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Пропуски и грешки на персонала при бягства на лишените от свобода 

   от пенитенциарните заведения.  
Personnel omissions and errors upon prisoners’ escapes from penitentiary institutions.  

Доц. д-р Мажаров, Е. 

Академия на МВР, София, България 

email: e.madzharov@abv.bg 

Assoc.Prof. Madzharov E.,PhD 
Academy of the Ministry of Interior, Sofia, Bulgaria 

Abstract: Personnel errors during prevention, suppression and preclusion of prisoners’ escapes are comprehensive. Their psychological 
aspects are related to employees’ motivation deficit, problems in their organizational interactions, increased burnout syndrome and the 
use of an authoritarian-formal model of communication with convicts. 
Key words: motivation, socio-psychological climate, organizational interaction, collective solidarity, destructive competitiveness, burnout 
syndrome, model of communication, dynamic security. 

1. Увод

Бягствата са един от интегралните показатели на 

ефективността на пенитенциарните заведения в сферата на 

сигурността и ресоциализационното третиране на осъдените. В 
тях като във фокус се събират всички пропуски, грешки на 

изпълнителите и ръководителите на пенитенциарната 
институция.Те маркират слабостите на тяхното 

взаимодействие, дефицита от мотивация на персонала, 
пропуските в неговото обучение, проблемите в текущата 

координация и контрол над служебните дейности. Анализът на 
успешните бягства откровява грешките на персонала, 

печелившите сценарии за действие на правонарушителите, 

уязвимите точки на охраната, лошото качество на тeкущата 
диагностика, наблюдение и комуникация с лишените от 

свобода, забавеното реагиране на затрудненията на осъдените 
[3]. 

Поддържането на сигурността в пенитенциарните 

заведения в различни периоди и страни се осъществява на 
практика чрез прилагането на следните модели: 

-динамичен;

-статично-агентурен;

-комбиниран; 

При динамичния модел се разчита на наблюдателните 
служители, които активно взаимодействат със затворниците, 

познават отлично текущата обстановка и успешно въздействат 
на лишените от свобода, за да насочват активността им в 

конструктивна посока. Смята се, че този подход за работа е 
много по-ефективен от статичния, защото редовните контакти 

със затворниците на един бдителен служебен състав, който е 

добре подготвен да реагира на всяко отклонение от нормата ще 
съдейства за успешното предотвратяване на бягствата. Това е 

възможно, тъй като служителите добре знаят събитията, 
протичащи в затворническите групи, още преди да е 

реализирана подготовката или извършването на бягствата [1]. 
Нарастването  в затворническите популации на осъдените от 

организираните престъпни групи, терористите , доживотно 

осъдените, затворниците-чужденци и лишените от свобода от 
традиционната криминална престъпност, отличаващи се с 

ожесточеност поставят под съмнение ортодоксалното 
прилагане на модела за динамичната сигурност. Изброените 

групи правонарушители действат конспиративно, активно се 
противопоставят на администрацията, реализират различни 

форма на самоорганизация и тайни комуникативни канали, не 
желаят доверително да общуват със служители, съпротивляват 

се на включването им в социално-корекционни активности и 

програми. 

Статично-агентурния модел на сигурността на 
затворите  дълги години бе прилаган и в нашата страна. При 

него се разчита на надежната външна физическа охрана, на 

масовата ангажираност на лишените от свобода в трудови 

дейности и обучение и на създадената силна мрежа от 
информатори в групите на лишените от свобода. При това 

служителите бяха в голяма степен дистанцирани от пряко 

общуване с осъдените, които трябваше да бъдат принудително 
вкарани в интензивен трудов график, за да се чувстват 

ангажирани, да намаляват реалния си престой в 
пенитенциарните институции и по-слабо да участват в 

различни криминални и конспиративни дейности. 
Представеният подход не доведе до радикално намаляване на 

рецидива и съществено не редуцира броя на тежките 
инциденти и бягствата. Прекалено разширената мрежа от 

информатори, чрез която едни затворници предаваха анонимно 

информация за други създаваше обстановка на напрежение, 
подозрителност и насилие. Самите информатори, в много от 

случаите, подаваха невярна информация, злепоставяйки други 
затворници или се опитваха да разширят своя контрол и 

влияние върху тях [1]. 

