3. Execution 

To test the effectiveness of the proposed model, NAK staff are 

using Loopchain16 as a blockchain platform17, with prototype code 

available online18. 

It is difficult to introduce a public blockchain into the public 

domain due to the presence of confidential or private information 

that should not be exposed to the public sector and needs to be 

protected from detractors. For this reason, private blockchain is 

suitable for public administration, involving several participating 

institutions or authorized groups of administrations with similar 

activities. The larger number of participating nodes provides more 

security and stability, and the participation of private blockchain 

nodes should be increased by establishing the control of 

government administrative organizations, such as close cooperation. 
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3. Conclusion 

Administrative information systems in South Korea were 

established after the enactment of the E-Government Act in 2001, 

and the e-Government Support Project was promoted. This 

document proposes a method for verifying the integrity of 

administrative datasets. When administrative information systems 

were first created, there was no blockchain technology and therefore 

this system was not set. For different types of DBMS, a method for 

checking integrity should be offered in a consistent and unified 

manner. It is best to adopt a mirror system method with a small 

amount of integrity information and metadata such as hash values 

for real datasets. 

With the advent of blockchain technologies and the creation of 

an administrative information system in the future, it must be 

designed to store data sets on the blockchain. The transaction of 

creating, reading, updating and deleting in the database should not 

reflect the actual data by blocking with the blockchain through a 

smart contract, but should put the end goal in the direction where 

the actual data itself is stored in the blockchain. 
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1. Увод 

Блокчейн е технология за управление на данни в 

разпределена мрежа1, която използва криптография и 

разпределен консенсус с протокол, гарантира 

сигурността на мрежовото предаване и достъп, реализира 

многостранна поддръжка и кръстосано изследване на 

данните2. Технологията се определя като важна 

еволюционна стъпка на новото поколение 

информационни и комуникационни технологии. 

Мрежата от сигурни сътрудничества предлага нови 

пътища за глобално икономическо възстановяване3 и 

цифровите технологии играят все по-важна роля в 

икономическото развитие и сигурността на 

информацията. 

Най-новите разработки в развитието на блоковото 

разпределение в международен аспект и подреждане на 

блокчейн технологията са картата на индустрията и 

екосистемата на сигурността4. 

Моделът на екологичното управление5 на блоковата 

верига анализира предизвикателствата, пред които е 

изправен, и представя подходящи предложения за 

следващо развитие. 

Невъзможността за манипулиране и подправяне, 

прозрачност и проследимост, превръщат блокчейн 

технологията в система, която гарантира сигурност на 

информационните и мрежови ресурси. 

Блокчейн има все по-важна роля за икономическото 

възстановяване и развитието на цифровата икономика, 

както и за екосистемата за сигурност. 

 

2. Блокчейн и сигурността на информация 

През 2020 г. епидемията от коронна пневмония 

обхвана Света и несигурността на световното 

икономическо развитие беше с голяма въпросителна 

относно ситуацията. Правителствата и предприятията 

от различни страни започнаха да проучват 

използването на нововъзникващи технологии за 

намаляване на икономическите и социалните 

оперативни разходи, следствие на променената 

обстановка в глобален мащаб. 

Все по-реални са кръстосаната иновация на блокчейн и 

новите технологични инфраструктури, като облачни 

изчисления, екосистема на сигурността и изкуствен 

интелект6. 

Идеите за развитие са насочени към подобряване на 

икономиката и оптимизиране на обществените услуги. 

Сигурността на информацията, съкратените разходи и време по 

предоставяне на услугите са ключови характеристики за 

внедряване на блоковото обединение, като в частния, така и в 

държавния сектор. По време на екологично строителство и 

изграждане на системата трябва да се намали прага за 

разработка и внедряване, да се подобри гъвкавостта на 

потребителите и поеме повече разработка на потребители, като 

изградят свои собствени екологични бариери. 

Подобрява се сътрудничество на ефективност на 

интеграцията на индустрията и финансите и следователно 

приложението на блокчейн индустрията постепенно става все 

по-често срещано в данните за държавните дейности и дела. 

Подобряването на предоставяните услуги също е от ключово 

значение за внедряване и използването на новите технологични 

възможности. Автоматизацията, сътрудничеството и взаимното 

свързване на стойности, като споделяне, сътрудничество във 

веригата за доставки и трансгранична търговия напредват все 

по-бързо. 

Необходимостта от надеждно съхранение на данни7 и 

информация се засилва и потребителите на технологии са 

очакват да използват лесни за използване блокчейн 

универсални продукти с висока степен на стандартизация. 

Различни държави и региони се опитват да изградят блокчейн 

инфраструктура за множество организации в зоната на 

обслужване. Основни представители са EBSI8 на Европейския 

съюз, Междуамериканската банка за развитие LACChain9. В 

Китай се използват многооблачни и междуоблачни BaaS10 

услуги, отворени вериги на консорциуми и т.н. като блокчейн 

инфраструктура11. 

Като самостоятелна технология блокчейн не може да 

овладее световните нужди и е необходимо си сътрудничи с 

множество технологии, за да завърши цифровата 

трансформация. Като TCP/IP12 протоколът е основният 

протокол за надеждна комуникация, а блокчейнът е основната 

група за надеждни транзакции. Необходимо е блоковата 

система да се комбинира с други технологии като изкуствен 

интелект, интернет на нещата, големи данни, 5G и др. 

Понастоящем блокчейн технологията направи иновации и 

пробиви в множество посоки, а индустриалната екология и 

екологията на сигурността изграждат стабилни правителства. 

Трудното подправяне и манипулиране на информацията, 

като в базите данни, така и в информационни системи определя 

възможността да се внедри блоковата система за регистри от 

бежанци и нелегални емигранти, особено в период на бежански 

вълни и кризи и в международен аспект.13 

По отношение на политиките, правителствата по света 

увеличиха стратегическото оформление на блокчейн 

индустрията, насърчавайки развитието и внедряването на 

технологиите и политиките се изразяват в насоки и разпоредби. 

За периода 2019-2020 г. 24 страни по света издадоха специални 

политики или закони и разпоредби относно развитието на 

блокчейн индустрията и надзора на индустрията. Европейския 

съюз, Китай, Австралия, Индия, Мексико и други страни 
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активно развиват блокчейн индустрията и са формулирали 

цялостната индустрия. 

Стратегия за развитие Бразилия, Русия, Южна Корея, 

Обединените арабски емирства и други страни се фокусират 

върху проучването на цифрова валута и злато и финансова 

регулация. Например през септември 2019 г. Германия 

публикува своята „Национална стратегия за развитие на 

блокчейн“ 2019 г. 

През ноември 2019 г. Европейската комисия обяви нова 

инициатива, насочена към дейности, насочени към европейския 

изкуствен интелект и блокчейн. 

Като нов инвестиционен план за стартиращи компании е 

оповестеният през февруари 2020 г. в Австралия план 

„Национално развитие на блокчейн пътна карта на изложбата”. 

През март 2020 г. Корейското министерство на науката и ИКТ 

обяви стартирането на „Блокчейн технологии. План за 

поддръжка на валидиране 2020 г.” 

Според статистиката от 2012 г. до септември 2020 г., 

блокчейн експериментални проекти, инициирани или в 

които са участвали правителствени служби на различни 

държави има цели 236 пункта, включващи главно финанси 

(включително цифрова валута на централната банка), 

обществени услуги, държавни архиви, управление на 

цифрови активи, гласуване, държавни поръчки, публично 

гласуване, сертифициране на земя/регистрация на 

недвижими имоти, здравеопазване и други области. Сред тях 

Китай, САЩ, Холандия, Южна Корея, Австралия. 

Държавните институции в Австралия и Обединеното 

кралство участват в голям брой проекти и проучват 

развитието на блокчейн технологията и изпълнението и 

използването на приложението е по-активно. Въпреки, че 

се въвежда от септември 2020 г., за 2020 г. броят на 

експерименталните блокчейн проекти надхвърля нивото 

от цялата година през 2019 г. и блоковата система и 

приложения са в центъра развитието на технологичните 

възможности. 

Инвестициите и финансирането в глобалната блокчейн 

индустрия достигна 3,16 милиарда щатски долара с 547 

транзакции. В САЩ блокчейн компаниите изпреварват 

други държави по отношение на размера на 

инвестиционните и финансови транзакции, както и броя 

на събитията. Канада и Китай също имат водеща позиция 

по отношение на размера на инвестициите и 

финансирането на блокчейн компаниите. Инвестициите и 

финансирането в блокчейн в Щатите са съсредоточени 

главно в цифрови активи, финансова индустрия, интернет 

и разработки на платформи и други области. От друга 

страна Китай обръща повече внимание на 

проследимостта, финансирането на веригата за доставки, 

управлението на данни, BaaS и други области. 

 

 
 

Фиг. 1 Разпределение на държавни блокчейн проекти 

по вид в световен аспект. Източник на данни: Китайска 

академия за информационни и комуникационни 

технологии, октомври 2020 г. 

 

 

Фиг. 2. Проценти на инвестиции на блокчейн 

предприятия в глобален аспект. Източник на данни: 

Китайска академия за информационни и комуникационни 

технологии, октомври 2020 г. 
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До септември 2020 г. в световен мащаб има 3709 

блокчейн компании. 

В момента блокчейн предприятията се 

разпространяват главно в Съединените щати и Китай, 

към тях може да добавим, Обединеното кралство, 

Сингапур, Швейцария. 

 

Фиг. 3. Съотношение на блокчейн компании в световен 

аспект. Източник на данни: Китайска академия за 

информационни и комуникационни технологии, октомври 

2020 г. 

 

Към 2019 г. броят на академичните статии, 

свързани с блокчейн в световен аспект, са 2793. 

Анализът показва рязка възходяща тенденция д о р и  

от 2018 г. 

 

Фиг. 4. Брой академични статии, свързани с блокчейн 

технологиите в световен аспект. Източник на данни: 

Китайска академия за информационни и комуникационни 

технологии, октомври 2020 г. 

 

Първите 10 държави в областта на изследванията са 

Китай, САЩ, Обединеното кралство, Индия, Германия, 

Южна Корея, Австралия, Италия, Канада и Франция. 

 

3. Заключение 

На този етап блокчейн технологичната система 

постепенно се оформя и ще продължи да се фокусира 

върху циркулацията и обмяна на данни, обхватността 

на мрежата, техническата експлоатация и 

поддръжката, сигурност на платформата и други 

аспекти на иновациите и еволюцията. 

През 2020 година многоблоковата система, комбинирана 

със сигурна многостранна изчислителна технология, 

надеждна технология за среда на изпълнение, осигурява 

решения по отношение на циркулацията на данни и 

накрая реализира данните точно по веригата, „депо” за 

съхранение на информация за постигане на по-широко 

сътрудничество при данни. 

Екосистемата на сигурността на платформата и 

контролируемостта на технологиите винаги са били във 

фокуса на развитие на блокчейн технологията. 

Индустрията също така продължава да произвежда 

самостоятелно разработени софтуерни и хардуерни 

решения „всичко в едно”, комбинирани със сървъри на 

местни марки, операционни системи, интегриращ софтуер и 

хардуер. 

В криптографията алгоритмът за сигурност и 

поверителност постепенно е превърнат в стандарт на 

веригата на съюза. 

Конфигурацията, включително адаптиране на блокчейна 

с помощта на повече хеш алгоритми, цифрови подписи и 

постепенно адаптиране, както и технологични решения 

за сертификат за поверителност, протокол за 

предаване и т.н., допринасят за подобряване на 

производителността на системата. 

Различните технологии за алгоритъм за поверителност в 

индустрията непрекъснато се подобряват по отношение на 

сигурността и използваемостта. 

Сравнително пълна индустриална верига и активни 

участници на пазара улесняват развитието на блокчейн 

индустрията. Представянето дава добра основа за подкрепа на 

екологично строителство, платформени услуги, иновации за 

интеграция. 

Световната политическа среда след пандемията и 

икономическите и търговски тенденции отвориха 

възможности за развитие на блокчейн в световен мащаб. 

С непрекъснатото развитие на екосистемата на 

сигурността, инфраструктурата на блокчейн 

обединението става все по-сигурна, достоверна и стабилна. 

Водещи доставчици на блокчейн технологични услуги 

стартират по-завършени блокчейн продукти, платформи 

и решения, за извършване на пазарно ориентирани 

операции. В същото време е необходимо да се въведат 

стандарти за разработка на блокчейн приложения.  

За внедряване на блокчейн системата трябва да се изберат 

подходящи по съвместимост блокчейн мрежи. Когато се 

споделят данни, трябва да се обърне внимание на 

защитата на поверителността. Неправилното боравене с 

приложението може да доведе до изтичане на данни или 

нарушаване на съответните закони и нормативни 

разпоредби. 
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ЕДИН ПОДХОД ЗА ОПЕРАТИВНО ОСИГУРЯВАНЕ НА 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХИДРОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА В 

МОРСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА  
 

AN APPROACH FOR OPERATIONAL PROVISION OF INFORMATION ON THE 

HYDROLOGICAL SITUATION IN MARINE SPACES  
 

Гл. асистент д-р инж.Коларов Ал.П., инж. Радостин Найденов 

Българска Академия на науките – Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика 

„Академик Ангел Балевски” 

 

Abstract: All hydrophysical (abiotic) and biotic factors determining the non-uniformity and variability of stratification of water layers 

along the vertical lead to the appearance of the so-called sound absorbing layers. Thermohaline stratification makes seawater a non-uniform 

environment, as a result of which the propagation of sound under water is complicated by the phenomena of dispersion, reverberation, 

diffusion, sound channel, etc. Quantitative characteristics describing the formation of sound fields, which determine the effectiveness of the 

use of hydroacoustic means, are always tied to a specific geographical area and season subject to hydroacoustic monitoring. The paper 

considers an implementation of a bottom station with a periodically floating radiobuoy providing information on the speed of sound as a 

function of depth. 

Keywords: SOUND SPEED PROFILE, ACOUSTIC MONITORING, BOTTOM STATION, PERIODICALLY FLOATING RADIOBUOY  

 

1. Увод 

Нарастващото използване на акустични устройства, 

използвани за подводни изследвания на морската флора и 

фауна и оценката на структурата и характеристиките на 

морското дъно, значително повишава общият интерес към 

акустичния климат за подводно наблюдение. Изследванията 

върху структурата и конфигурацията на хидроакустичното 

поле са от особена важност за сигурността и отбраната на 

прилежащите акватории, но касаят също така 

информационното осигуряване чрез подводни комуникации и 

на актуални проблеми в други сфери на човешката активност – 

екология, навигация, риболов, организация на аварийно-

спасителни дейности на море, хидротехническо строителство, 

експлоатация на морските ресурси, проучване на запасите от 

въглеродни и енергийни източници, техният добив и 

транспорт, изготвяне на хидрометеорологични оценки и 

прогнози, изследване на климатичните промени на морската 

среда, оценката и контрола върху качеството на морската вода 

[1]. Скоростта на звука в морската вода не е постоянна 

стойност. Тя варира с малки стойности (няколко процента) от 

място на място, от сезон на сезон, от сутринта до вечерта и с 

промяна на дълбочината на водата. Въпреки че вариациите в 

скоростта на звука не са големи, те оказват важно влияние 

върху начина, по който звукът се разпространява в океана. 

Всичките хидрофизични (абиотични) и биотични фактори, 

обуславящи нееднородността и изменчивостта на 

стратификация на водните слоеве по вертикала водят до 

появата на т.нар. звукоразсейващи слоеве. Термохалинната 

разслоеност прави морската вода нееднородна среда, в резултат 

на което разпространението на звука под водата се усложнява 

от явленията дисперсия, реверберация, дифузия, звуков канал и 

др. Количествените характеристики, описващи формирането на 

звуковите полета, които определят ефективността при 

използването на хидроакустичните средства, винаги са 

обвързани с конкретна географска област и сезон, обект на 

хидроакустичен мониторинг. 

Представените резултати се базират на редица литературни 

източници и най-вече на изследванията и експериментите, 

проведени в ИМСТЦХА – БАН. 

2. Предпоставки и начини за разрешаване на 

проблема 

Скоростта на звука е една от основните акустични 

характеристики на морската среда. Величината на скоростта на 

звука може да бъде определена или чрез непосредствено 

измерване със специални устройства - скоростомери, или чрез 

изчисление по емпирични формули. Средното значение на 

скоростта на звука в Световния океан е прието равно на 1500 

m/s, а възможен диапазон на изменение е 1400÷1600 m/s. Най-

голямата изменчивост се наблюдава в повърхностния слой вода 

с дълбочина до 100-200 m. Акустичното поле във всяка точка 

на океана се формира в резултат на влияние върху процеса на 

пречупване на звуковите вълни, интерференции, дифракции, 

отражения и разсейвания. Най-важните особености на 

разпространението на звука е прието да се наричат 

хидроакустични явления. За решаване на задачи за 

разпространение на звука не е важно абсолютно значение 

скоростта, а зависимостта на скоростта на звука от 

дълбочината - профил на скоростта на звука. При различни 

форми на вертикално разпределение на скоростта на звука 

възникват хидроакустични явления, които оказват 

благоприятно или неблагоприятно въздействие върху неговата 

далечина на разпространение [2]. 

Основните величини, от които зависи скоростта на 

разпространение на звука в морската среда, са температурата, 

солността и хидростатичното налягане. Тъй като най-голямото 

влияние върху скоростта на звука оказва температура, то в 

горните слоеве на океана, където влиянието на 

хидростатичното налягане е малко, а температурните 

градиенти са значителни, вертикалното разпределение на 

скоростта на звука приблизително повтаря вертикалното 

разпределение на температурата с неголеми отклонения. В 

дълбоките слоеве, където температурата на водата има 

относително постоянна стойност, скоростта на звука се 

увеличава пропорционално на увеличаването на 

хидростатичното налягане. 

За нуждите на анализа и прогнозирането на 

конфигурацията на звуковото поле е могат да бъдат използвани 

следните лъчеви картини [4]: 

 Изотермия - практически постоянна скорост на звука по 

цялата дълбочина – Фиг. 1 а. Този тип разпределение е най-

характерен за плитководните райони, когато 

хидростатичното налягане не оказва съществено влияние 

върху скоростта на звука. През есента и зимно време на 

годината в резултат на интензивното охлаждане на 

повърхността на морето, при което по-плътната студена вода 

от повърхността се спуска надолу, а топла вода на долните 

слоеве се повдига нагоре, реализира се конвективна 

вертикална циркулация на водата, изравняваща нейната 

температура и соленост по цялата дълбочина; 

 Нарастване на скоростта на звука с дълбочината – Фиг. 1 б, е 

характерно за дълбоководните арктически и антарктически 

райони на океана, а също и за плитководните морета през 

осенно - зимно време. В дълбокото море увеличаването на 
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скоростта на звука се дължи на ръста на хидростатичното 

налягане, а в плиткото море – от ръста на температурата на 

водата с увеличаване на дълбочината; 

 
Фиг. 3 Зони на хидроакустична сянка 

 Съществува разновидност на вертикалното разпределение на 

скоростта на звука, когато в приповърхностния слой на до 

дълбочина 20-50 м се установява постоянна скорост на звука, 

а по-надолу  от този слой скоростта на звука расте – Фиг. 1 в. 

Такова разпределение има място в случаите, когато топлата 

вода в дълбочина на морето притежава по-голяма соленост от 

водата при повърхностните слоеве. Конвекцията в дълбоките 

слоеве липсва, тъй като водата в тях е по-тежка; 
 Линейно намаляване на скоростта на звука с дълбочина – 

Фиг. 1 г. Даденият профил на скоростта на звука се образува 

вследствие на интензивното нагряване на повърхностните 

слоеве. Един от неблагоприятните случаи за разпространение 

на звука. Звуковите лъчи вследствие на рефракцията се 

отклоняват надолу, в посока към дъното. Наблюдава се зона 

на геометрическа сянка. За типичните условия в зоната на 

океана геометричната сянка е може да е с дължина до 

няколко километра. Във вътрешните зони на сянката в 

резултат на дифракция на вълните на границите и разсейване 

от случайните неоднородности на средата  позволява да 

съществува слабое звуково поле; 

 Повърхностен подводен звуков канал /ПЗК/ – Фиг.1 д. 

Скоростта на звука расте до дълбочина 20÷60 м, след което 

започва да се намалява. Повърхностният ПЗК често се среща 

в тропическата и умерената зона на океана, когато горният 

слой вода от ветровото смесване има приблизително 

постоянна температура и соленост; 

 Профилът на скоростта на звука, показан на Фиг.1 е, е 

характерен за плитко море и океанския шелф през пролетно-

есенния период, когато температурата на горния слой вода е 

значително по-висока. Топлопроводността на водата е 

сравнително малка и затова интензивно се нагрява само 

приповърхностния слой. Наблюдава се рязко изменение на 

скоростта на звука в тънък слой, наречен слой на скока. При 

такъв профил на скоростта на звука условията за неговото 

разпространение в хоризонтално направление са най-

неблагоприятни. Всички звукови лъчи се обръщат в посока 

към дъното, което води до образуване на зона на 

геометрическата сянка. Преминаването на звуковите лучи 

през слоя на скока се съпровожда от значително отслабване 

на звуковото налягане вследствие на многократните 

отражения; 

 Особен интерес представляват случаите, когато скоростта на 

звука на някоя дълбочина има минимално значение – Фиг.1 - 

ж, з, и. При това се формира подводен звуков канал, който 

създава благоприятни условия за разпространение на 

звуковото поле на значителни разстояния. Дълбочината, 

съответстваща на минималното значение на скоростта на 

звука, се нарича ос на подводния звуков канал. Нарастването 

на скоростта на звука при отклонение от оси на канала 

нагоре, в посока към повърхността, се дължи основно на 

повишаване на температурата, а при отклонения надолу, в 

посока към дъното – на повишаване на хидростатичното 

налягане и възможно повишаване на температурата и 

солеността. Ако скоростта на звука под оста на ПЗК се 

увеличава поради повишаване на хидростатичното налягане 

той се нарича «хидростатичен». Понякога в океана под някои 

дълбочини се откриват топли водни маси с повишена 

соленост. Възникващият в резултат ПЗК се нарича 

«термичен». Типичният термичен канал е звуков канал 

характерен за Балтийско и Черно море. Повече или по-малко 

изразен минимум на скорост на звука се наблюдава в почти 

във всички морски басейни. Дълбочината на оста на ПЗК в 

океана обикновено е на 1000-1200 м, а в централната част на 

Атлантическия океан – на 800-1200 м. В тропическата зона тя 

се пуска до 2000 м, а в умерените ширини се разполага по-

близо до повърхността; 

 За дълбоководните райони типичният профил на скоростта на 

звука е изобразен на Фиг.1 з. Вълноводното разпространение 

в този случай се наблюдава в дълбочина между 

хоризонталните границите на подводния звуков канал. 

 Типични профили на скороста на звука за дълбоководните 

райони са са показани на Фиг. 1 ж - подводният звуков канал 

се простирается от дъното до дълбочината, на която 

скоростта на звука е става равна на повърхностната. В този 

случай звуковите лъчи не проникват над хоризонталите; 

 Понякога в океана се образува не един, а два подводни 

звукови канала – Фиг. 1 к. Профилът на скоростта на звука 

има два минимума, разположени по дълбочина. По-плиткия е 

канал от термичен тип, образуван за сметка на разполагането 

под оста му на по-топла и по-солена вода. По- дълбокият 

канал е от хидростатичен тип, който възниква поради  

нарастването на хидростатичното налягане; 

 ПЗК може да се образува и в близост до повърхността на 

морето – Фиг. л. Такава разновидност на разпределението на 

скоростта на звука води до образуване на повърхностен и 

дълбоководен подводен звуков канал. Едната ос се намира 

близо до повърхността, другата - в дълбочина. 

От посоченото по-горемогат да бъдат направени обобщено 

следните изводи: 

1. Средното значение на скоростта на звука в Световния океан 

е прието равно на 1500 m/s, а възможен диапазон на 

изменение е  1400÷1600 m/s. Най-голямата изменчивост се 

наблюдава в повърхностния слой вода с дълбочина до 100-

200 m – Фиг. 2; 

2. Профилът на скоростта на звука оказва значително влияние 

върху конфигурацията на звуковото поле, т.е. зоната в 

която може да се осъществи откриване на подводна цел или 

подводна комуникация – зоната на хидроакустичната сянка 

– Фиг.3. При един профил разпространението на звука 

може да достигне стотици и дори хиляди километра, а при 

друг профил звукът има разпространение само на стотици 

метра  до единици километра; 
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Фиг. 2 Значения на скороста звука в Световния океан  

 

 
Фиг. 3 Зони на хидроакустична сянка  

 
3. При проектирането и експлоатацията на хидроакустични 

канали за предаване на информация, особено в плитко 

море, е необходимо да се вземат предвид сезонните, а 

понякога и ежедневните промени на профилите на 

скоростта на звука и вероятността от възникване на 

неблагоприятни хидроакустични явления. За целта е 

ефективно промяната на дълбочината на хидроакустичната 

антена – Фиг. 4. 

 
 

Фис. 4.  Влияние на дълбочината на хидроакустичната антена  

3. Решение на проучения проблем 

Количествените характеристики, описващи формирането на 

звуковите полета и акустичния мониторинг, винаги са 

обвързани с конкретна географска област и сезон. Акустичните 

и сеизмоакустичните методи се превърнаха в най-обещаващото 

и интензивно развиващо се направление през последните 

години в изследването на динамични процеси и 

нехомогенности в плитка водна среда. Използването на звукови 

вълни направи възможно извършването на комплексни 

изследвания на големи морски райони в непрекъснат режим 

Понастоящем се използват редица контактни и безконтактни 

методи за определяне на физикохимичния състав на водните 

обекти и измерване на замърсяването на водите (неутронна 

активация, рентгенов спектрален, атомно-абсорбционен и 

атомно-емисионен анализ, спектрофотометрични и 

флуориметрични методи, инфрачервена спектрометрия и др 

[3]. С натрупването на статистически материал от тези 

измервания може да се използва и относителен метод за 

определяне на замърсяването (чрез измерване на корекциите, 

дължащи се на разликата в скоростта на звука, електрическата 

проводимост и плътността на водата, като се използват 

съответните емпирични зависимости). Проблемът за 

разработване на разпределена информационна софтуерна 

система за поддръжка на хидроакустични изследвания, 

базирана на съвременни геоинформационни концепции и 

технологични стандарти, е актуален. Разглежданият подход за 

оперативно осигуряване на информация за хидрологичната 

обстановка в морските пространства  предлага използване на 

дънна станция с периодично изплаващ радиобуй /ДСРБ/, 

осигуряващ информация за скоростта на звука във функция от 

дълбочината. 

За ефективната работа на ДСРБ при добиване и предаване 

на оперативна информация за хидрологичната обстановка в 

отговорен район от акваторията и нейната сигурна 

експлоатация е необходимо тя да отговаря на следните основни 

тактико-технически изисквания, съгласно направените изводи, 

както следва: 

 Комплекта на изделието да включва ДСРБ, базова станция 

/БС/ със специализиран софтуер за изработване на профил на 

скороста на звука и транспортно-пускова платформа за 

приводняване на ДСРБ (без използване на допълнителни 

съоръжения); 

 ДСРБ да се състои от следните основни части: 

 Котва, изработена от бетон или тежък метал (олово), с 

форма, осигуряваща стабилно заставане и удържане ДСРБ 

на позиция; 

 Централно херметично тяло /ЦХТ/ с положителна 

плавучест, което е закрепено с котвата със стоманена 

проволка (верига) с дължина 3÷4 м. Такава конструкция 

осигурява предотвратяване на засипване от пясък или 

затъване в тиня и невъзможност изделието да бъде 

изтеглено на повърхноста след изтичане на програмирания 

период на действие или изразходване на 90% от капацитета 

на батерията, когато с електрическа (пиротехническа като 

резервен вариант) ключалка двете тела се разделят 

механически; 

 Радиобуй /РБ/ с положителна плавучест, който е съединен с 

ЦХТ със стоманена проволка или кевларено въже с 

дължина 210 – 220 м, което е навито на макарата от 

комплекта на ЦХТ. На Фиг. 5 са показани основните 

модули и функционални блокове на дънната станция с 

периодично изплаващ радиобуй: 

 

 
 

Фиг. 5 Блокова схема на дънна станция с изплаващ радиобуй 

 Дълбочина в района на позициониране – до 220 м; 

 

CONFSEC 2022

68



 Брой на циклите на изплаване и потапяне на РБ – не-по-

малко от 150; 

 Програмируемо време между циклите - 24 часа; 

 Гарантирана далечина на радиокомуникация в направление 

РБ–БС – 50 км; 

 Възможност за работа на радиомодема на РБ да работи и в 

режим на ретранслиране на сигнали от съседен РБ; 

 Височина на морските вълни – до 2 м; 

 Скорост на течението в района – до 3 възла; 

 Период на състояние „спящ режим“ – до 30 денонощия;  

 Скорост на изплаване/потапяне на буя – 5 м/мин.; 

 Работна температура - от  0° C до +40°C; 

 Максимално време за функциониране на позиция в работен 

режим с едно зареждане на система за енергийно 

захранване – 90 денонощия. 

Дънната станция е проектирана за реализиране на основата 

на разработените от екип от ИМСТЦХ-БАН „Система за 

подводен мониторинг и управление” (СПМУ - 01) – Фиг.  6, а 

базовата станция със специализиран софтуер за изработване на 

профил на скороста на звука и  изплаващия буй са елемент от 

„Котвена система за подводен мониторинг с адаптивно 

позициониране по дълбочина и бързо предаване на критична 

информация (КСПМ) – Фиг. 7:  

 

 
Фиг. 6 Система за подводен мониторинг и управление 

 

 
 

Фиг. 7 Котвена система за подводен мониторинг 

Пълният цикъл на функциониране на ДСРБ се реализира 

посредством изпълнение на следните мероприятия: 

 Проверка на техническите параметри в базови условия, 

транспортиране и разполагане на палубата на кораба; 

 Преход на кораба до мястото на постановката; 

 Постановка на ДСРБ при стоп на кораба и използване на 

транспортно-пусковата платформа за приводняване; 

 Удълбочаване на ДСРБ, като през цялото време тя е във 

вертикално положение, защото котвата потъва по бързо, като 

разстоянието между нея и  ЦХТ е дължината на  стоманената 

проволка - 3÷4 м, а РБ е закрепен на горната част на ЦХТ от 

стоманената проволка, навито и застопорено на макарата. 

След достигане до дъното и закотвянето му буя остава в 

„спящ“ режим до 30 денонощия (периодът е програмируем); 

 След изтичане на зададения период, в програмираното 

астрономическо време, от блока за управление  на ЦХТ по 

безжичен канал (Bluetooth) се подава синал за активиране на 

захранването на РБ (без радиомодема) и едновременно се 

освобождава спирачния механизъм, като макарата започва да 

се върти с разчетена скорост за да се осигури изплаване на РБ 

със скорост 5 м/мин. При изплаването сензорите за 

температура и соленост отчитат и записват в блока за 

запаметяване измерените стойности във функция от 

дълбочината, отчетена от хидродинамичния сензор од 0.5 м; 

 По сигнал от блока за управление на РБ (по данни от 

хидродинамичния сензор, но не по-малко от 60 минути) се 

активира радиомодема и започва периодично предаване на 

информацията до базовата станция за определен период 

(15÷30 минури), Ако РБ ще изпълнява функция на репитер – 

остава на повърхността още 15÷30 минути; 

 След изтичане на сумарното работно време – 1.5÷2 часа по 

каманда от блока за управление  на ЦХТ започва въртене на 

макарата и удълбочаване на РБ до момента на установяване 

на сигурна безжична комуникация (~ 0.5 м); 

 Обезточава се захранването на РБ и ДСРБ преминава в 

„спящ” режим до програмирания час за активиране през 

следващото денонощие; 

 Когато сензорите за херметичност и капацитет на батериите в 

ЦХТ и РБ (комуникация по Bluetooth канал, както и в 

предварително програмирания момент за край на работа, се 

активира ключалката и ЦХТ с РБ в комплект по указания 

начин изплават и РБ започва да излъчва до базовата станция 

своите координати. 

 

4. Заключение 

Анализът на формите и методите за подводни изследвания 

и в тази връзка необходимостта от качествена оценка на 

структурата и конфигурацията на хидроакустичното поле, 

показва, че те са от особена важност за сигурността и отбраната 

на морската критична инфраструктура, но също така влияят на 

информационното осигуряване чрез подводни комуникации и 

на актуални проблеми в други сфери на човешката активност – 

екология, навигация, риболов, организация на аварийно-

спасителни дейности на море, хидротехническо строителство, 

експлоатация на морските ресурси, изследване на 

климатичните промени на морската среда, оценката и контрола 

върху качеството на морската вода. Скоростта на звука в 

морската вода варира с малки стойности (няколко процента) от 

място на място, от сезон на сезон, от сутринта до вечерта и с 

промяна на дълбочината на водата, като създаваната 

термохалинна разслоеност я прави нееднородна среда, в 

резултат на което разпространението на звука под водата се 

усложнява от явленията дисперсия, реверберация, дифузия, 

отражение, звуков канал и др. В доклада е предложен метод за 

регистриране на количествените характеристики, описващи 

формирането на звуковите полета в морската вода, чрез 

оперативно осигуряване на информация за хидрологичната 

обстановка с използване на дънна станция с периодично 

изплаващ радиобуй, осигуряващ информация за скоростта на 

звука във функция от дълбочината. 
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ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА МОРСКИТЕ 

ПРОТИВОМИННИ СИСТЕМИ 
 

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF MARITIME ANTI-MINE SYSTEMS  
 

Гл. асистент д-р инж.Коларов Ал. П. 

Българска Академия на науките – Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика 

„Академик Ангел Балевски‖ 

 

Abstract: The sea mine is a self-sufficient combat system and has an important combat property - it has a long-term impact on the 

enemy, creating a constant threat to the navigation of his ships and vessels in the mined areas of the sea and drastically changing the 

operational situation in the theater of war. To counteract the mine danger at sea, the modern anti-mine systems for the detection of sea 

mines, which are considered in the article, use the latest achievements in the field of hydroacoustics in combination with optical means, 

magnetometers and information technologies, which turns into an information complex organized on many levels. The detection process is 

transformed into monitoring the underwater situation and creating a detailed sonar map of sections of the seabed with a detailed survey for 

each suspicious target and fixing all local changes. The effectiveness of anti-mine forces and means is increased through the development of 

technology for the implementation of marine robotic equipment with the creation of autonomous self-propelled underwater vehicles.  