Съвременното състояние на затворническия 
контингент у нас и възможностите на пенитенциарната система 

налагат приоритетно да се използват принципите на 

динамичната сигурност, като те се допълват с примереното 
прилагане на инструментариума и на полицейското 

разузнаване. Всяко отклонение от тази препоръчана пропорция 
може да доведе до сериозни предпоставки за възникване на 

бягства. Собствената ни пенитенциарна практика  показва, че 
разчитането единствено на агентурния способ  за осигуряване 

на сигурността съвсем не ни гарантира от тежки произшествия. 
От друга страна пълното основаване на системата на сигурност 

единствено върху доверителния контакт и активното 

взаимодействие на затворниците и служителите също е 
крайност, която може да породи ненужни бягства и други 

произшествия. 

2. Предпоставки и начини за разрешаване на
проблема. 

Принудителното бездействие предизвиква забавено 

движение на субективното време, фрустриране на 
персоналните потребности, загуби на перспективи, 

депресиране и повишаване на агресивността [4]. Тези 
неблагоприятни психически промени, които са породени от 

дефицита от трудова ангажираност допринасят и за 

интензифициране на мотивацията, свързана с планирането и 
осъществяването на индивидуални и групови бягства. Това 

пагубно отрицателно влияние на безделието върху лишените от 
свобода своевременно е било оценено и дълго време труда в 

затворите е организиран за запълване на свободното им време и 
ограничаване на броя на нарушенията и новите престъпления . 

Нарушената комуникация на служителите с лишените от 

свобода е важна част от ежедневното пенитенциарно 

третиране. Тя се представя в различните отчети, анализи и 
публикации [2] като дистанцирана, формална и минимизирана. 
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Тези специфики на комуникацията на служителите с 
обвиняемите и осъдените се определят от преобладаващите 

сред тях нагласи за самосъхранение и постигане на сигурност в 
служебната дейност. Това се съпровожда с редукция на 

креативността и инициативата и развиване на изпълнителския 
синдром на спокойното служебно съществуване, при който се 

натрупва стаж, но не се решават оперативно и адекватно 

проблемите и конфликтите на лишените от свобода. 
Нарушената комуникация на служителите със затворниците се 

дължи  на слабото рефлексиране на мотивите на осъдените и на 
техните актуални психически състояния. Служителите от 

местата за лишаване от свобода в много от случаите на 
ежедневно общуване се държат прекалено директивно с 

осъдените и излишно активират психическите им защити и 
бариери. Бърнаут-синдромът има повишено разпространение 

сред пенитенциарните служители. На него се дължат и 

значителен брой нарушения в процеса на общуване с 
осъдените. Част от служителите с лекота провокират ненужни 

конфликти с лишените от свобода или влизат с тях в 
съревнователни отношения. Подобни действия от страна на  

пенитенциарния персонал, както показват наблюденията над 
текущата, могат да провокират и извършването на бягства. 

Пенитенциарната институция има сложна организационна 

структура. Нейното успешно функциониране, включително и 

профилактирането на бягствата, приоритетно зависи 
взаимодействието между служителите от основните 

направления на дейност. В този контекст често се наблюдава 
блокиране на комуникативните канали, поради което 

информацията от оперативното проучване на затворническата 
среда, конфликти, отношения, конспиративни намерения, 

свързани с подготовката за бягства твърде слабо се реализира и 

не достига до своите потребители ([5]. Подобна проблемна 
ситуация възниква като продукт от изострени междуличностни 

противопоставяния, деструктивна конкуренция и 
съперничество в хода на непосредствената работа. При това се 

допуска слабо осигуряване и използване на оперативна и 
психодиагностична информация за опасните за бягство лишени 

от свобода. Реализират се паралелни, несинхронизирани  и 
солови действия на отделни служители и структури, водещи до 

отрицателни  резултати и провали. Това се дължи на 

прекомерно самочувствие, слаба дисциплина, силен стремеж за 
персонална изява и сериозно подценяване на реалните рискове. 