Keywords: SHIP ANTI-MINE SYSTEMS, COMPUTER-AIDED DETECTION AND CLASSIFICATION ALGORITHMS, SEA MINES 

 

1. Увод 

Морското минно оръжие е самодостатъчна бойна система и 

има важно бойно свойство –то има дългосрочен ефект върху 

противника, създавайки постоянна заплаха за корабоплаването 

на неговите кораби и плавателни съдове в минираните райони 

на морето. Съвременните противоминнн системи за откриване 

и унищожаване на морски мини използват най-новите 

достижения в областа на хидроакустиката в съчетание с 

оптически средства, магнитометри и информационни 

технологии, което ги превръща в информационен комплекс, 

организиран на много нива, а простото откриване на дънната 

мина като локална хидролокационна цел на фона на 

обкръжаващата среда все повече се преобразува в мониторинг 

на подводната обстановка и създаване на детайлна 

хидролокационна карта на участъци от морското дъно с 

подробно обследване за всяка подозрителна цел и фиксиране 

на всички локални изменения. Също така развитието на 

технологията за реализиране на морска роботизирана техника 

със създаването на автономни самоходни подводни апарати 

(autonomous underwater vehicle – AUV), с бордови сонари, 

даващи изображения на морската среда с висока резолюция, 

които са особено ефективни за откриване обекти на морското 

дъно, с вграждането на „интелигентност― и алгоритми за 

откриване и класифициране на обектите в близко до реално 

време и алгоритми за оптимално адаптиране маршрута на AUV 

в съответствие с получената информация.в AUVs така, че да 

може да реагира незабавно в съответствие с получената 

информация, в много висока степен повишават ефективността 

на противоминните сили и средства. 

2. Предпоставки и начини за разрешаване на 

проблема 

Съвременните противоминни системи, предназначени за 

откриване и унищожаване на морски мини, използват най-

новите постижения в областта на хидоакустиката в съчетание с 

оптически средства, магнитометри и информационни 

технологии. Съвременният противоминен комплекс 

представлява информационен комплекс, развърнат на много 

нива, най-високото от което заема бреговия информационен 

център, а противоминните кораби са превърнати в негови 

резиденти, които развърнати в морето изпълняват неговите 

команди. Това състояние е плод на еволюцията на 

противоминната практика, съгласно която до скоро 

противоминния кораб се разглеждаше като самостоятелна 

система, способна напълно да реши всички задачи по 

откриването и неутрализирането на морските мини [5].  

В процеса на тази еволюция първоначално контактните и 

неконтактните тралове загубиха своята ефективност поради 

повишената трална устойчивост на морските мини. По-късно, 

когато на смяна на котвените мини дойдоха дънни мини с 

противо-хидроакустично покритие и средства за тяхната 

маскировка, все по-неефективни станаха и противоминните 

хидроакустични станции, които осигуряваха откриване на 

мините по енергийния контраст на отразената от целта 

хидроакустична енергия. Тези факти доведоха до обрат в 

хидроакустичните технологии, използвани в борбата с 

морските мини, които се характеризират с преход от простото 

откриване на морската мина като локална хидроакустична цел 

на обкръжаващия фон – морско пространство или дъно,  към 

подробен мониторинг на подводната обстановка. Последният 

се извършва чрез съставяне на детайлна хидролокационна 

карта на участъците от морското дъно, представляващи 

оперативен и тактически интерес, обследване на всяка 

подозрителна цел и фиксация на всички локални изменения. 

При това, доколкото физическите размери на съвременните 

морски мини са от порядъка на 1 м², то разрешаващата 

способност и точността на привързване на хидроакустичната 

карта не трябва да превишава тази стойност. Именно тези 

изисквания са основната причина за стесняване на диаграмата 

на насоченост и повишаване на работната честота на 

хидролокаторите за секторен и кръгов обзор, а също и за 

включване на сонарите за страничен обзор в състава на 

хидроакустичното въоръжение на противоминните кораби. По 

този начин стана обединението на двете технологии – 

традиционната хидролокация с пеленгуване на контрастна 

енергийна точка от отразен хидроакустичен сигнал и сонарите 

със страничен обзор, които първоначално се използваха като 

профилографи на морското дъно, а по-късно като 

противоминни комплекси, монтирани на борда на самоходни 

управляеми или автономни подводни апарати (AUV, Remote 

Minehunting System (RMS), autonomous Remote Multi-Mission 

Vehicle (ARMMV)).  

Специализираните корабни подкилни противоминни 

сонари осигуряват откриване и класифициране на 

миноподобни обекти с едновременно обработка по ниво на 

отразение хидроакустичен сигнал (ехо сигнал) формата и 

характеристиките на хидроакустичната сянка на фона на 

отраженията и шумовете. За целта обикновенно те са 

мултичестотни, като всяка честота е оптимизирана за 

конкретна задача [7]. 

 ниска честота (LowFrequency) – от 75 ÷150 kHz – сонарът 

осигурява 3D изобразяване на подводната обстановка и 

откриване на дънни мини на тинесто,  пясъчливо и каменисто 

дъно на голяма;  

 висока честота (HighFrequency) - от 200 ÷300 kHz – за работа 

при всички дънни видове за откриване и класификация на 

дънни мини по ехо сигнал и хидроакустичната сянка; 
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 много висока честота (VeryHighFrequency) - от 400 ÷600 kHz 

– за работа в режим  за класификация при висока резолюция 

върху скалисто дъно със силна дънна реверберация. 

Ширината на хоризонталния и вертикалния сектор на 

обследване (сканиране) при HF и VHF обикновенно са в 

границите съответно 10° ÷ 30° и 10° ÷ 20°, а излъчваният 

хидроакустичен импулс е с продължителност  в границите 

0.1÷0.5 ms с честотна модулация тип HFM/LFM/CW. 

Техническите характеристики на противоминните сонари 

осигурват откриване на морски мини по енергията на отразения 

сигнал на дистанция до 600 м, което не е достатъчно [6].  

3. Решение на проучения проблем 

Като се има вредвид, че противоминните операции се 

провеждат в условията на висок риск като за противоминния 

кораб  по време на обследването, така и на водолазите, 

използвани за унищожаване на откритите мини, с приоритет се 

използват или автономни подводни превозни средства (AUV), 

управлявани от разстояние превозни средства (ROV) или 

безпилотни надводни превозни средства (USV). Като правило 

те изпълняват техните мисии автономно, оборудвани със 

сензори с висока разделителна способност (сонари, 

магнитометри, оптични камери). След мисията данните, 

събрани от тях, се анализират от технически оператори на 

борда на противоминния кораб за класифициране и 

идентифициране на обекти в проверената зона. Това е 

процедура, която отнема много време поради трудната задача 

за разглеждане на множеството получени сонарни 

изображения. Тъй като човешкият фактор участва в тяхното 

анализиране нарушено внимание от умора и стрес могат да 

доведат до грешки и неправилно класифициране [4]. 

С цел оптимизиране на този процес са разработени 

алгоритми за компютърно подпомагано откриване (CAD), 

компютърна класификация (CAC) и за автоматизирано 

разпознаване на цел (ATR). Те се основават на анализа на 

различни типове характеристики на изображението, които 

могат да бъдат групирани в три категории [1]: 

 функции, базирани на текстура – модели и локални вариации 

на интензитета на изображението; 

 геометрични характеристики – например дължина, площ; 

 спектрални характеристики - например цвят, енергия. 

На Фиг.1 са показани етапите на откриване и 

класификация на мини на базата на сегментация и  на 

текстурата с извличане на характеристики. 

 

Фиг. 1. Етапи на откриване и класификация на морски мини  

При използване на метода за сегментиране на 

изображения се използват геометрични и спектрални 

характеристики за разделяне на изображението на хомогенни 

региони: морско дъно, акценти и сенки. В първата стъпка 

изображението се подобрява, за да се улесни извличането на 

отличителни геометрични характеристики. След това 

изображението се сегментира; всички области, които се 

различават на морското дъно са маркирани като региони на 

интерес (ROI) и анализирани като се имат предвид 

геометричните характеристики от включените региони. И 

накрая, ако геометричните характеристики на ROI съответстват 

на предварително дефинирани мини характеристики, обектът е 

класифициран като миноподобен (Mine-Like Object - MLO). 

При втория опит ROI откриването и класификацията се 

извършват с помощта на функции, базирани на текстура. В 

този случай, параметрите на характеристиките и тяхната 

взаимна локализация се анализират за откриване на ROI и ги 

класифицират като MLO или на неопасни обекти. 

Разпознаването на отличителните черти се оптимизира 

чрез подобряване на изображението. Накрая характеристиките 

се сравняват с предварително дефинираните минни 

характеристики в етапа на класификация. 

Въпреки, че на разработването на CAD, CAC и ATR 

алгоритми са проведени задълбочени изследвания, те все още 

не са достатъчно ефективни, за да изпълняват задачата си 

автономно. Техните функции основно са насочени към 

уведомяване на технически оператор за потенциал цел под 

формата на визуални знаци, който е отговорен за извършването 

на окончателно решение относно класификацията. Тази 

ситуация произтича от ниското качество на сонарните 

изображения, които са сложни за анализ поради собствените 

шумове на морската среда, елементи от околната среда, 

причиняващи фалшиви хидроакустични сенки, странични 

ефекти от многопътно разпространение на хидроакустичния 

лъч и др. Това води до значителна енергийна променливост в 

целите и претрупване на фоновите сигнатури. Освен това 

мините представляват малки обекти, често частично заровени в 

морското дъно, което затруднява отличаването им дори и за 

висококвалифициран технически оператор.  

Методите за откриване и класификация на морски 

мини, реализирани в специализираните противоминни сонари, 

могат да бъдат разделени най-общо на техники за класическа 

обработка на изображения, машинно обучение (ML) (machine 

learning) - използване и развитие на компютърни системи, 

които могат да се учат и адаптират без да следват изрични 

инструкции като използват алгоритми и статистически модели 

за анализиране и извличане на изводи от модели в данните, и 

дълбоко обучение (DL) (deep learning) - вид машинно обучение, 

базирано на изкуствени невронни мрежи, в които се използват 

множество слоеве на обработка за извличане на прогресивно 

характеристики на по-високо ниво от данни. 

Класическата обработка на изображения от морското 

дъно изисква експертна оценка и избор на специфични 

характеристики, които еднозначно да позволяват 

различаването на миноподобна цел, и се основава най-вече на 

комбинации от фон (отражения от морското дъно) (A–B), 

контрастна (силно осветена) точка (B–C), фон (заден план) (C–

D) и хидроакустична сянка (D–E) – Фиг.2. 

 

 

Фиг. 2.  Класическата обработка на изображения  

Като се има предвид изобразяването на MLOs на 

индикаторите на противоминните сонари, обектът може да 

бъде разпознат с прилагане на техниките, използващи 

геометрични или спектрални анализи на характеристиките на 
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целите. Класическата обработка на сигнали изисква много 

време и ресурси и затова тенденциите са да се заменя с 

интелигентни техники като машинно обучение или дълбоко 

обучение [2].  

При контролираната опция за обучение на системата се 

използва двойката входни и изходни данни. При обучение без 

надзор системата се „учи‖ само с помощта на входни данни. И 

в двата случая данните от изображения трябва да са с високо 

качество, което е трудно да се постигне с помощта на сонарни 

изображения. ML има и други слабости. При машинното 

обучение информацията трябва да се раздели за анализ на 

няколко части и след това да комбинира резултата, което 

отнема време. Освен това при него се взема предвид само 

специфичните характеристики на обекта и не се включва 

цялата информация за обстановката – характеристики на дъно, 

подводна флора и фауна, хидрологична обстановка и др. Освен 

това значителното количество данни намалява неговата 

надеждност. Тези проблеми могат да бъдат решени с помощта 

на дълбоко обучение. 

Дълбокото обучение е подполе на машинното обучение, 

предоставящо алгоритми, инспирирани от структурата на 

невронните връзки на мозъка, наречени изкуствени невронни 

мрежи (artificial neural networks - ANNs). Дълбокото обучение 

представлява изчислителни модели, съставени от множество 

слоеве за обработка на данни с различни нива на абстракция и 

работи с неструктурирани и структурирани данни и извършва 

автоматично извличане на характеристики. Алгоритмите на DL 

работят ефективно с огромно количество данни и преодоляват 

слабостите на машинното обучение, описани по-горе. 

Работният процес на машинното обучение и 

алгоритмите за дълбоко обучение са показани на Фиг 3: 

 

Фиг. 3.  Работен процес на ML и алгоритми за DL 

Алгоритмите за дълбоко обучение, в зависимост дали и 

колко използват категоризирани данни или етикети за 

прогнозиране, се класифицират на контролирано, 

полуконтролирано, неконтролирано, както и на обучение с 

подсилване, което се реализира в интерактивна среда чрез 

опити и грешки, използвайки обратна връзка от собствените си 

действия и опит. Алгоритмите за дълбоко обучение изискват 

огромно количество данни. Поради липсата на публично 

достъпни масиви от данни и проблеми с поверителността, 

свързани с военния характер на задачите за откриване на мини, 

все още съществува проблемът с наличието на 

висококачествени данни, необходими за обучение на невронни 

мрежи. За справяне с този проблем се използват някои техники 

за събиране на данни от сонара. Една от тях е симулацията на 

сонарни данни, която играе съществена роля в методите за 

настройка, откриване и класификация. За създаване и 

увеличаване на данни (Data augmentation - DA) за алгоритми за 

дълбоко обучение се прилага техника, която изкуствено 

разширява размера на обучителния набор чрез създаване на 

модифицирани данни от съществуващите данни, което включва 

методи за обработка на изображения като обръщане, завъртане, 

мащабиране, изрязване или генериране на дублиращи мрежи. 

Други техники, използвани от DA представляват 

трансформация на цветовото пространство, филтриране на 

ядрото, произволно изтриване или смесване на изображения. 

Например, мрежа, обучена да открива останки на морското 

дъно, прехвърля това обучение към мрежа, предназначена за 

откриване на мини. 

Последното поколение сонари излъчват фазово 

кодираните вълнови форми, наричани импулсна компресия или 

съпоставено филтриране, които увеличават енергията и 

поддържат голяма честотна лента на сигнала. 

Ъгловата разделителна способност определя качеството 

на сонарното изображение. Определя се като минимален ъгъл, 

при който ехото от два елемента, които отразяват 

хидроакустичните вълни, могат да бъдат разделени в сонарното 

изображение. За получаване на сонарни изображения с висока 

разделителна способност, в противоминните сонари като 

правило се използва фазирана антенна решетка с определена 

дължина, която се състои от определен брой елементи, а 

формирането на зондиращия лъч може да се извърши по три 

начина – Фиг. 4: 

 

Фиг. 4.  Формиране на зондиращия лъч н противоминен сонар  

Използването на способа за класификация на дънните 

мини и възможността да се подобри различимостта на мината 

при малки ъгли на плъзгане на диаграмата на насоченост 

стимулираха появата на сонари за страничен обзор с антени с 

променлива дълбочина. Реализираната идея за съставяне на 

хидроакустични карти по пътя на групиране на данните от 

страничния обзор се оправдаха само в случаите, когато 

повърхността на морското дъно е относително равна и 

еднородна. Изследванията показаха, че акустическите 

нееднородности и особено неравностите на морското дъно 

рязко намяляват качеството на хидроакустичната картина, 

която се променя в зависимост от ракурса и разстоянието до 

дъното. Поради това, без специални процедури е невъзможно 

да се съпоставят изображенията на един и същи участък от 

неравно морско дъно от екраните на различни хидролокатори, 

както и от екрана на един и същи хидролокатор, когато се е 

изменила геометрията на обзора. 

Една от тези процедури е преобразуването на 

наблюдаваното изображение на морското дъно на индикатора 

на сонара със страничен обзор в стандартна хидроакустична 

карта, която съдържа два информационни слоя. Първия слой 

съдържа разпределението на локалните стойности на 

коефициента на обратното разсейване, т.е. за ъгъл на падане 

перпендикулярен към повърхността, като те се привързват към 

хоризонталните координати. Вторият информационен слой 

съдържа подробни данни за релефа на дъното, на основата на 

които може да бъде определен наклонът на произволна локална 

площадка на повърхността на морското дъно. 

От казаното по-горе следва, че стандартната 

хидролокационна карта съответства на вида на повърхността на 

морското дъно гледано вертикално от горе и на нея са 

отбелязани всички хидроакустични нееднородности, 

включително различни тела, които могат да бъдат и цели 

(дънни мини). Слабата честотна зависимост на обратното 

разсейване на звуковите вълни от морското дъно и 

разположените върху него цели в честотния диапазон на 

сонарите за странично обследване прави хидролокационнаата 

карта универсален инструмент, който дава възможност да 

бъдат съпоставяни данни от различни сонари, получени при 

различни галсове и при различна дълбочина на антената. В 

интерес на класификацията на целите е необходимо 

създаването на база с данни за съхраняване на 

хидроакустичните изображения при всички предшестващи 
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галсове в определен район. Това дава възможност да се 

пристъпи към класификация на целите по тяхната 

хидроакустична сянка, а фиксацията на сянката при захождане 

към целта от различни ъгли позволява да се възстанови 

формата на обекта по формата на сянката. Важна информация 

дава оценката на еквивалентния радиус на целта. 

Опитът от използването на сонари за страничен обзор 

показва, че сред най-значимите характеристики на 

хидроакустичната сянка от подводни обекти се явяват [3]: 

 средната яркост на сянката, което е мярка за  тъмнина на 

сянката на обекта; 

 средната яркост на осветяване, което е мярка за яркостта на 

осветяване на обекта; 

 разсейването на сянката; 

 разсейването от дъното; 

 контраст между сянка и осветяване, което е абсолютната 

разлика от средната яркост на сянката и средната сила на 

осветяване; 

 контрастът между сянка и фон, който е абсолютната разлика 

от средната яркост на сянката и средната сила на фона. 

Принципът на анализиране на сонарното изображения е с 

отчитането на дъната реверберация и появата на акустична 

сянка зад обекта [2]. Може да се приеме, че сонарното 

избражение съдържа три вида пиксела: реверберация, ехо и 

сянка - Фиг.5. Всяка категория пиксели може да бъде описана 

със статистическа функция на разпределение или с 

еквивалентна функция на плътност на вероятностите. Тази 

функция описва статистически поведението на пиксела, което е 

приблизително равно на вероятността даден пиксел да взема 

своите цифрови стойности в рамките на определен интервал.  

 

  

Фиг. 5.  Пиксели в сонарното избражение  

За оптимизиране на процеса на обработка на сонарното 

изображение и сянката обикновенно се използва делта-маска, 

описвана с детерминирани статистически закони. На Фиг. 6 е 

показана маската на сонарно изображение на дъното, която 

трябва да бъде сравнявана с маската на вероятно поставена 

дънна мина. 

 

Фиг.6.  Mаска на сонарно изображение на дъно и мина  

3. Заключение 

Откриването и класифицирането на морските мини 

представляват предизвикателство поради ниското качество на 

на сонарните изображения, които са сложни за анализ поради 

шумове в околната среда, причиняващи фалшиви сенки, 

смущения по страничните листи на диаграмите на насоченост 

на антената и многопътното отражение. Това води до 

значителна вариабилност в целите, претрупване и фонови 

смущения. За справяне с тези препятствия са разработени 

множество техники за обработка на изображения.  

Най-конвенционалният подход за откриване и 

класификация на MLO е класическият за обработка на 

изображение, като неговата производителност зависи от 

качеството на изображението и подготовката на операторите. 

Въпреки това, функция, която компенсира недостатъците му е, 

че не се нуждае от обширна база данни. 

По-напредналите техники за обработка на изображения 

използват машинно обучение, където функциите се използват 

за автоматично откриване и класифициране на обекти. Тези 

процеси се нуждаят от контролиран или неконтролиран учебен 

процес, като за да работят се изисква проектиране на 

характеристики на изображението, което изисква време и е 

изморителна операция. Когато обучението е върху малки 

набори от данни, ML осигурява подходящо ниво на точност и 

се счита за една от най-надеждните техники в обработката на 

изображения. 

Стъпка по-нататък в обработката на изображения е 

дълбокото обучение, което използва структурирани и 

неструктурирани данни и автоматично извлича функции, като 

алгоритмите изискват огромно количество данни и ръчно 

етикетиране, Освен това DL също е податливо на данни с ниско 

качество.  

Предстоящата тенденция е да се комбинира класическата 

обработка на изображения с DL. Класика методът разграничава 

ROI в стъпката на откриване, докато DL класифицира ROI като 

MLOs в тази комбинирана техника. Тази комбинация може да 

подобри производителността на стъпката на класификация, тъй 

като невронната мрежа анализира само областите на ROI в 

изображението. В резултат на това скъпите изчислително DL 

алгоритми са функционални при анализиране само малки части 

от сонарните изображения. 
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Анотация: В доклада са разгледани материали използвани за изработка на противопожарно облекло, както и състава и 

структурата на екипировката на пожарникаря, използвана в зависимост от обекта от критичната инфраструктура и в 

зависимост от конкретната операция, която трябва да бъде изпълнена. Представена е класификация на екипировката спрямо 

нивото й на защита. Описани са основни стандарти, регламентиращи изискванията по отношение на пожарникарската 

екипировка. 

 

Ключови думи: Екипировка, пожарникари,  материали 

 

Abstract: The report examines the materials used to make firefighting clothing, the composition and structure of the firefighter's equipment 

used depending on the object of the critical infrastructure and depending on the specific operation to be performed. A classification of the 

equipment according to its level of protection is presented. Мain standards governing requirements for firefighter equipment are described. 

 

Keywords: Equipment, firefighters, materials 

 

1. Увод 

Важно условие за  бързото и своевременно отзоваване  на 

пожари и инциденти в обектите от критичната инфраструктура 

е наличието на съобразена с рисковете техника и обучен 

персонал оборудван с правилно подбрана екипировка. 

Екипировката на пожарникарите е стандартизационно и 

нормативно регламентирана. Тя включва както специално 

защитно облекло, така и специализирано оборудване за дишане 

и спасяване на хора. 

Защитното облекло за пожарникари е специализирано 

лично предпазно средство, осигуряващо защита на торса, врата, 

ръцете и краката на пожарникаря от поражения, предизвикани 

от опасната работна среда. То е предназначено за 

индивидуална защита при провеждане на пожарогасителни 

операции, отстраняване на последиците от производствени 

аварийни, места с наличие на вредни вещества и/или с 

отделянето на вредни пари, газове и токсични прахови 

аерозоли, присъстващи в работната среда. [1,2] 

 

2. Материали използвани за изработване на 

екипировката на пожарникаря 

В зависимост от областите на приложение се проектират и 

изработват съвременни защитни облекла. В повечето случай 

облеклата за пожарникари се изработват от многослойни 

тъкани с цел осигуряване на максимална защита и комфорт по 

време на изпълнение на служебните им задължения.  

Повърхностният слой на екипировката е в пряк контакт със 

средата, в която се използва, поради което той трябва да 

притежава специфични физико-механични параметри, които да 

предпазват останалите слоеве на облеклото, както и тялото на 

пожарникаря от вредната среда. 

Основните и задължителни изисквания към материалите, 

използвани за повърхностен текстил, от който се изработват 

облекла за пожарникари са: 

 да бъдат негорими, да не се топят, да не капят и да не 

поддържат горенето; 

 да задържат топлинната енергия в тъканта, като не 

позволяват пренос на топлина към човешкото тяло; 

 да са диелектрици; 

 да са устойчиви на химикали; 

 да са механично издръжливи; 

 да не променя характеристиките си във времето; 

 да са антистатични; 

 да не пропускат вода и газове към тялото на 

пожарникаря.  

 да имат минимално тегло; 

 

Един от най-често използваните материали в екипировката 

на пожарниларите са m-арамидните влакна, тъкани и нетъкани 

текстилни материали, притежаващи изключително висока 

пожаро-устойчивост. Като пример за m-арамидни влакна може 

да се споменат влакната с търговски марки Nomex®®, 

Kermel®, Teijinconex®, Kynol® и др. Те имат близки по 

стойности характеристики, независимо от различното си 

търговско наименование. 

Платовете, изработени с m-арамидни влакна притежават 

доказана защита срещу интензивна топлина и пламъци, не се 

топят, не капят и не поддържат горенето. При излагане на 

повишена топлина, те претърпяват специфична реакция, 

променяйки свойствата си, за да задържат топлинната енергия 

в тъканта, като не позволява пренос на топлина към човешкото 

тяло. Тази устойчивост на топлина и пламък е вградена във 

влакната и не се измива или износва. [3] 

Други видове материали, използвани при изработката на 

противопожарни костюми са р-арамидните влакна (пр. 

Kevlar®, Twaron® и др.); UHMWPE  влакната и M5® влакната. 

Те може да бъдат вплитани към други влакна за повишаване на 

техните характеристики. 
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M5® влакното е по-здраво в сравнение с р-арамидните 

влакна (пр. Kevlar®, Twaron® и др.) и UHMWPE  влакната (пр. 

Dyneema®). Това е най-устойчивото на огън органично влакно 

(дори по-устойчиво от  m-арамидите). Има висока якост на 

опън и висок модул на еластичност, по-малко чупливо от 

въглеродни влакна. Притежава отлична UV стабилност и 

запазва свойствата си при въздействие на вода и киселини. [4] 

Вътрешните слоеве на екипировката на пожарникаря трябва 

да притежават топлоизолационни качества, отвеждане на 

влагата от тялото на пожарникаря, антистатичност и комфорт 

при допир с кожата. 

Като цяло екипировката на пожарникаря трябва да 

осигурява надеждна защита от рисковете на работната среда 

при минимално тегло и максимална степен на ергономичност, 

комфорт и свобода на движенията. 

 

3. Видове екипировки  

Към екипировката и личните предпазни средства на 

пожарникарите се причисляват: 

 различни видове облекла; 

 качулки; 

 каски; 

 ръкавици; 

 обувки; 

 и пр. 

 

На фиг.1 е показана примерна екипировка на пожарникар, 

състояща се от: 

 противопожарен костюм (полушуба и панталон/ 

полугащеризон); 

 ботуши; 

 ръкавици; 

 пожарникарска каска; 

 топло защитна качулка; 

 пожарникарския колан; 

 пожарникарска кирко-брадва; 

 ключ-затегач за шлангове; 

 дихателен апарат. 

 

, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг 1. Екипировка на пожарникар 

 

Противопожарният костюм е предназначен за защита на 

тялото на пожарникаря, при извършване на гасене на пожар и 

спасителни дейности. Той се състои от две части: полушуба и 

панталон/полугащеризон, с презрамки, със светло-отразителна 

лента. Облеклото е изработено от специална негорима материя, 

притежаваща възможност за отделяне на влагата от тялото. То 

трябва да позволява лесно и бързо обличане и събличане, и 

максимална свобода на движенията на ползващия го.  5  
 

Полушубата е с права предница и гръб удължен до 

бедрата, прави прикачени двушевни ръкави, допълнително 

подсилени на лактите и раменете, завършващи с маншет. 

Затваряне с цип, покрит със самозалепваща се лента, висока 

яка, джобове - един горен за радиостанция и мобилен телефон 

и два долни, вътрешни. В края на ръкавите и в долния край на 

полушубата има пришити светлоотразителни ленти. 

 

Панталонът/полугащеризонът с презрамки е с прави 

крачоли с платка на гърба. Презрамките са изработени от 

негорим широк ластик, бързо закопчаващи се и лесно 

регулируеми. На колената панталона е усилен: отвътре със 

затворени клетъчни дунапренови подплънки и от вън с 

наколенници. 

Полушуба и полугащеризона са снабдени с отделяща се 

топлоизолационна подплънка. Външната страна е изработена 

от негорима, нетопима и недимяща материя, снабдена с 

водозащита и отвеждаща влагата мембрана. Шевовете са 

изработени с  трудно запалими конци, нетопими, самогасящи 

се, с голяма устойчивост на нагряване, които от вътрешната 

страна са подлепени със специална лента не пропускаща вода. 

 

Защитно облекло за пожарникари трябва да отговаря на 

изискванията на стандарт БДС EN 469:2021 - Защитно облекло 

за пожарникари. Изисквания за изпълнение на защитно 

облекло за пожарогасене. Той определя минимални нива на 

изискванията за изпълнение на защитното облекло, 

проектирано за използване при пожарогасителни операции. В 

стандарта са включени общи изисквания към конструкцията, 

минималните нива на изпълнение на използваните материали, 

методи за изпитване, които трябва да се използват при 

определяне на тези нива, маркировка и информация, 

предоставена от производителя. В него са разграничени две 

нива за борба с пожари, основани на оценка на риска. Ниво 1 - 

определя минималните изисквания за облекло за пожарникари, 

свързани с борба с пожари на открито и поддържащите ги 

дейности, като се вземе предвид околната среда и условията на 

очаквани действащи събития при такива дейности за борба с 

пожара. Ниво 2: определя минималните изисквания за облекло 

за пожарникари при рискове, които се срещат при борба с 

пожар и спасителни работи от пожари в сгради. Разликата 

между облекло от ниво 1 и ниво 2 се ограничава до 

изискванията за топлина и пламък (Х1 или Х2-Топлина и 

Пламък). Тези нива на защита могат да бъдат достигнати от 

единично облекло или комбинация от различни облекла. 65 

 

Ботушите са предназначени за защита на долната част на 

краката на пожарникаря,  при извършване на пожарогасителни 

и спасителни дейности. Изработени са предимно от естествен 

каучук и композитен материал с термоустойчива подметка, 

издържаща до 2500С. В предната горна част на стъпалото имат 

вградена защита от смачкване на пръстите и от пробождане на 

ходилото.  

Обувките за пожарникари трябва да отговарят на стандарт 

БДС EN 15090:2012 - Обувки за пожарникари. Този стандарт 

определя минималните изисквания и методи за изпитване на 

експлоатационните характеристики на три типа обувки за 

пожарникари за спасителни работи от общ вид, за спасителни 

работи при борба с пожар и при аварии с опасни материали. 

Този стандарт не се отнася за специални лични предпазни 

средства, използвани във високорискови ситуации (например 

при условията, описани в ISO 15538). 76 

 

Ръкавиците са предназначени за защита на пръстите, 

дланите, китките и долната част на ръцете на пожарникаря 

Ръкавиците са водонепропускливи, усилени в областта на 

дланите и пръстите. Основният и носещ слой на задната част на 

ръкавиците е изработен от текстилният материал Nomex®. 

Дланта е изработена от специален слоест Кevlar®, издържащ на 

топлина, изтъркване и срязване. Ръкавиците са снабдени със 

специална мембрана, която не пропуска течности, кръв, 

бактерии и химикали. Комбинацията на тези материали 

позволява използването на ръкавиците при най-тежки условия, 

запазвайки изключителна чувствителност на пръстите. 

Ръкавиците трябва да са сертифицирани съгласно изискванията 

на европейският стандарт БДС EN 659:2003+A1:2008 Защитни 
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ръкавици за пожарникари. Този стандарт определя 

минималните изискванията за изпълнение и методите за 

изпитване на защитни ръкавици за пожарникари. Прилага се 

само за защитни ръкавици за пожарникари, които предпазват 

ръцете по време на нормална пожарогасителна дейност, 

включително търсене и спасяване, те не са предназначени за 

постоянно манипулиране на течни химични продукти, но 

осигуряват известна защита срещу случаен контакт с тях. Този 

стандарт не засяга защитни ръкавици за специфични 

пожарогасителни дейности при борба с пожари. 8 

 

Пожарникарската каска и аксесоарите към нея са 

предназначени за защита на главата на пожарникаря при гасене 

на пожар и извършване на спасителни дейности. Тя осигурява 

защита на главата, очите и врата от въздействието на пламък, 

топлина и течности. Каската и аксесоарите към нея се 

изработват от температурно устойчиви материали (полиамид). 

Те трябва да отговарят на изискванията на стандарт БДС EN 

16473:2015 Каски за пожарникари. Каски за спасителни 

операции. Този стандарт определя минималните изисквания за 

каски за спасителни операции. Тези каски са предназначени 

главно да защитават горната част на главата от въздействието 

на механични опасности като удар, проникване, пламък, 

електрически и химични опасности докато се провеждат 

спасителни операции и свързаните с тях дейности, включващи 

работа, свързана с околната среда и условията, свързани с 

оперативните дейности, но не се ограничават до 

пътнотранспортни произшествия и до работа в и около срутени 

сгради, често за продължителен период от време след 

природни бедствия (наводнения, земетресения и др.). 9 

Каските за употреба при гасене на пожар в сграда трябва да 

отговарят на изискванията на стандарт БДС EN 443:2008 - 

Каски при пожарогасене в сгради и други постройки. 10 

Каските за употреба при гасене на пожар в открита 

местност трябва да отговарят на изискванията на стандарт БДС 

EN 16471:2015 - Каски за пожарникари. Каски за пожарогасене 

в открита местност. 11 

Защитата на лицето, очите, ушите и шията може за изисква 

допълнителни лични предпазни средства, които не са включени 

в тези стандарти. 

Подбрадникът на каската трябва да позволява лесно и бързо 

регулиране, закопчаване и разкопчаване.  Каските имат пълно 

или частично светло-отразително трайно покритие.  

Протекторите за врат/шия се изработват основно от 

огнеустойчива елестична кожа, Nomex®, алуминизирани 

материали.  

 

Топло защитната качулка се поставя над маската на 

дихателния апарат и нейната задача е да осигури допълнителна 

защита от топлина на лицето, ушите и меките части на шията. 

Тя може да бъде изработена от Kermel/Viskose FR, Nomex® 

или Aramid-Kermel/Viskose FR или подобни трудногорими 

материали.  

 

Пожарникарския колан с въже служи за спасяване на 

хора, за самоспасяване, за осигуряване при работа на височина, 

както и за прикрепване на допълнително оборудване. 

 

Пожарникарска кирко-брадва е предназначена за 

разсичане на дървени конструкции, за разкъртване, направа на 

отвори и за прикрепване на пожарникаря при движение по 

стръмни покриви, и при други пожарогасителни и спасителни 

дейности. Тя е съставена от боядисана в червео глава, късо 

стоманена тяло и противоплъзгаща гумена дръжка. Изработена 

е от инструментална стомана. В единия си край е с форма на 

крило подострено, а в другия във форма на  кирка с леко 

заострен и слабо извит навътре връх. Кирко-брадвата се 

поставя в кожен калъф, който се носи на спасителния колан. 

 

Ключът-затегач за шлангове служи за затягане или 

разединяване на съединители на шланговете. Изработен е от 

стомана с форма на сърп, със зъб в предния си край. Носи се в 

кожен калъф, който е прикрепен към един от ремъците на 

спасителния колан. 

 

Дихателните апарати за индивидуална защита са 

предназначени за предпазване на дихателните органи на 

пожарникаря от вредното и опасно въздействие на аерозоли и 

газообразни вещества, намиращи се в заобикалящата го среда 

на пожар. Класифицират се по различни показатели. Според 

времето на защитно действие апаратите биват: с 

кратковременно действие, когато продължителността е до 1 

час. С дълготрайно действие, когато продължителността е 

повече от 1час. В зависимост от предназначението си те биват: 

за спасяване - когато осигуряват безопасно извеждане на човек 

попаднал в непригодна за дишане среда, за работа в 

непригодна за дишане среда.  

 

3.1. Екипировка на пожарникар в среда с химични 

продукти 

На фиг.2 е показана примерна екипировка на пожарникар, 

която може да бъде използвана в среда с химични продукти. 