Предотвратяването на бягствата се затруднява заради слабости 
в оперативно-издирвателната дейност, проблемно 

взаимодействие на надзирателите с оперативните работници, 
излишен формализъм в пряката работа, неефективни 

организационно-управленски намеси. Слабо се диференцират, 
наблюдават и обезпечават лишените от свобода с висок риск за 

бягство . 

3.Решение на проучвания проблем. 

Слабостите в надзора и охраната, които сериозно 

допринасят и за успешното осъществяване на бягства на 
осъдени от пенитенциарните заведения могат да бъдат 

систематизирани по следния начин: 

 *неефективна организация на постовете; 

 *слабо поддържане и обновяване на сигнално-
охранителната техника; 

 *недостатъчен контрол от страна на ръководството на 

съответния затвор, затворническо общежитие или арест върху 

рутинните надзорно-охранителни процедури и практики; 

 *слаба информираност на надзирателите за 
ежедневната оперативна обстановка и за рисковите лица за 

бягство от затворническия контингент; 

 *небрежно, нехайно и с минимилни усилия 
осъществяване на рутинните проверки, вътрешни конвоирания, 

обиски и наблюдение върху поведението и действията на 

потенциално опасните лишени от свобода. На практика 
служителите от надзорно-охранителния състав неизпълняват 

своите функции, нарушени са правилата за безопасност, налице 
са множество непрофесионални действия [5]; 

 *при проверка на надзирателите по постовете са 

регистрирани голям брой случаи на разконцентрираност, бързо 

настъпване на умора, отсъствие на бдителност, търсене на 
развлечения, сериозен спад в мотивацията за работа, признаци 

на бърнаут-синдром; 

 *стъписване, разколебаване и формално изпълнение 
на задълженията от страна на постовите надзиратели след 

участие в екстремални ситуации, получаване на директни 
заплахи и понасяне на опити за провокации и шантаж от 

отделни лишени от свобода; 

 *отсъствие на мотивираност, психическа готовност, 

стресоустойчивост и умения за използване на късо и дълго 
оръжие за пресичане на бягства при преодоляване на стените, 

заградителните съоражения, транспортните и контролно-
пропусквателни пунктове. Високото ниво на отговорност в 

дейността на служителите от надзорно-охранителния състав 
допълнително нараства, когато те изпълняват функциите си с 

оръжие в динамично променяща се обстановка. По тези 
причини в много от тях се появява осезаемото усещане  за 

екстремалност на условията за работа [10]. В ситуацията, 

когато е необходимо да се използва оръжие са възможни 
психологически нарушения на възприятието и мисленето при 

надзирателите. Емпирично са регистрирани при тях значително 
намаляване на обема на възприятието и поява на грешки от 

рода на илюзии и деформации на елементите от реалната 
картина . В сферата на мисленето сред служителите от 

надзорно-охранителния състав се развива импулсивно 

лансиране на предположения относно текущите събития. 
Дефицитът от време, който възниква при използване на оръжие 

в ситуации за предотвратяване и прекратяване на бягства, се 
обуславя от редица обективни фактори. Към тях се се отнасят 

внезапност,кратковременност, сложност и многоепизодност на 
събитията [10]. 