Тя представлява газо-непропусклив защитен химически 

костюм от защитен клас A, с повишено налягане, с възможност 

за поставяне на въздушно дихателен апарат във вътрешността 

на облеклото и с респираторна, многократно използваема, с 

максимална степен на механична и химическа устойчивост 

маска.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 2 – Екипировка за химическа среда 

Този тип костюми трябва да бъдат проектирани съгласно 

стандарт БДС EN 943-1:2015+A1:2019 - Защитно облекло 

срещу твърди, течни и газообразни химични продукти, 

включително течни и твърди аерозоли. Част 1: Изисквания за 

характеристиките на (газонепропускливи) костюми тип 1 за 

защита от химични продукти. Стандартът определя 

минималните изисквания, методите за изпитване, маркировката 

и информацията, предоставена от производителя проветряеми 

и непроветряеми костюми за защита от химични продукти, 

годни за ограничена и неколкократна употреба, включително 

съставните им части като ръкавици и ботуши, които могат да 

бъдат определени в други стандарти. Отнася се за: защитен 

костюм срещу химични продукти; газонепропусклив защитен 

костюм срещу химични продукти със захранване с въздух, 

годен за дишане, което е независимо от заобикалящата 

атмосфера, например автономен дихателен апарат с отворена 

система със сгъстен въздух. 12 

3.2. Защитни облека срещу течни химични продукти  

БДС EN 14605:2005+A1:2009 - Защитно облекло срещу 

течни химични продукти. Изисквания за изпълнение на 

облекла с връзки между отделните части на облеклото, 

непропускливи на течности (тип 3) или аерозоли (тип 4), 

включително такива, осигуряващи защита само на части от 

тялото (тип РВ (3) и тип РВ (4)). Този стандарт определя 

минималните изисквания за следните типове облекла за защита 
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от химични продукти, годни за ограничена и многократна 

употреба: 

- защитно облекло за цяло тяло с непропускливи за 

течности връзки между различните части на облеклото (тип 3: 

облекло, непропускливо на течности) и ако е приложимо, с 

непропускливи за течности връзки на съставните части като 

качулки, ръкавици, ботуши или средства за защита на 

дихателните органи, които може да бъдат определени в други 

европейски стандарти. Примери за такива облекла са 

гащеризони от една част или костюми от две части, с или без 

качулка и визор, с или без гети за ботуши, с или без ръкавици; 

- защитно облекло за цяло тяло с непропускливи за 

аерозоли връзки между различните части на облеклото (тип 4: 

облекло, непропускливо за аерозоли) и ако е приложимо, с 

непропускливи за аерозоли връзки на съставните части като 

качулки, ръкавици, ботуши, визори или средства за защита на 

дихателните органи, които могат да бъдат определени в други 

европейски стандарти. Примери за такива облекла са 

гащеризони от една част или костюми от две части, с или без 

качулка, с или без ботуши или гети, с или без ръкавици; 

- облекло за частична защита на тялото, което предлага 

защита на определени части от тялото от проникване на течни 

химични продукти. Примери за такива облекла са лабораторни 

куртки, елеци, панталони, престилки, ръкавели, качулки (не 

снабдявани с въздух) и др. Тъй като частичната защита на 

тялото оставя някои части незащитени, този документ определя 

само изискванията към характеристиките на материала за 

облеклото и шевовете. 

Облекла за частична защита на тялото от химични 

вещества, които предлагат само защита от преминаване на 

течни химични продукти са обект на EN 13034 (облекло тип РВ 

(6)).13  

 При изработване на облеклата се прилагат и изискванията 

заложени в  БДС EN 943-1:2015+A1:2019 - Защитно облекло 

срещу твърди, течни и газообразни химични продукти, 

включително течни и твърди аерозоли. Част 1: Изисквания за 

характеристиките на (газонепропускливи) костюми тип 1 за 

защита от химични продукти. 14 

3.3. Защитно облекло срещу въздушно преносими твърди 

частици  

Този тип облекло трябва да отговаря на БДС EN 1073-

1:2016+A1:2019 - Защитно облекло срещу въздушно преносими 

твърди частици, включително радиоактивно замърсяване. Част 

1: Изисквания и методи за изпитване на проветряемо защитно 

облекло за тялото и дихателните пътища срещу замърсяване с 

радиоактивни частици. Стандартът определя изискванията и 

методите за изпитване на защитно облекло, проветряемо чрез 

независимо захранване с въздух от незамърсен източник, което 

защитава тялото и дихателната система на носещия го срещу 

преносими по въздуха твърди частици, включително и 

радиоактивно замърсяване.15 

 

4. NFPA класификация на екипировката спрямо нивото 

на защита 

Национална асоциация за противопожарна защита (NFPA), 

в своя стандарт NFPA 1994 - Стандарт за защитни комплекти за 

първи отговор при извънредни ситуации с опасни материали и 

CBRN терористични инциденти 16, определя изисквания 

относно окомплектовката и минималните сертификационни  

изисквания за защитни средства  за химически, биологични, 

радиоактивни и ядрени материали. Всички облекла 

сертифицирани по NFPA 1994 се носят с въздушни дихателни 

апарати и осигуряват защита на цялото тяло: торс, ръце, крака, 

глава, ръце и стъпала. В стандарта са определени 4 класа 

защитна екипировка за първи отговор на инциденти, в 

зависимост от тяхната степен на защита: 

 

 NFPA 1994 клас 1 – с най-висока защита 

Изискванията за клас 1 на NFPA 1994 са нова категория на 

NFPA 1994, която дефинира комплекти, които предпазват от 

химически бойни агенти, токсични промишлени химикали, 

биологични агенти (пренасяни по кръвта патогени) и частици. 

Тези комплекти са предназначени за среди на IDLH, изискващи 

SCBA и осигуряват защита срещу изпарения, течни капчици и 

аерозоли, където потенциалният контакт с кожата се очаква да 

бъде на умерени до високи нива. 

От гледна точка на ключови характеристики, NFPA 1994 

клас 1 комплекти: Не пропускат пари и аерозоли и 

предотвратяват изтичане навътре от течен спрей (по-малко от 

NFPA 1991). Изработени са от материали и шевове, които са 

устойчиви на проникване на избрани бойни химически агенти 

и токсични индустриални химикали и също така 

предотвратяват проникването на пренасяни по кръвта 

патогени. Отговарят на минимални стандарти за здравина, 

издръжливост и функционалност. Трябва да бъде изработен от 

материали, които осигуряват ограничена устойчивост на 

пламък. Предназначени са за еднократно използване, въпреки 

че някои продукти могат да се носят повече от веднъж. Могат 

да имат допълнителна защита срещу химически пламъци за 

целите на евакуацията и притежаващи стелт характеристики. 

 

 NFPA 1994 Клас 2 

Изискванията за Клас 2 на NFPA 1994 определят 

комплекти, които предпазват от бойни химически агенти, 

токсични индустриални химикали, биологични агенти 

(пренасяни по кръвта патогени) и частици. Тези комплекти са 

предназначени за среди на IDLH, изискващи SCBA и 

осигуряват защита срещу изпарения, течни капчици и аерозоли, 

където се очаква потенциален контакт с кожата да бъдат 

ограничени.  

От гледна точка на ключови характеристики на 

ефективността, NFPA 1994 Class 2 комплекти: Не пропускат 

изпарения и аерозоли и предотвратяват изтичане навътре от 

течен спрей. Включат материали и шевове, устойчиви на 

проникването на избрани химически бойни агенти и токсични 

промишлени химикали, както и на пренасяни по кръвта 

патогени. Отговарят на минимални стандарти за здравина, 

издръжливост и функционалност.  Имат материали, които не са 

оценени за ограничена устойчивост на пламък. Предназначени 

са за еднократна експозиция, някои продукти могат да се носят 

повече от веднъж. Може да имат допълнителна защита срещу 

химически светкавични пожари за целите на евакуацията и 

притежаващи стелт характеристики. 

На фиг. 3 са представени костюми Клас 2 по NFPA 1994 на 

два различни производителя, съответно а)  на Blauer 

Manufacturing Company и б)  на Lion First Responder PPE, Inc. 

 

 

 
Фиг. 3 – Костюми Клас 2 по NFPA 

 

 NFPA 1994 Клас 3 
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Изискванията за клас 3 на NFPA 1994 определят комплекти, 

които предпазват от бойни химически агенти, токсични 

промишлени химикали, биологични агенти (пренасяни по 

кръвта патогени) и частици. Тези комплекти са предназначени 

за инциденти, класифицирани под условията на IDLH и където 

са разрешени респиратори за пречистване на въздуха (APR) 

или респиратори за пречистване на въздуха (PAPR). Те са 

предназначени за по-ниски нива на защита срещу изпарения, 

течни капчици и аерозоли, при по-ниски нива на експозиция, 

където не е вероятен директен контакт с кожата. 

 От гледна точка на ключови характеристики на 

ефективността, комплектите от клас 3 на NFPA 1994: Не 

пропускат изпарения и аерозоли (по-ниски от комплектите от 

клас 2). Предотвратяват изтичане навътре на течен спрей (по-

кратки продължителности на експозиция на течността в 

сравнение с комплектите от клас 2). Изградени са от материали 

и шевове, които са устойчиви на проникване на избрани бойни 

химически агенти и токсични индустриални химикали 

(оценени при по-ниски концентрации и по-леки условия от 

клас 2). Изработени са от материали и шевове, които 

предотвратяват проникването на кръвни патогени. Отговарят 

на минимални стандарти за здравина, издръжливост и 

функционалност (по-ниски изисквания от клас 2). Използват се 

материали с минимално ниво на въздухопропускливост. Имат 

материали, които не са оценени за ограничена устойчивост на 

пламък. Предназначени са за еднократна експозиция, някои 

продукти могат да се носят повече от веднъж. Може да имат 

допълнителна защита срещу химически светкавични пожари за 

целите на евакуацията и притежаващи стелт характеристики.  

На фиг. 4 са представени костюми Клас 3 по NFPA 1994 на 

два различни производителя, съответно а)  на Blauer 

Manufacturing Company и б)  на Lion First Responder PPE, Inc. 

 

 
Фиг. 4 – Костюми Клас 3 по NFPA 

 

 NFPA 1994 клас 4  

Изискванията за клас 4 на NFPA 1994 определят групи, 

които предпазват от биологични агенти (пренасяни по кръвта 

патогени) и частици. Тези комплекти са предназначени за 

защита срещу биологични аерозоли или радиологично 

замърсени частици под нивата на IDLH, където APR или PAPR 

биха били подходящи; не предлага защита срещу химически 

бойни отровни вещества или токсични промишлени химикали.  

 

От гледна точка на ключови характеристики на 

ефективността, NFPA 1994 Class 4 комплекти. Предпазват  

цялостно срещу проникване на частици. Изработени са от 

материали и шевове, които предотвратяват проникването на 

кръвни патогени. Отговарят на минимални стандарти за 

здравина, издръжливост и функционалност. По-дишащи са от 

клас 3. Имат материали, които не са оценени за ограничена 

устойчивост на пламък. Предназначени са за еднократна 

ползване. Може да имат допълнителна защита срещу 

химически светкавични пожари за целите на евакуацията и 

притежаващи стелт характеристики. 17 

 

На фиг. 5 е представен костюми Клас 4 по NFPA 1994 на 

Blauer Manufacturing Company. 

 

 
Фиг. 5 – Костюми Клас 4 по NFPA 

 

 

5. Изводи 

В заключение може да се отбележи, че извършеното 

проучване и анализ на материалите, структурата и 

окомплектовката на съвременната противопожарна екипировка 

показа наличие на много вариантност. 

Като основен фактор при проектирането на защитната 

екипировка се явява правилният избор на материали и техните 

комбинации. Това следва да се прави на базата на подробен 

анализ на условията на средата и предполагаемите заплахи. 

Екипировката на пожарникаря трябва да бъде проектирана 

в  съответните със стандартите и законови разпоредби в тази 

област, за да може да осигури адекватна защита срещу 

различни видове вредни ефекти в условията, при които ще бъде 

използвана. Тя трябва ефективно да предпазва пожарникаря от 

различни видове опасности, на които той може да бъде 

изложен по време на пожарогасене или по време на всяка друга 

задача. Всички пожарни бригади, освен с подходящо облекло 

за защита срещу пламъци и топлина, агресивни химикали, 

вещества и радиоактивност, трябва да бъдат снабдени и с 

подходящи обувки и оборудване, така че гасенето и 

спасяването на хора и материални блага, застрашени от пожар, 

да се извършва при минимален риск и без последствия за 

здравето и живота. 

 

Резултатите са насочени към изпълнение на Работен пакет 2 

„Интелигентни системи за сигурност“ на проект 

BG05M2OP001-1.002-0006 „Изграждане и развитие на Център 

за компетентност “Квантова комуникация, интелигентни 

системи за сигурност и управление на риска (Quasar)“, който е 

получил финансиране от Европейския фонд за регионално 

развитие чрез Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж" 2014-2020. 

 

6. Литература 

1. Ivanov I, Marinov G. Current Requirements to the Safety 

Means for the Participants in Fire Extinguishing for Critical 

Infrastructure Sites. International Scientific Journal “Security & 

Future”, 3, 3Scientific Technical Union of Mechanical Engineering 

– Bulgaria, 2019, ISSN:2535-082X, 115-117    

2. http://bg.jeri-maritime.com/marine-life-saving-fire-fighting-

equipment/ - Посетена на 26.07.2022 г. 

3. Незнакомова, М., Текстилно материалознание, София 

2010 

4. http://www.dupont.com/ - Посетена на 12.07.2022 г. 

5.Иванов Иван. Перспективи за използване на нови 

решения в екипировката при гасене на пожари в обекти от 

 

CONFSEC 2022

78

http://bg.jeri-maritime.com/marine-life-saving-fire-fighting-equipment/
http://bg.jeri-maritime.com/marine-life-saving-fire-fighting-equipment/
http://www.dupont.com/


критичната инфраструктура. Сборник доклади от IV 

International scientific conference "Confsec 2020", 4, 1, НТС по 

машиностроене, 2020, ISSN:(PRINT) "2603-2945, (ONLINE) 

2603-2953, 107-110    

6. БДС EN 469:2021 - Защитно облекло за пожарникари. 

Изисквания за изпълнение на защитно облекло за пожарогасене 

7. БДС EN 15090:2012 - Обувки за пожарникари 

8. БДС EN 659:2003+A1:2008 Защитни ръкавици за 

пожарникари 

9. БДС EN 16473:2015 - Каски за пожарникари. Каски за 

спасителни операции  

10. БДС EN 443:2008 - Каски при пожарогасене в сгради и 

други постройки 

11. БДС EN 16471:2015 - Каски за пожарникари. Каски за 

пожарогасене в открита местност 

12. БДС EN 943-1:2015+A1:2019 - Защитно облекло срещу 

твърди, течни и газообразни химични продукти, включително 

течни и твърди аерозоли. Част 1: Изисквания за 

характеристиките на (газонепропускливи) костюми тип 1 за 

защита от химични продукти. 

13. БДС EN 14605:2005+A1:2009 - Защитно облекло срещу 

течни химични продукти. Изисквания за изпълнение на 

облекла с връзки между отделните части на облеклото, 

непропускливи на течности (тип 3) или аерозоли (тип 4), 

включително такива, осигуряващи защита само на части от 

тялото (тип РВ [3] и тип РВ [4]) 

14. БДС EN 943-1:2015+A1:2019 - Защитно облекло срещу 

твърди, течни и газообразни химични продукти, включително 

течни и твърди аерозоли. Част 1: Изисквания за 

характеристиките на (газонепропускливи) костюми тип 1 за 

защита от химични продукти 

15. БДС EN 1073-1:2016+A1:2019 - Защитно облекло срещу 

въздушно преносими твърди частици, включително 

радиоактивно замърсяване. Част 1: Изисквания и методи за 

изпитване на проветряемо защитно облекло за тялото и 

дихателните пътища срещу замърсяване с радиоактивни 

частици 

16. NFPA 1994, Standard on Protective Ensembles for First 

Responders to Hazardous Materials Emergencies and CBRN 

Terrorism Incidents, 2007 Edition 

17. National Fire Protection Association, Risk-Based Selection 

of ChemicalProtective Clothing, April 2018 

 

 

CONFSEC 2022

79



Technological development: Thermal vision as a phenomenon 

 

Pavel Zahradnicek1*, Jan Hrdinka, Jan Zezula, Ludek Rak 

University of defence, Brno, Czech republic1 

pavel.zahradnicek@unob.cz 

 

Abstract: The article deals with technological development, especially with thermal imaging. The authors are convinced, that this technology 

can progressively and qualitative influence operations of security forces and crisis response teams. The article is divided into 3 main parts, 

where first chapter generally describes thermal imaging, second chapter deals with current applications and last chapter sets the 

perspectives for future. 
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1. Introduction 

Technological trends [1] disruptively influence not only security 

environment, but also all PMESII [2] areas. New technologies, 

instruments and procedures have impact on capabilities 

development and creating of strategies [3]. These strategies are 

constructed by instruments with their specific characteristics, units 

and various procedures, influenced by leaders. 

One of the phenomenon of nowadays is thermal vision. This 

kind of technology is not so new and disruptive as itself, but trend 

of miniaturization push this technology as overall useful and 

comfortable for single operator. Wide scale of thermal vision 

applications from low quality devices to very advanced and 

miniaturized devices offers opportunity to apply this technology. 

 Thermal vision is based on visualization of difference between 

temperature of object and surroundings [4]. Generally, it is possible 

to divide thermal vision into following categories: 

 Personal cameras and mobile cameras; 

 cameras for recognition and thermal scopes; 

 Single thermal cameras and integrated cameras in fused 

system. 

The topic of effectivity from user perspective was several times 

explored. Simple comparisons, for example [5], favors thermal 

visions, rather than pure daily optics, daily camera or night vision in 

worsened conditions. Darkness, fog, snow etc. sets a barrier 

between target and observer, leveraging using thermal vision. 

Therefore, based not only on scientific, but firstly on empiric basis 

is strongly recommended combination of devices, what allows 

orientation in area. 

2. Application in field of security  

Security and rescue forces use thermal vision as a fitting asset of 

response teams. 

Police teams by searching areas and objects are identifying lost and 

hidden individuals and groups. There is visible also fresh body 

liquids (esp. blood) on the ground and is possible to track escaping 

individuals. 

Fire fighters identify not-visible centers of fire, identify location of 

victims of fires and also hidden people. Planning and conducting of 

firefighter’s intervention is more precise and safe. 

Medical urgent teams, working in worsened (war) conditions are 

having the possibility to improvingly identify changes of 

temperatures and abnormalities in tissues. 

The army application is the core topic of this article. Thermal vision 

systems are installed as sensor part of fixed wings, rotary wings and 

vehicles. Especially in aircraft are combined with other 

technologies and the introduced output for operator is integrated 

picture, which is not visible by separate technologies. ISR units and 

Special Forces are equipped by reconnaissance and target 

acquisition devices, using also thermal vision. Not so often are 

equipped by personal scopes and googles. The combination with 

other systems allows not integrated picture of surroundings, but by 

operator distinguished outputs, what can stand for specifics, object 

or enemies. This advantage sets for protective measures, as anti-

thermal vision camouflage [6, 7], what is new trend in field of 

warfighting function protection. Basically every type of sensor can 

be thermal and the picture can be transferred into monitoring system 

as example can be mentioned engineer robots or unmanned aerial 

vehicles.  

Current Ukrainian conflict turned up the impact of thermal vision as 

a component of maneuvering units. Despite the fact, that these 

applications were commercial and sometimes low-cost, the tactical 

advantage was on side of forces using thermal vision. Small local 

battles of infantry units during night time favorited Ukrainian units, 

operating with personal thermal vision, night vision and drones with 

thermal vision. Especially in forests and urban areas was because of 

technological advantage recognized and impacted an enemy. 

Clashes between sniping units are also influenced by thermal vision. 

In fact, who shows body part - does not matter on size, is identified, 

can be hidden. Impact of using of technology, based on conflict 

lessons learned, is not only quantitative, but also has strong impact 

on morale, what is also part of combat potential influencing ratio of 

strength. 

Thermal vision supports military capabilities development and 

mostly at these of main capabilities areas [8]: Project, Engage, 

Protect, and Inform.  

3. Perspective from operational viewpoint  

The miniaturization continues and it is only problem technical 

development and of time, when will be fusion of technologies 

integrated onto level of individual soldier. The usage will be wider 

and more common. Integrated sensors will be part of unmanned 

systems, sensors and individual soldiers, depending on their needs, 

for example googles and scopes. 

In relation to autonomy, there exists future capacity to link fusion of 

sensory technologies and algorithms, what enable construction of 

very precise view of situation and effective support of common 

operational picture. Adding relation to signal and connection, the 

picture can be distributed to necessary entities, esp. commanders. 

This leverage Boyd´s OODA loop at all levels of command and 

control [9, 10].  

Picture1: Boyd´s OODA loop 

 

Source: The OODA Loop and the Half-Beat 
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4. Way outs for applied research 

In Czech army, there is not breaded thermal imaging in structure of 

manoeuvre units (meaning combat units of army, not 

reconnaissance or SF/SOF). The authors are convinced, that this 

kind of technology can, in case of correct amount and training, 

influence combat effectiveness of manoeuvre units. For this reasons 

they prepared set of experiments, answering following questions, 

correlating on low-tactical level: 

 How can thermal vision influence deployment of combat 

units? 

 Which tactical activities are proper to support with 

thermal imaging and why? 

 How will increase combat potential and capability to 

engage? 

 How are the principles of using thermal vision and how to 

protect against enemy using this technology? 

Firstly data we measured and evaluated, using imager InfiRay Eye 

II E6Pro V3 for short distances. During the data measuring were 

focused results and also approach of trainees. Firstly dataset of 

results is following: 

 Up to 200 m is possibility to detect, recognise and identify 

all details of person. Is possible to recognise basic sign of 

friend or foe. 

 For detection, it is possible to use it for opened area 

observation up to 1000 m. 

 Commercial application are also for applying for infantry 

units. 

 In tree lines and bushes, there is not capacity to recognise 

man (soldier) and animal. So the imager only “warns”, 

that in area finds something. 

 The eyes of observer can be defocused, in combat 

environment it can cause inability to shoot, for decades of 

seconds. 

 From individual perspective, creates overview esp., during 

night, conducting reconnaissance and defence activities 

(mostly static). Knowledge of surrounding, makes soldier 

more informed and oriented, capable to decide for 

appropriate action. 

 The light from rear lens is visible in night vision. It is 

important to equip imager for military use by automatic 

switch off when drawing from eye. 

Next measurement will be focused on dynamic tactical 

activities and also using ARCHER TBX 8 on middle and longer 

distances. Using live simulators (SAAB) will be measured 

difference of effectiveness of units equipped and not-equipped by 

thermal vision. 

All the hard data will be transformed to constructive simulator 

Masa Sword and compared from perspective of capabilities on 

battalion level, what can generate change of combat potential. 

5. Conclusion 

Thermal vision can influence results of battle in all phases of 

OODA, based on empirical knowledge, current subjective 

experience from operations and also primarily results from 

measurements. Manoeuvre units worldwide, are underestimated by 

equipping with this kind of materiel, which can be crucial for 

fulfilling the task and surviving on the battlefield. 
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ИЗСЛЕДВАНЕ ПРОЦЕСИТЕ НА КРИСТАЛИЗАЦИЯ НА ОРГАНИЧНИ 
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Abstract: The present publication examines the problems related to the crystallization of organic nitro compounds and, more precisely, 

to the preparation of explosives for casting, which consists in bringing the molten substance to such a state that, upon cooling, ensures 

obtaining a small crystalline structure, high density and mechanical strength of the explosive charge. 

Keywords: CRYSTALLIZATION OF ORGANIC NITRO COMPOUNDS. 

 

1. Въведение 

По-голямата част от материалите преминават в твърдо 

състояние чрез кристализация от течно състояние. Този процес 

не е прост преход от течно в твърдо състояние, а процес на 

стабилизиране на близкия атомен порядък и изграждане на 

далечен атомен порядък, което е характерно единствено за 

кристалните тела. 

В общия случай кристализация е всеки процес на 

образуване на кристали при преминаване на веществото от 

термодинамично по-неустойчиво състояние в кристално.  

Органичните нитросъединения, приложими за запълване на 

боеприпаси чрез леене на разтопен течен експлозив в тялото на 

боеприпаса имат ниска топлопроводимост и се охлаждат 

изключително бавно, което налага изследване на процесите на 

кристализация, за постигане на оптимални резултати. 

2. Подготовка на взривните вещества за 

изливане 

Взривните вещества, приложими за запълване на 

боеприпаси, в частност тротила, поради ниската 

топлопроводимост се охлаждат изключително бавно. Затова 

при процеса на кристализация, протичаща при втвърдяване на 

стопеното взривно вещество, залято в камерата на боеприпаса 

се образуват големи кристали, които са неразривно свързани по 

между си. В следствие на това излетия заряд се получава с 

малка плътност и механична якост, което е в противоречие с 

изискванията предявявани към разривните заряди. 

Основното предназначение на операцията подготовка на 

взривните вещества за леене се състои в привеждане на 

разтопеното вещество в такова състояние, което при охлаждане 

обезпечава получаване на дребнокристална структура, голяма 

плътност и механична якост на разривния заряд. 

За да се обезпечи получаване на разривен заряд с 

дребнокристална структура и обусловената от това висока 

плътност и механична якост, разтопеното взривно вещество 

преди заливането в камерата на боеприпаса се подлага на 

предварителна кристализация чрез разбъркване при 

охлаждането или смесване с определено количество от същото 

взривно вещество в твърдо състояние. Тези операции ускоряват 

процеса на кристализация и способстват за образуването на 

голямо количество дребни кристали. 

3. Кристализация на взривните вещества 

Кристализацията на разтопените взривни вещества се 

характеризира със скоростта на нарастване на кристалите v и 

скоростта на образуване на центровете на кристализация N. 

При голяма скорост на нарастване на кристалите и малка 

скорост на образуване на центрове на кристализация се 

получава едрокристална структура на заряда и обратно, при 

голяма скорост на образуване на центрове на кристализация – 

дребнокристална структура. Целта на подготовката на 

взривните вещества за леене се състои в създаване на условия, 

при които се получават голямо количество центрове на 

кристализация и ускорение на кристализацията като цяло. 

Скоростта на кристализация зависи от природата на 

веществата, от скоростта на охлаждане и степента на 

преохлаждане (от величините ∆Т = Тст. – Т, където Тст. – 

температура на стапяне на веществото и Т – температурата, при 

която протича кристализацията). Поради трудността на 

определяне скоростта на нарастване на отделния кристал, 

скоростта на кристализация обикновено се определя сумарно – 

така нар. линейна скорост на кристализация. 

За тази цел разтопеното вещество се налива в U-образна 

тръба, охлажда се до желаната степен, след което в едно от 

колената на тръбата се въвежда зародишен кристал от същото 

вещество. Възникналата след това кристализация се 

разпространява и в двете колена на U-образната тръба. В хода 

на кристализацията в коляното през което е въведен зародиша е 

невъзможно да се определи линейната скорост на 

кристализация, тъй като кристалът, преминаващ през 

веществото може да предизвика образуване на центрове на 

кристализация по цялата височина на това коляно. Затова за 

линейна скорост на кристализация се приема скоростта на 

изместване на границата между кристалите и течната фаза в 

това коляно на тръбата, през което не е въвеждан зародишен 

кристал. Линейната скорост на кристализация, определена по 

такъв начин се изменя от няколко милиметра до 500 mm в 

минута в зависимост от свойствата на веществата и степента на 

преохлаждане. При температура на разтопеното вещество 

равна на температурата на втвърдяване (топене), скоростта на 

кристализация е равна на нула, при преохлаждане на 

веществото линейната скорост на кристализация нараства, 

достига максимум, в някой температурен интервал остава 

постоянна и при следващо увеличаване на преохлаждането 

започва да отслабва. 

Освен със степента на преохлаждане, кристализацията се 

характеризира и с присъствието в стопилката на определени 

твърди, течни или газообразни примеси, които са способни 

рязко да понижат скоростта ѝ. Към особено силно намаляване 

на скоростта на кристализация водят повърхностно активните 

примеси, които се адсорбират по ръбовете на кристалите и 

възпрепятстват техния растеж. 

Към числото на другите фактори, определящи характера на 

кристализацията на каквото и да е вещество, се отнася 

характера и интензивността на движение на веществата по 

време на кристализацията, топлопроводността на твърдата и 

течната фаза, съотношението на техните плътности и 

температурата на границата между твърдо и течно вещество. 

Кристализацията на взривни вещества от стопилка, в 

частност тротила, не е изследвана напълно. На основание на 
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практически наблюдения може да се смята, че за болшинството 

от взривните вещества, използвани за леене, зависимостта 

скорост на образуване на центрове на кристализация N и 

линейната скорост на кристализация v се обуславя от степента 

на преохлаждане ∆Т. 

Бързото образуване на центрове на кристализация в 

стопилките на такива вещества започва само при значително 

преохлаждане и достига максимум при такива стойности на ∆Т, 

при които скоростта на кристализация вече е достигнала своя 

максимум. Следващо увеличаване на ∆Т води отначало към 

снижаване на N, а след това и към снижаване на v. 

Ако такива вещества кристализират при бавно охлаждане и 

такава стойност на ∆Т, при която v вече е достигнала своята 

максимална стойност, а N все още има незначителна големина, 

се получават едрокристални структури на отливката. 

Ако кристализацията се провежда при охлаждане, 

достатъчно за това, че в продължение на целия процес да се 

поддържа стойността ∆Т на степен, съответстваща на 

максимума на N, то в този случай отливката е с 

дребнокристална структура. 

Ако кристализацията на такива вещества започва при 

преохлаждане, което е по-голямо от ∆Т, съответстващо на 

максимума на N, но при което v още има максимална стойност, 

то отливката, както и при бавното охлаждане, ще се получи 

едрокристална, ако в продължение на целия процес на 

кристализация не се допуска намаляване на ∆Т до стойности, 

съответстващи на максимума на N. 

Следващо увеличаване на ∆Т може да доведе до получаване 

на преохладени отливки, приличащи по вид на твърди тела с 

аморфен строеж. 

4. Механично разбъркване – способ за 

увеличаване скоростта на охлаждане и 

създаване на условия за образуване на 

дребнокристална структура 

Зависимостта на скоростта на образуване на центрове на 

кристализация от определящите я фактори досега не е 

изследвана. 

Забелязано е, че при разбъркване на охлаждаща се 

стопилка, необходима за начало на кристализация и образуване 

на достатъчно голямо количество центрове на кристализация, 

степента на преохлаждане намалява с увеличаване 

интензивността на разбъркване, което е видно от табл. 1. 

 

Таблица 1 

Изменение степента на преохлаждане на тротила в 

зависимост от интензивността на разбъркване 

Брой ходове на 

бъркалката за 1 min 

 

250 

 

160 

 

80 

Без 

разбъркване 

 

Температура на 

преохлаждане,°С 

 

79,9 

 

79,9 

 

79,6 

 

79,4 

 

Очевидно е, че разбъркването не само ускорява 

топлообмена, но и създава условия, облекчаващи образуването 

на центрове на кристализация, което и довежда към намаляване 

степента на преохлаждане, необходима за начало на 

кристализацията. Разбъркването увеличава броя на 

молекулярните сблъсъци по време, в което в пълен размер се 

проявяват силите, ориентиращи ги към положението на 

кристалната решетка. 

Тротилът може да бъде получен в дребнокристален вид 

само при много бързо охлаждане на неговата стопилка, т.е. 

само в условия на кристализация при големи стойности на ∆Т. 

В залетите в корпус взривни вещества не може да бъде 

достигната такава стойност на ∆Т, която би обезпечила скорост 

на образуване на центрове на кристализация, достатъчна за 

образуване на дребнокристална структура. Ето защо за 

получаване на разривни заряди с дребнокристална структура, 

висока плътност и достатъчна механична якост, разтопеното 

взривно вещество до изливането му в камерата на боеприпаса, 

изкуствено се насища с такова количество центрове на 

кристализация, което е достатъчно за образуването на 

дребнокристална структура даже в такъв случай, при който 

втвърдяването му ще протича без образуване на нови центрове 

на кристализация. 

5. Заключение 

Пълненето на боеприпаси с взривни вещества може да се 

извърши по различни начини: леене, шнековане, пресоване. 

Пълненето по първия метод се извършва чрез изливане на 

разтопен течен експлозив в тялото на боеприпаса на един или 

повече етапа, в зависимост от размера на боеприпасите и 

конфигурацията на камерата. 

Не се допускат пукнатини в заряда на взривното вещество, 

тъй като при изстрел в местата на пукнатините възниква 

значително триене между частиците на заряда, което може да 

причини детонация на взривното вещество и преждевременно 

разрушаване на снаряда в канала по време на изстрел. 

Вакуумното леене е усъвършенстван метод, при който за да 

се подобри качеството на пълнене на боеприпаса и 

производителността на труда, камерата на боеприпаса се 

вакуумира преди пълнене с експлозиви. 

Висококачественият разривен заряд трябва да има еднаква 

фино-зърнеста структура (без мехурчета, раковини и 

пукнатини) и висока плътност. За да се получи хомогенна 

финозърнеста структура на взривния заряд, изливането се 

извършва при най-благоприятното съотношение на течната и 

кристалната фаза в разтопеното взривно вещество. Последното 

се постига чрез енергично разбъркване на разтопения 

експлозив преди леене. 

Разбъркването ускорява охлаждането на експлозивите и 

началото на процеса на кристализация, насърчава образуването 

на голям брой кристализационни центрове и следователно 

предотвратява появата на големи кристали. 

Дребнозърнестата структура на разривния заряд му 

осигурява висока плътност, здравина и безопасност при 

изстрел, което е много важно, тъй като такъв взривен заряд 

може да издържи без разрушаване на напреженията, които се 

развиват в него под действието на инерционните сили по време 

на изстрел. 
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РЕНТГЕНОВ КОНТРОЛ ПРИ КРИСТАЛИЗАЦИЯ НА НИТРОСЪЕДИНЕНИЯ 

 

X-RAY CONTROL IN THE CRYSTALLIZATION OF NITRO COMPOUNDS 
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Institute of Metal Science, Equipment and Technology with Hydroaerodynamic Center at Bulgarian Academy of Sciences, 
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Abstract: A methodology has been developed for evaluating the quality of castings from organic nitro compounds. Based on the research 

done, a clear idea of the crystal structure inside the samples is obtained. The X-ray control method is the most sought after because of its 

undoubted advantages over other control methods. The use of X-ray control makes it possible to control the crystallization processes of the 

liquid material. 
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1. Въведение 

Контролът на процеса на напълване на боеприпаси по 

метода на леене се свежда до наблюдение за правилно 

провеждане на работата по стапянето на взривното вещество, 

подготовката му за леене и самото леене на боеприпасите, а 

също така и контрол на качеството на разривните заряди. 

Дейностите по напълване на боеприпаси трябва да се 

провеждат в строго съответствие с утвърдени технологични 

инструкции. 

Качеството и структурата на летия разривен заряд в 

снарядите и мините се проверяват от ОТК на завода по 

разрязан по оста заряд и стълбчета от взривното вещество. 

Във всяка разливна вана заедно с подготвения за леене 

корпус се поставя един разрязан корпус, който се залива заедно 

с другите корпуси. На края на леенето и изстиването 

разрязаният корпус се отделя, а извлеченият от него разривен 

заряд се разрязва по оста. Плоскостта на разреза се изчиства с 

остър нож, избърсва се с мокра памучна кърпа и се проверява. 

Освен разрязания корпус, от всяка вана се взема и по един 

корпус по указания на началника на ОТК. Ако корпусът няма 

нараняване или то е незначително, разривният заряд се извлича 

чрез загряване. Този корпус се установява с отвора нагоре във 

ваната и се запълва с вода на 5-10 cm по-долу от отвора на 

корпуса. Водата се нагрява до кипене. Когато взривното 

вещество по стените се разтопи дотолкова, че диаметърът на 

оставащите заготовки от твърдо взривно вещество да бъде не 

повече от диаметъра на отвора, корпусът се изважда от ваната 

и се обръща върху алуминиева плоскост. 