 Налице е феноменът на „разоръжената охрана“, която 

на практика е парализирана и дисфункционална. Това се дължи 

на слабата организационно-правна защитеност на 
надзирателите, на прехвърляне на отговорността при 

инциденти изцяло върху тях, на недостатъчната подкрепа, 
която получат от преките си ръководители; 

 *слаба обученост и натренираност на надзирателите 

за действие в критични и екстремални ситуации, включително 
и при осъществяване на опити за бягства. Алгоритмите, 

процедурите, плановете и протоколите за работа при 
възникване на подобни случаи трябва да обновяват периодично 

и системно да се отработват от надзирателиските екипи, за да 

се постигне висока сработеност, координираност и 
ефективност на действията; 

 *ниското ниво на служебна мотивация, доминирането 

на индивидуалистично-самосъхранителната стратегия за 
безпроблемна служба е изцяло подкрепяна и развивана от 

надзирателската служебна субкултура. На практика груповите 
механизми в надзирателската професионална общност 

поддържат реалния процес на деморализация, който негативно 

влияе на пряката им работа и спомага за реализацията и на 
бягства. 

 *при бягства се е утвърдил модел на самооправдание 

при служителите, който функционира на всички нива и активно 
обхваща и самите надзиратели. Неговото наличие пречи на 

задълбочения, комплексен анализ на инцидента и извличането 
от него на полезни изводи и препоръки за усъвършенстване на 

надзорно-охранителната дейност, подобряване на обучението, 

натренираността и мотивацията на служителите. В тези случаи 
е актуализиран и феномена на бързото изтласкване и забравяне 
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на травматичните преживявания и спомени, с които е свързана 
ситуацията на всяко успешно осъществено от лишените от 

свобода бягство и неговото служебно разследване. 

 Бягствата от заведенията на пенитенциарната система 
са важен индикатор за съществуването на редица трудности и 

нерешени въпроси в оперативното обслужване на местата за 

лишаване от свобода [5]. Често пъти това в голяма степен е 
предизвикано от неефективното взаимодействие между 

оперативните работници на полицията и служителите от 
режимно-охранително направление на затворническата 

администрация. Сред представителите на тези две структури се 
наблюдават прояви на организационен егоизъм, 

протекционизъм, повишена защита на собствената 
автономност. Тези тенденции усилват нагласите на взаимна 

враждебност и подозрителност. Благодарение на тях 

оперативните служби на полицията и режимно-охранителните 
служби на затворите самостоятелно набират оперативна 

информация, но нея предоставят на  другата страна. Слабото 
споделяне на оперативна информация относно бягствата може 

да е следствие от дисбалансирани междуличностни отношения, 
прекалена претенциозност, грандоманско игнориране на 

резултатите от работата на служителите от другата институция, 
надценяване на възможностите на собствените източници за  

осигуряване на надеждни и своевременни сведения. 

 .Резултатната оперативна работа в местата за 

лишаване от свобода означава предотвратяване и пресичане на 
бягствата още на етапа на тяхната подготовка [7]. Това е 

практически осъществимо, ако не е налице сериозен дефицит 
от информация за готвените бягства, минимизиран е подбора 

на неподходящи информатори и сравнително рядко се допускат 
нарушения на конспиративните правила в процеса на текущата 

оперативна работа [8]. Проведените анализи на опитите и на 

осъществените бягства от затворите и затворническите 
общежития от закрит тип свидетелстват за често игнориране на 

сигналите, касаещи неправомерни контакти, използване и 
разпространение на забранени вещи [8]. При положение, че 

посочените факти са били обект на по-сериозно проучване, 
набиране на оперативна информация и пълноценния й анализ, 

то много вероятно е лицата , подготвящи бягство и техните 

действия да бъдат регистрирани и своевременно 
преустановени. Представените пропуски са следствие от 

недостатъчна мотивация, ниска бдителност и наблюдателност, 
дисбалансирано взаимодействие между различните служби, 

слабо проверяване, систематизиране и анализиране на 
постъпващите  от информаторите данни. 

4.Резултати и дискусии. 

В съвременните условия качеството и обхвата на социално-

корекционните дейности  не позволява да се компенсира 
ефективно липсата на трудова ангажираност, поради което 

криминалната комуникация протича интензивно, а част от нея е 
непосредствено свързана с обмяна на опит и информация за 

бягства или с тяхната директна подготовка и реализация. 