Ако корпусът има голямо нараняване, то от разривния 

заряд се разпробива стълб от взривното вещество. 

Разпробитите стълбове се получават с използване на тръбни 

свердла на пробивни машини. Разпробитият стълб от взривно 

вещество трябва да бъде най-малко ¾ от височината на 

разривния заряд, а диаметърът най-малко ¾ от диаметъра на 

отвора. 

Стопените заготовки и контролните стълбове, както и 

разривните заряди от разрязаните корпуси се изрязват с трион 

по оста, почистват се с остър нож, избърсват се с мокра 

памучна кърпа и се предават за контролен преглед. 

Контрол на качеството и строежа на взривните вещества се 

осъществява от ОТК по разрязаната ос на разтопения или 

изваден заряд от взривно вещество. От всяка вана за контрол се 

вземат по две заготовки. 

2. Изисквания към летите разривни заряди 

Летите разривни заряди трябва да имат еднородна 

дребнокристална структура, без участъци от едър кристал, 

раковини, пукнатини и външни включвания. Въпреки това при 

съвременното развитие на технологиите за запълване на 

боеприпаси по метода на леене, да се получат разривни заряди 

напълно удовлетворяващи тези изисквания е невъзможно. 

Затова техническите условия за летите разривни заряди в 

разрязаните по оста разривни заряди и стълбове от снаряди и 

мини допускат следното: 

1. Малки разпръснати зони от въздушни мехурчета 

с диаметър не повече от 1 mm. 

2. Разпръснати участъци от едрокристална 

структура само в частта на главата, ако сумарната 

площ не е повече от 5% от цялата площ на 

разреза от взривно вещество. 

3. Разпръснати по всеки разрез раковини с 

дълбочина и диаметър до 3 mm в количество не 

повече от 5 бр. 

4. Следи от накрайника за пълнене. 

5. Гънки и здраво залепени с основното взривно 

вещество корички не повече от 3 бр. на 

разстояние до 3 cm. 

 

Комбинация от раковини и участъци от едри кристали не се 

допуска. 

Комплектите боеприпаси, отливани в една вана за леене на 

разривни заряди, имащи дефекти, излизащи извън пределите на 

допустимите се бракуват и се изпращат за стапяне. Изделия, 

признати за годни се отправят към фазата за обработка на 

срезовете на зарядите. 

3. Управление на процесите на кристализация 

на летия материал чрез рентгенов контрол 

За управление процесите на кристализация на летия 

материал може да се използва рентгенов контрол, който се е 

доказал с несъмнените си предимства пред останалите методи 

за контрол. 

За целите на изследването е използван рентгенов радиограф 

X RAY (RT) Radiographic Testing | Melco NDT, фиг. 1. 

 

 

 

Фиг. 1 X RAY (RT) Radiographic Testing | Melco NDT 
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На рентгенов контрол бяха подложени 4 бр. образци, 

отговарящи на следните характеристики: 

 Геометрични размери ø 290 х 97 mm. 

 Тегловни характеристики – 10 kg. 

На фиг. 2 е показана рентгенова снимка на Образец ТП1-1: 

 

Фиг. 2 Рентгенова снимка на Образец ТП1-1 

От рентгеновата снимка ясно се виждат гънките и 

наслояванията в средната зона на отливката, което е вследствие 

на увеличената скорост на кристализация в края на процеса на 

втвърдяване. 

Отливката може да се използва по предназначение. 

 

На фиг. 3 е показана рентгенова снимка на Образец ТП1-2: 

 

Фиг. 3 Рентгенова снимка на Образец ТП1-2 

Снимката показва ясно очертани въздушни мехурчета в 

периферната и централната зони. Въздушните мехурчета са с 

диаметър от 3 до 7 mm, количество 4 бр. 

Отливката е годна за използване. 

 

На фиг. 4 е показана рентгенова снимка на Образец ТП1-3: 

 

Фиг. 4 Рентгенова снимка на Образец ТП1-3 

Голям брой въздушни мехурчета в междинната и 

периферната зони. Диаметрите надвишават 7 mm и 

количеството им е повече от 5 бр. 

Отливката трябва да бъде бракувана. 

 

На фиг. 5 е показана рентгенова снимка на Образец ТП1-4: 

 

Фиг. 5 Рентгенова снимка на Образец ТП1-4 

На снимката се виждат гънки и наслоявания в централната 

зона и въздушни мехурчета в периферната зона. Диаметрите не 

надвишават 10 mm и са по-малко от 3 броя. 

Отливката е годна за използване. 

4. Заключение 

Разработена е методика за анализ и оценка на качеството на 

отливките от органични нитросъединения. Определени са 

техническите условия за летите разривни заряди в разрязаните 

по оста разривни заряди и стълбове от снаряди и мини, на 

които те трябва да отговарят. 

Използването на рентгенов контрол в направеното 

изследване дава ясна представа за кристалната структура във 

вътрешността на образците и позволява управление на 

процесите на кристализация на летия материал.  

Предимствата на рентгеновия контрол се заключават в 

съкращаване на времето за контрол и икономия на материални 

средства.  
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Abstract: Classification multiclass of seismic sources finds vast application in security domain. Unfortunately SVM classifier tend to lower 

its performance with addition of classes, therefore problems that might occur in such scenario are interesting from practical point of view.  

Keywords: SVM (Support vector machines), descriptor, machine learning 

 

1. Въведение 

В статията е представен процесът на класификация на 

множество обекти, посредством SVM. Избран е линеен SVM 

класификадор, заради сравнително добрите рзултати, които 

този класификатор предлага при малък брой извадки. Освен 

това линейността на класификатора допринася за ниския 

изчислителен ресурс, необходим при имплементацията на 

съответния класификатор. Разгледани са спектрите на 

сеизмични сигнали от няколко типа източници и е показано 

кои са участъците с висока коннцетрация на грешки. 

Използвана е техника за редукция на размерността на 

класификационния вектор Principal Component Analysis (PCA) 

и е направено сравнение на класификация с многомерен 

класификационен вектор, и с редуциран класификационен 

вектор посредством PCA. Също така са представени резултати 

от класификация с входни данни - едномерен случай на 

хистограма на ориентираните градиенти и директно подаване 

на спектъра. Самият спектър е извлечен от сеизмичен сигнал 

чрез кратковременно бързо Фурие преобразование с 

коефициент на препокриване 75% с прозорец на Ханн. Избран 

е голям прозорец на препокриване – 75% вместо обичайния 

50%, за да могат да бъдат генерирани повече на брой времеви 

прозорци, водещи до по-големи тренировъчна и тестова 

редици. За всеки спектър на на съответния клас е генерирана 

спектрограма, в която се изобразяват правилното и грешното 

класифицираните времевите отрязъци, като в легендата към 

всяка хистофрама е показано и кои от сгрешените времеви 

прозорци с какъв клас са били класифицирани грешно[1]. По 

този начин може бързо да се определи кои части от записа на 

спектрите затрудняват класификатора и да направят изводи за 

причините за тези грешки.  

2. Кратковременно Фурие преобразование STFT 

Върху сигнала от различните типове машини се извършва 

кратковременно Фурие преобразование STFT и се отбелязват 

правилно разпознатите и сгрешените участъци върху STFT 

фигурите, с цел в последствие да се установи как изглеждат 

грешно класифицираните участъци от спектъра. Пример за 

този тип спектрограма е показан на фигура 1[7, 8]. 

фигура 1 Спектър на верижна машина bat, с логаритмитчна нормировка на 

амплитудите. По хоризонталната и вертикалната ос са представени времето(0-9 

секунди) и честотите(0-512 херца). Амплитудата е представена цветово. 

Легендата, показва правилно и грешно рапознантите времеви отрязъци от 

спектъра. 

На фигурата се забелязва, че първия прозорец и част от 

втория (времеви отрязък – [0, 2.4] s ) са затъмнени. Причината 

за това затъмняване е липсата на полезен сигнал в този регион. 

Не цялата част от записа съдържа смислена информация. В 

съответния пример от 0-ва до 1.7-ма секунда, машината работи 

на празен ход, а от 1.7-а до 2.4-а секунда потегля. Подобен 

сигнал няма да бъде наблюдаван в реална ситуация, защото 

машината ще е потеглила, далеч извън обхвата на сензора, а 

когато попадне в осега на действие на съответния сензор, 

сигнала който очакваме да регистрираме ще наподобява този от 

7-9 –та секунда(сигнал на движеща се машина). Поради тази 

причина сигналът, който се използва за класификация е във 

времеви отрязък от 2.7-ма секунда до 9-та секунда. Заради 

табличния вид на информацията освен със секунди се работи и 

с индекс на времевия прозорец. В дадения случай сеизмичния 

сигнал се разделя на 108 времеви прозореца с индекси от 0 до 

107, всеки с продължителност 0.33 секунди с коефициент на 

препокриване 75 %, като съответните индекси са отбелязани 

над спектрограмата. Индексите също така могат да се 

забележат и в легендата на графиката. Времевите прозорци 

които ще бъдат използвани в процеса на класификация се 

разделят на произволен принцип на тренировъчна и тестова 

редица в съотношение 2 към 1. Целта е класификатора да бъде 

трениран с едни примери, а тестван с други, които „вижда“ за 

пръв път. Отрязъците от спектъра, които се използват за 

тестване са отбелязани с цветен правоъгълник в горната част, в 

случая оранжев и син.Всеки клас превозно средство отговаря 

на определн цвят : краз -> син, бат - оранжев, зил -> лилав. По 

този начин лесно може да се определи как е бил класифициран 

съответния участък. В зависимост от това дали един времеви 

участък е разпознат правилно или не, спектъра в този участък 

се изсветлява допълнително или се потъмнава с червен цвят. 

От фигура 1 се вижда, че прозорци номер 33, 34 и 39 са грешно 

разпознати като „кразтмм“. При повтаряне на процеса на 

тренировка и тестване, времевия отрязък между 2.8-а и 3.5-та 

секунда е класифициран грешно в 53% от случаите. Причината 

този учатък да затруднява класификатора е неговата близост по 

форма със спектъра на кразтмм, както се вижда от фигура 

2(участъци idx 96-120) и фигура 3(idx 30-45). 

фигура 2 Спектър на колесна машина кразтмм, с логаритмитчна нормировка 

на амплитудите. По хоризонталната и вертикалната ос са представени времето(0-

9 секунди) и честотите(0-512 херца). Амплитудата е представена цветово. 

Легендата, показва правилно и грешно рапознантите времеви отрязъци от 

спектъра. 
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фигура 3 Спектър на колесна машина кразтмм, с логаритмитчна 

нормировка на амплитудите. По хоризонталната и вертикалната ос са 

представени времето(0-9 секунди) и честотите(0-512 херца). Амплитудата е 

представена цветово. Легендата, показва правилно и грешно рапознантите 

времеви отрязъци от спектъра. 

Във фигура 2 и фигура 3 откриваме подобни трудни за 

разпознаване участъци с индекси 40-64 за фигура 2 и 10-17 за 

фигура 3. Причината сходството със сигнала на зил, показан на 

фигура 4 и фигура 5 

фигура 4 Спектър на колесна машина зил, с логаритмитчна нормировка на 

амплитудите. По хоризонталната и вертикалната ос са представени времето(0-9 

секунди) и честотите(0-512 херца). Амплитудата е представена цветово. 

Легендата, показва правилно и грешно рапознантите времеви отрязъци от 

спектъра. 

фигура 5 Спектър на колесна машина зил, с логаритмитчна нормировка на 

амплитудите. По хоризонталната и вертикалната ос са представени времето(0-9 

секунди) и честотите(0-512 херца). Амплитудата е представена цветово. 

Легендата, показва правилно и грешно рапознантите времеви отрязъци от 

спектъра. 

В спектрите на колесна машина тип зил се наблюдава, 

сравнително по-ниско ниво на съотношение сигнал/шум, което 

е причината за наличието на грешки в разпознаването.  

Въпреки, че спектрите на сигнала, заедно с правилно и 

грешно разпознатите времеви отрязъци, могат да предоставят 

бързо и интуитивно обяснение защо в едни участъци 

концентрацията на грешки е по-висока, те не са в състояние да 

изобразят пространствените координати на класификационните 

решения. Ако рагледаме всички класификационни признаци за 

даден тип машина, като н-мерен вектор, можем да представим 

всяка една реализация на дадената машина като точка в н-

мерно пространство, описана от класификационния вектора, за 

дадената реализация. Тогава ако представим тренировъчната 

редица за всички подобни реализаци, като множество от такива 

точки, ще можем да намерим регионите, към които 

пренадлежат разглежданите класове. Тъй като 

класификационните признаци, които използваме са с 

размерност над 100, е невъзможно те да бъдат изобразени в 

двумерна равнина без да сме редуцирали броя на измеренията. 

Една от техниките, които се използва в подобен случай е PCA 

(Principal Component Analysis). 

3. Изобразяване на решенията посредством PCA 

(Principal Component Analysis) 

Principal Component Analysis е метод за редуциране на 

размерността, при който осите в които дисперсията е най-

малка, се отстраняват, като данните се проектират върху други 

оси[2, 3]. Използвайки този метод редуцираме н-мерният 

класификационен вектор до двумерен, което ще ни позволи да 

го представим като точка в дву-координатна система. Това е 

направено на фигури 6 и 7, където входните данни са 

едномернa хистограма на ориентираните градиенти(фигура 6) и 

директно подаване на честотния спектър (фигура 7). PCA има 

потенциала да предостави по-висока точност при 

класификацията, както и по-ниско време за тренировка. 

Точките на съответните графики представляват решенията, 

взети от класификатора при подаване данни от тестовата 

редица, а фона - областите на решенията, с които е трениран 

съответния класификатор. 

 едномерна хистограма на 

ориентираните градиенти – HOG(histogram of 

oriented gradients).  

фигура 6 Класификационни области с линеен SVM класификатор след PCA 

редукция на хистограма на ориентираните градиенти (HOG)  

 Директно подаване на спектъра от времевите 

прозорци, полуени след кратковременно фурие 

преопразование STFT. 

фигура 7 Класификационни области с линеен SVM класификатор след PCA 

редукция на спектъра. 

И в двете графики се забелязава, че класовете са линейно 

отделими, което означава, че използването на линеен 
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класификатор е подходящ избор за решаването на 

класификационната задача, отчитайки и по-ниския 

изчислителен ресурс необходим за имплементацията на 

класификатора в микроконтролер. Въпреки това се забелязва 

недостатъчно разделение между класовете. Този проблем може 

да бъде решен с добавянето на допълнитени 

класификикационни признаци и използването на 

дискриминационен линеен анализ (LDA), което ще бъде обект 

на бъдеща работа.  

Резултатите от класификацията са показани на фигури 8 и 

9. Фигура 8 предоставя сравнение на класификация при входни 

данни – хистограма на ориентираните градиенти (фигура 8) и 

директен спектър (фигура 9)[4, 5]. И в двате случая е направено 

сравнение без PCA редукция и с PCA редукция. 

 

фигура 8 (а) Класификационна матрица на линеен SVM класификатор при 

входни данни – HOG без PCA, 

(б) Класификационна матрица на линеен SVM класификатор при входни 

данни – HOG с PCA 

фигура 9 (а) Класификационна матрица на линеен SVM класификатор при 

входни данни – спектъ без PCA, 

(б) Класификационна матрица на линеен SVM класификатор при входни 

данни – спектър с PCA 

 

4. Заключение  

Очакванията, че PCA ще подобри резултата на 

класификация не се оправдаха. Класификацията е значително 

по-добра използвайки н-мерен класификационен вектор, без 

редукция. Въпреки това, показвайки областите на решенията, 

PCA ще послужи като отправна точка за избор на 

класификатор: linear/non-linear SVM, Random forest, KNN, 

Gradient Boosting и други, което ще бъде обект на бъдещо 

изследване.  
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Abstract: A hydroacoustic receiver with increased sensitivity, intended for underwater communication is developed. By using a special field-

effect transistor at the input, a good signal-to-noise ratio is achieved. Digital filters are included in the receiver to further improve the 

performance characteristics. 

Keywords: UNDERWATER ACOUSTIC RECEIVER, HYDROACOUSTICS 

 

1. Въведение 

Хидроакустиката е най-разпространеният метод за 

подводна безжична комуникация [1-5] поради слабото 

затихване на акустичните вълни във водна среда. Тя позволява 

най-голям по дистанция обхват на комуникацията. Основните 

трудности при този метод са свързани с ниската скорост на 

разпространение на акустичните вълни във вода (около 

1500m/s) и многопътното разпространение на акустичния 

сигнал. 

За предаването на акустичния сигнал на по-големи 

разстояния е нужно повишаване на мощността на излъчващата 

апаратура от една страна и максимално повишаване на 

чувствителността на приемника от друга.  

В настоящата работа е представен хидроакустичен 

приемник за подводни комуникации с повишена 

чувствителност.  

2. Блокова схема на хидроакустичния 

приемник за подводни комуникации 

На фиг.1 е представена блоковата схема на 

хидроакустичния приемник за подводни комуникации. 

Устройството се състои от: хидроакустична антена с вграден 

предусилвател, свързващ кабел, усилвател с управляемо 

автоматично регулиране на усилването (АРУ), 

висококачествени цифрови филтри, детектор и 

микроконтролер за управление и декодиране на приемания 

сигнал. Хидроакустичният сигнал се преобразува от антената в 

електрически, след което се усилва неколкократно от вградения 

предусилвател. След това, посредством свързващия кабел, 

сигналът се подава към основния усилвател, който е с 

автоматично регулиране на усилването до получаване на 

необходимото ниво за по-нататъшна обработка. С помощта на 

лентови цифрови филтри се отделя полезната съставка на 

сигнала, която се детектира и подава към микроконтролера за 

разпознаване. 