Реалната слабост на пенитенциарната администрация да се 
справи тази проблемна ситуация стимулира и осъществяването 

на бягства от затворите и затворническите общежития. 

Съвременната пенитенциарна дейност изобилства от 
реализирани тежки бягства, показващи недостатъчно познаване 

на реалната оперативна обстановка и бавно реагиране на 
настъпващите в нея промени. Един от характерните примери в 

това отношение е струпването на голям брой затворници с 

отрицателна насоченост, авторитетни и склонни към насилие в 
определена пенитенциарна институция. Визираната тенденция 

естествено засилва и вероятността от извършване на бягства. 
Представеният подход е ярка илюстрация на недооценката на 

обективната ситуация и надценяването на собствения 
капацитет за реагиране. Подобно излишно самочувствие и 

отсъствие на критична супервизия на текущата оперативна 

ситуация може само да предизвика ненужни усложнения. 

 Бягствата от местата за лишаване от свобода могат 
резултатно да се прогнозират на базата на събираната актуална 

оперативна информация, когато тя се интерпретира, като се 
отчита въздействието на следните фактори : 

 **промяната на динамиката на престъпността в 

определен регион и социално-демографския профил на 

осъдените; 

 **състоянието на престъпността в самите 
пенитенциарни заведения и причините и условията в тях, които 

инициират извършването на бягства; 

 **сведенията за минали опити и успешно реализирани 
бягства; 

 **данни за лицата, които са оценени като 

потенциално опасни за бягство; 

 **тенденции, свързани с проникването в 

пенитенциарните заведения на забранени предмети, имащи 
важно значение при извършването на бягства; 

 **професионалната подготвеност на служителите от 

оперативните служби за профилактиране, пресичане и 
предотвратяване на бягства [6]. 

 Слабото информационно обезпечение на 

оперативните, надзорно-охранителните и управленски 
дейности, насочени към недопускане на бягства от местата за 

лишаване от свобода, се дължи и на пропуските и грешките в 

оценъчно-диагностичната работа на психолозите и социалните 
работници с лишените от свобода. В процеса на личностната 

психодиагностика и оценката на риска от вреди и рецидив при 
конкретен осъден прецизно се установяват важни негови 

персонални особености, нагласи и мотиви, но не се 
интерпретират като предпоставки за извършване на бягство, 

въпреки че стимулират подобно престъпно поведение. 

Системното и комплексно психологическо проучване на 
личността на правонарушителите [5] се замества от експресно 

и шаблоно подготвяне на кратки техни личностно-
поведенчески характеристики, отличаващи се със 

стериотипност, формалност и безсъдържателност. В редица 
случаи са налице противоречия между съдържащите се в 

психологическото заключение диагностични констатации и 
постановките от доклада за оценка на правонарушителя. 

Самите пенитенциарни мениджъри, режимни и оперативни 

работници не са чувствителни към подобни разминавания, 
макар че тяхното предоляване може да спомогне за 

установяване на реални рискове от извършване на бягства при 
отделни лишени от свобода. 

5.Заключение 

Управленските проблеми, пропуски и грешки, които 

допускат ръководните служители на местата за лишаване от 
свобода повишават и рисковете от извършването на бягства в 

тях. Те могат да бъдат систематизирани по следния начин: 

 ***слаб кадрови и психологически подбор на 
различните категории пенитенциарен персонал, поради което 

новопостъпващите служили бързо мотивационно се изчерпват, 

натрупват разочарования и неудовлетвореност;  

 ***дефицити в обучението на надзирателите, 
социалните работници,  психолозите и управленците, които  им 

пречат ефективно да осъществяват своята професионална 
дейност с различни категории лишени от свобода; 

 ***поддържането на високи нива на демотивация сред 

различни групи от служебния персонал [6] понижава 

качеството на обезпечаване на сигурността в съответното 
пенитенциарно заведение ; 

 ***слаб, формален и непоследователен контрол над 

дейността на изпълнителите в ординарна обстановка [9] и при 
възникване на  екстремални ситуации; 
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 ***нарушено взаимодействие между началници и 
подчинени, свързано с неизпълнение на заповеди, 

пренебрегване на указания, неуместни прояви на персонална 
инциатива, отсъствие на обратна връзка по отношение на 

изпълнената работа, натрупване на обиди и недоверие; 

 ***твърде неефективни интеракции между основните 

направления на дейност и функционални звена, между които 
съществуват остри конкуретни отношения, отсъствие на 

готовност за партниране и стремеж за непрекъснато 
подчертаване на своята приоритетна организационна роля; 

 ***дисбалансирани взаимоотношения и нарушена 

комуникация в самото ръководство на пенитенциарната 
институция, които се отразяват негативно върху всички 

аспекти на нейните дейности по поддържането на сигурността 
и обезпечаването на цялостното ресоциализационно тртиране 

на лишените от совобода;  

 ***неефективно управленско интервиниране по 

отношение на хроничния бърнаут-синдром при служителите. 
Той се дължи на стресогенността на професията, на липсата на 

нужната законова защита, на противоречивите 
институционални и обществени очаквания, на интензивната 

ежедневна комуникация с осъдените ; 

 Редуцирането на грешките и пропуските на 

служителите и извършвнето на ефективна профилактика на 
бягствата на осъдените в пенитенциарните заведения  

предполага: 

 -постоянно информиране на служителите за 
оперативната обстановка и наличните рискове; 

 -популяризиране на добрите практики; 

 -извършване на повече извънпланови проверки и 

обиски; 

 -внимателен оглед на цялата територия, на 

жилищните и производствени зони при прехода към пролетно-
летния сезон; 

 -концентриране на вниманието върху уязвимите, 

опасни места за бягство; 

 -своевременна проверка и контрол върху 
надеждността и устойчивостта на техническите средства за 

охрана и контрол [9].  

Комплексното осъществяване на  тези мерки увеличава 

усещането за сигурност и за контрол над ситуацията от страна 
на служителите на пенитенциарните заведения, покачва 

професионалното им самочувствие и съдейства за нарастване и 
на тяхната индивидуалната  мотивация. 

Битуващите в оценъчно-диагностичната практика 

представи за инидикаторите на бягствата от местата за 
лишаване от свобода са фрагментарни, лишени от 

систематичност и детерминирани от тесните граници на 

персоналния опит. Обобщаването на по-широк кръг от 
наблюдения и изследвания позоволява да се обособят следните 

социално-демографски и личностни особености на бегълците: 

 -възраст от 16 до 35 години; 

 -характер на престъплението (насилствен, користно-
насилствен тип); 

 -негативно отношение към присъдата и извършеното 

престъпление; 

 -наличие на стресови фактори и възникване на стрес, 

произтичащ от задължения, заеми, семейни проблеми, трудно 
приспособяване . 

 Същевременно младежи и по-зрели мъже с по-голям 

криминален стаж или принадлежащи към организираната 

престъпност внимателно подготвят своите бягства, обмисляйки 
различни варианти, използвайки тайници, транспортни 

средства, канализационни комуникации и прокопани тунели. 
Всички тези нюанси трябва релевантно да се анализират и 

интерпретират при реализирането на текуща психодиагностика 
от ангажираните с нея служители, за да се избегнат грешки по 

отношение  на вероятни бягства от пенитенциарните заведения. 

6.Литература 

1.Койл, А. Управление на мастата за лишаване 
от свобода в контекста на правата на човека. С. 
„Алианс Принт“,2015,стр.99-101. 

2.Маджаров, Е. Пенитенциарна психология.част 
І. С. „Албатрос“, 2016, стр.200. 