На фиг.2 е дадена принципната схема на входното стъпало 

с полеви транзистор. То се състои от хидроакустична антена, 

работеща на извънрезонансна честота, към която е свързан 

усилвател, изграден на базата на специален нискошумящ 

полеви транзистор. Допълнително шумът е намален с помощта 

на оптимизиране на входното съпротивление чрез резистора 

Rin. Изходът на нискошумящия усилвател (Out) се съгласува 

със свързващия кабел и следващото усилвателно стъпало с 

 

Фиг.1. Блокова схема на хидроакустичния приемник за подводни 

комуникации 

 

 

Фиг.2. Входно стъпало с полеви транзистор 
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помощта на допълнителни електронни елементи. 

3. Реализация на хидроакустичния приемник 

за подводни комуникации 

На фиг.3 е показана изработената антена с гореописания 

вграден предусилвател. 

Хидроакустичният приемник за подводни комуникации е 

изработен във вид на двуслойна двустранна печатна платка. 

Снимка на печатната платка е показана на фиг.4.  

Цялото устройство е поместено в кутия и е изпълнено с 

батерийно (акумулаторно) захранване. В случая за захранване 

са използвани Li-ion акумулаторни батерии. Батериите са 

свързани със схема за управление на заряда и защита. На фиг.5 

е показана снимка на реализирания приемник за подводна 

комуникация. 

4. Заключение 

Разработен е хидроакустичен приемник за подводни 

комуникации с повишена чувствителност. Чрез използване на 

специален полеви транзистор на входа е постигнато добро 

съотношение сигнал - шум. В приемника са вложени цифрови 

филтри с цел допълнително подобряване на работните 

характеристики. Извършено е лабораторно тестване на 

устройството в честотния диапазон 10 ÷ 20kHz. В лабораторни 

условия е измерено минималното акустично ниво на полезния 

приеман сигнал. Гореописаното устройство работи устойчиво 

при стойности на полезното акустично ниво под 1Pa.  

Предложеният хидроакустичен приемник може да намери 

приложение в система за управление на подводни обекти. 

Литература 

1. M. Stojanovic, J. Preisig, Underwater Acoustic 

Communication Channels: Propagation Models and Statistical 

Characterization, IEEE Communications Magazine, 47 (1), 84-89 

(2009) 

2. J. Partan, A Survey of Practical Issues in Underwater 

Networks, Computer Science Department Faculty Publication 

Series, 133 (2006)  

3. L. Liu, S. Zhou, J.-H. Cui, Prospects and Problems of 

Wireless Communication for Underwater Sensor Networks, 

Wireless Communications and Mobile Computing, 8 (8), 977-994 

(2008) 

4. Н. Георгиев, Р. Найденов, Оценка на необходимостта от 

адаптиране на хидроакустичните средства към морската среда, 

Сборник доклади от Пета международна конференция по 

сигурност "ConfSec 2021", 5, 1, 137-140 (2021) 

 

5. Н. Георгиев, А. Коларов, С. Минев, Тенденции в 

развитието на безжичните подводни комуникации, Сборник 

доклади от Пета международна конференция по сигурност 

“ConfSec 2021”, 5, 1(7), 101-104 (2021)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.4.  Печатна платка на  хидроакустичния приемник 

 

Фиг.3. Изглед на антена с предусилвател 

 

Фиг.5.  Външен вид на реализирания приемник 
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Abstract: The various types of marine noise, their characteristics and differences from generated ship noise are discussed. Based on the 

differences in the characteristics of marine and ship noise, the requirements for a hydroacoustic receiver for ship noise detection are 

defined. An experimental hydroacoustic receiver is implemented. 
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1. Въведение 

Хидроакустичният шум в открития океан е случаен 

нестационарен процес. Природата на морските шумове е 

разнообразна. Те се класифицират като [1]:  

 Динамични хидроакустични шумове. Тяхното 

възникване е свързано с морското вълнение, турболентните 

потоци във водата и атмосферата, шум от прибой, приливи и 

отливи, валежи и други. 

 Сеизмични хидроакустични шумове. Те са 

предизвикани от тектонична и вулканичнa дейност, а също така 

и от вълни цунами. 

 Подледни хидроакустични шумове. Тяхното 

генериране е свързано с образуването и динамиката на 

ледената покривка и взаимодействието на неравностите ѝ с 

вятъра и подводните течения. 

 Биологични хидроакустични шумове. Те са излъчвани 

от различни представители на морската фауна. 

 Хидроакустични шумове, предизвикани от дейността 

на човека. В това число са шумовете от корабоплаването и 

шумовете на техническите съоръжения в пристанищата, по 

крайбрежието, на морското дъно и други. 

На фиг.1 е показана амплитудно-честотната характеристика 

на гореописаните шумове [2]. От графиката е видно, че  

естественият шум на морето се намира  в диапазона между 

двете плътни ограничителни линии.  

Шумовете, възникващи в океана, не винаги са смущения 

при хидроакустичното наблюдение на подводната обстановка. 

В редица случаи приеманият хидроакустичен шум се разглежда 

като полезен сигнал, носещ информация за генериралия го 

обект. В настоящата работа интерес представляват 

характеристиките на шумовете, излъчвани от различни видове 

моторни плавателни средства. Проучванията показват, че 

корабният шум се отличава от естествения морски шум, както 

се вижда от фиг.2 [2, 3].  

На фиг.2 крива 1 определя максималните нива на 

наблюдаваните звукови налягания на динамичните шумове в 

океана. Кривите 2, 3, 4 и 5 характеризират нивата на 

хидроакустичните шумове на надводен кораб при 

последователно нарастване на скоростта му. Кривите 6, 7 и 8 

характеризират нивата на хидроакустичните шумове на 

подводница при последователно нарастване на скоростта ѝ [3]. 
 

Фиг.1. Спектър на морските шумове 

 

 

 

Фиг.2. Спектри на хидроакустичните шумове, генерирани от 
кораби 
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2. Изисквания към хидроакустичния приемник 

за откриване на корабни шумове 

На базата на разликите в характеристиките на морския и 

корабния шум са дефинирани следните изисквания към 

хидроакустичния приемник за откриване на корабни шумове:  

 Праг на сработване - 125 ÷ 140 dB;  

 Честотна лента - диапазон от порядъка на 500 Hz ÷ 

5000 Hz. 

Предвид очакваното приложение, допълнително към 

приемника има изисквания за минимални габарити, маса, 

захранващо напрежение и консумация. 

3. Блок - схема на приемник за откриване на 

корабни шумове 

На фиг.3 е дадена блоковата схема на реализирания 

хидроакустичен приемник за откриване на корабни шумове. 

Приемникът се състои от: хидрофон със свързващ кабел, 

нискошумящ предусилвател, аналогов лентов филтър, основен 

усилвател, детектор с нискочестотен филтър, микроконтролер 

за обработка на детектирания и филтриран сигнал, индикация 

за наличие на корабен шум. 

Хидрофонът преобразува постъпилия хидроакустичен 

сигнал в електрически. След това сигналът се подава чрез 

кабела за връзка към нискошумящия предусилвател, където се 

усилва неколкократно до подходящо за аналоговия лентов 

филтър ниво. Филтрираният сигнал се усилва от основния  

 

Фиг.3. Блок-схема на приемник за откриване на корабни шумове 

 

Фиг.4.  Хидрофон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.5.  Печатни платки на хидроакустичния приемник 
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усилвател и се детектира. Полученият сигнал постъпва в АЦП 

на микроконтролера за разпознаване на наличието на корабен 

шум.  

На фиг.4 е представен използваният хидрофон, разработен 

от колектива. На фиг.5 са показани разработените и изработени 

печатни платки за хидроакустичния приемник.  

4. Заключение 

Разгледани са различните видове морски шумове, техните 

характеристики и отличието им от генерирания корабен шум. 

На базата на разликите в характеристиките на морския и 

корабния шум са дефинирани изискванията към 

хидроакустичен приемник за откриване на корабни шумове. 

Реализиран е експериментален хидроакустичен приемник. 

Устройството е тествано в лабораторни и в реални условия в 

честотния диапазон от 200 Hz до 5 kHz. Постигнатата честотна 

лента на приемане е от 500 Hz до 4 kHz.  С помощта на 

хидроакустичния приемник успешно са регистрирани корабни 

шумове. 
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Abstract: During out work in a project related to European security, we have created various devices. One of them is a sensor for control of 

contaminations in the composition of fogs, which is first of its kind in the world. The development of such a sensor is important because in 

this project, artificially generated fogs with special additives are used for decontamination, and it is crucial to control the quantity of 

impurities in these fogs. In this work, different aspects of the operation of this sensor, its advantages and design considerations are 

discussed. 
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1. Introduction 

The project “Device for Large Scale Fog Decontamination” 

with acronym COUNTERFOG is a project funded by the European 

Commission under the FP7-Security Programme. Its main purpose 

is to build systems for quick and efficient counteraction against 

contaminations of the atmosphere of various nature. These can be 

any sort of dispersed CBRN (chemical, biological, radiological, 

nuclear) agents, that is why fog spraying was chosen as the 

decontamination method. Fog has the ability to collect any particles 

from the air and collapse them to the ground, thus minimizing the 

harmful impact on humans that may be present in the contaminated 

area. In order to control the presence of pollutants, both in the 

atmosphere and in the decontaminating fog, respectively the 

systems for decontamination, our team has created numerous 

devices for control of the presence of harmful substances [1]. One 

of them is a sensor with a liquid layer operating on the basis of the 

electromagnetic echo effect (EMEE). The former name of the effect 

is the “surface photo-charge effect” (SPCE) [2]. The method is 

contactless and quite fast, provides real-time analysis, and can be 

considered universal [3-5]. The EMEE generates signals that are 

highly sensitive even to imperceptible changes in the composition 

and properties of the object under study- gas, liquid, or solid. Some 

information about this sensor has already been published [6]. Here 

we will give more details about the principle of operation of the 

sensor, ways to optimize its performance and its main advantages.  

2. Principle of operation of the sensor with a liquid 

layer 

The EMEE sensor for detection of contaminations in the 

composition of fogs needs to have a layer of liquid inside of it. The 

liquid is of the same origin as the one used for generation of the 

decontamination fog (Fig. 1). 

 

Fig. 1 Schematic representation of the sensor for detection of contaminants 

in fog. 

When the fog droplets are in contact with the liquid layer, the 

EMEE signal is generated in the solid-liquid interface (between the 

electrode and the liquid). The signal does is not influenced by the 

main compound of the fog. However, when impurities are added, 

there will be a deviation in the amplitude of the signal.  

The principle of operation of such a sensing structure and the 

measurement setup are shown in Fig. 2. The liquid is stored in a 

tank and fed by micro pumps (7) to the sensor (1), which is sprayed 

with fog by the fog generator (6). A power supply (3) powers a laser 

(2) and the beam is modulated by a frequency generator (4), which 

also feeds a reference signal to a lock-in nanovoltmeter (5) that 

measures the signal. The ready state of the sensing element is 

determined when a signal without liquid is received. On alert, a 

controlled filling of the sensor begins until the steady level is 

reached. After the liquid is present, the sensor is operational. The 

signal generated from uncontaminated fog is known. If a different 

signal is received, then the difference with the reference signal ∆V 

will inform us about the presence and the increase of any dangerous 

compound in the fog. 

 

Fig. 2 Measurement setup of fog contaminations by an EMEE sensor with a 
liquid layer. 

It has to be kept in mind that exact values about the 

increase/decrease of a certain compound in the vicinity of the 

sensing element can be obtained only for materials for which we 

have calibrated the system. Without calibration, we cannot know 

the increase of a random contaminant in absolute values. Yet, for 

our purposes, this is not so necessary. We can also work with 

relative values. The reasons for that are the following: 

 In the initial hours (which are most essential for 

decontamination) the material of the attack can be 

unknown. And still, the neutralizing system has to react 

immediately. We cannot wait for the determination of the 

attacking agent.  

 The purpose of the decontamination is the removal of the 

contaminating agent. Conducted experiments so far show 

that the sensor will react to it. It can be traced when the 

EMEE signal amplitude reaches its maximum deviation 

point from the initial condition, when there was no agent 

present. This way we can know when peak contamination 
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level is reached. Also by comparison, we can check when 

the signal returns to its initial state – without contaminant, 

which is actually the most valuable information for us. 

Between the two states, we will be able to make a relative 

assessment of the level of contamination. Even if we have 

calibrated the system and we measure the contamination 

in absolute values, the obtained results will also have 

relative accuracy. The reason is that fog is a dynamic 

constantly changing entity in every region of its volume. 

What we have measured at time t1 for a given point, most 

certainly will not be the same at moment t2 (for example, 

after a minute has passed). 

It has to be noted that after each measurement, the liquid will be 

contaminated and it will have to be replaced. This means that the 

sensing element will have to be flushed with liquid from the tank by 

miniature pumps. There are be two exactly defined open-valve 

times for liquid flow – for flushing and filling of the sensor. The 

sensor is connected to a second tank for waste liquid. The 

operational sequence is the following: we pump liquid in and make 

a measurement. When the measurement is over, we flush with clean 

liquid. Next, the sequence is repeated – we load the sensor, measure 

and flush. And so on repeatedly. For better accuracy, we can control 

the liquid volume while measuring. The amount of liquid is about 5-

10 millilitres. 

We must note that the longer we wait, the more the signal from 

the sensor will increase. The admixture in the fog might decline, but 

in the liquid layer, it will be accumulated and the signal will grow. 

This is why, for example, we measure for 2 minutes, wash with 

clean liquid, load with fresh one, and measure for 2 minutes again, 

clean again and so on. In such a case, we will have a current 

measurement every 3 minutes (it takes about 1 minute to flush and 

fill). The period of this cycle has to be kept constant in order to 

avoid the error coming from admixture accumulation in the liquid.   

Under real circumstances, we won’t be able to calibrate the 

system for all types of contaminants. We will measure in relative 

values and we will monitor for the peak level of the harmful 

mixture. Next, we will monitor for its disappearance, at which point 

the signal will be zero (sensor reading will be zero, because only 

clean fog will have remained, which does not generate a signal). 

This will mean that the decontamination has finished. With the 

repetitive cycles of cleaning and filling, we will also solve the 

problem of raising the level of the liquid due to precipitation of fog 

in liquid form over the sensing element. A change in the level of the 

liquid can result in a measurement error.  

We should also point out that when having a structure with a 

liquid layer, a better sensitivity is expected in contrast to a direct 

interaction fog–solid body. This is due to the fact that for the fog–

solid interaction, the main signal comes from the predominant 

matter in the fog, based on which we have to capture small changes 

coming from the admixtures. In this case, we have the fog on one 

hand, generating a signal V1, and an impurity on the other, creating 

another signal V2. Since the quantity of the fog is much higher, in 

the general case V1 will also be much stronger than V2. The two 

signals will be combined. It is not easy to separate those signals 

since the fog changes constantly. Using the structure with a liquid 

layer, the predominant substance of the fog will not create a signal. 

Then V1 will be zero and we will measure only V2.  Still, we have to 

keep in mind that with the liquid layer structure, the substance we 

are looking for is dissolving in the liquid and this may affect 

sensitivity.  

The usage of a thin layer of liquid from the same kind as the 

one used for fog generation has different advantages. In this case, 

the sensing element does not react to the predominant fog 

compound. It only reacts to admixtures. Since the admixture is also 

present in the fog, we will still have fluctuations. The inconsistent 

volume of fog interacting with the sensor will also mean 

inconsistent amount of impurity interacting with the active surface 

of the sensor. Those fluctuations are averaged by the liquid layer for 

a period we define. This way the problem is solved to a satisfying 

extent.   

If we use a structure with direct solid–fog contact, we will have 

to create a mechanism to prevent the condensation. In this case, we 

will probably also reject the admixtures absorbed in the fog to some 

extent, which will reduce the sensitivity. 

3. Main advantages of a structure with a liquid 

layer 

The main advantages of a structure with a liquid layer over the 

interface include:  

 The problem with condensation on the sensor surface, 

which obstructs the measurements, is solved. 

 The problem with surface pollution is solved, which is 

also an impediment to measurements. 

 The sensitivity is increased by zeroing the signal from the 

predominant fog compound. It is taken into account that if 

the sensor is sensitive to the main composite of the fog, in 

the general case this compound will generate a much 

stronger signal. This is so because it is contained in 

greater amounts and on the base of that strong signal we 

will have to capture very small changes generated by the 

admixture.  

 More realistic measurements can be taken. The density of 

fog varies constantly. The signal will be different 

depending on the quantity of fog that has interacted with 

the surface. We cannot be sure if the alteration of the 

signal is due to change in the mixture percentage or 

density of the fog. The liquid layer eliminates the 

influence of the main fog compound, so that only the 

impurity formed in the mist can influence the results. 

Naturally, if the density of the fog changes, the density of 

the impurity will also change. However, this is 

compensated greatly by the averaging, which the liquid 

provides. 

A minor inconvenience is that during the measurements the 

sensor needs to be periodically filled in and out with small liquid 

volumes but this can easily be achieved by incorporating micro 

pumps in the setup. 

4. Conclusion 

In terms of the realization of the sensor, different structures 

have been developed and tested. Our aim is to create a stand-alone 

device, which can work automatically. The active surface should be 

integrated into a small vessel with an appropriate inclination where 

the contact with the liquid should be established. This vessel should 

be in a metal shield for protection against electromagnetic 

interferences because the generated EMEE signals are too weak. A 

balance needs to be found between requirements for 

electromagnetic shielding and the necessity for maximized sensor 

contact with the fog. Different technical requirements have to be 

followed. The protective shielding should have a cover that opens 

automatically. The working structure, the pumps, the laser module, 

the tanks and the electronic devices should all be placed in a 

suitable manner as one whole assembly. 
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