3.Марков,Д. Индекс за мониторинг на условията 
в затворите. Методология и пилотни резултати. С. 
„Център за изследване на демокрацията,2015,стр.60 
(Марков,Д, Дойчинова, М.) 

4.Минев,Т. Психологически и поведенчески 
ефекти на безработицата в затворите. Затворно 
дело, кн.2, 1993,стр.93 (Минев, Т., Проданов, М.). 

5.Гаврилов, В. И. Криминологические меры 
предупреждения побегов из исправительных 

колоний. Автореф. Дисертации на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук. 
Рязань. „Академия ФСИН“, 2007,стр.17-18. 

6.Казак, И.Б. Система факторов, оказывающих 

влияние на эфективность еятельности по 
обезпечению правопорядка в пенитенциарных 
учреждениях. Уголовно-испольнительное право 
№2(18),2014,стр.58-59. 

7.Комаров, С. В. Организация деятельности 
отделов и служб исправительн,х учреждений по 
обеспечению безопасности сотрудников. 

Актуалные проблем, российского права. №7(104), 
2019, стр.101.  

8.Михайлов, А. Н. Современное состояние 
института бесконвойного передевижения 

осужденных и перспектив, его развития в условиях 
реформирования уголовно-испольнителной 
системы (психологический аспект). Психология и 
право. т.3, №1, 2013, стр.111-112. 

9.Перемолотова, Л.Ю. Совершенствование 
обещепрофилактических мер по неопущению 
побегов из мест лишения свободы. Союз 
криминалистов и криминологов . №15, 2015,стр.58. 

10.Пестриков, Д.В. Формиравание 

психологической готовности сотрудников 
уголовно-испольнительной системы к приминению 
боевого оружия в экстремальных ситуациях. 

Прикладная юридическая психология №3, 
2016,стр.57-59 (Пестриков, Д.В., Полянин,Н.А., 
Пентяшин, Е.В.) 

Technics. Technologies. Education. Safety. 2022. VOL. 2

92

 



System for counteracting large groups of low-flying targets 

Nikolay Litchkov Gueorguiev¹, Konstantin Nikolov Nesterov2 

Institute of Robotics "St. Ap. and Gospeller Matthew" - Bulgarian Academy of Science, Sofia, Bulgaria1  
Institute of Metal Science, equipment and technologies with Center for Hydro- and Aerodynamics “Acad. A. Balevski”  -  

Bulgarian Academy of Science, Sofia, Bulgaria2 

niki0611@abv.bg, k.nesterov66@gmail.bg 
 
 

Abstract: The material offers a description of a type of system for counteracting large groups of low-flying targets, established at the 

Institute of Metal Science, equipment, and technologies with Center for Hydro- and Aerodynamics “Acad. A. Balevski” at the Bulgarian 
Academy of Sciences-BAS. Data on its structure, the main tactical and technical characteristics and functions of its main modules and some 

test results  are presented. 

Keywords: LOW-FLYING TARGETS, SYSTEM FOR PROTECTION, MODULAR PRINCIPLE, FLEXIBILITY  

 

1. Introduction 

The development of aviation in the last decade has led to 
the possibility of massive actions of large groups of air vehicles by 

flying at low and extremely low altitudes. Typical cases in this 
direction are the use of dozens of helicopters or dozens of drones in 

missions in which they fly at altitudes of several tens to several 
hundred meters. This is a serious challenge for the protection of 

military sites and critical infrastructure [1,2,3], and in addition to 

detecting and identifying these types of targets, their widespread use 
creates problems for the system to neutralize them. 

For this purpose, the Institute of Metal Science, 
equipment, and technologies with Center for Hydro- and 

Aerodynamics “Acad. A. Balevski” at the Bulgarian Academy of 
Sciences-BAS (IMSETHC-BAS) has created a system for 

combating low-flying objects [4-7], designed to counter mass 
intrusions helicopters and tactical drones. 

 Counteraction is carried out by interfering with their 

means of satellite navigation and control, as well as by kinetic 
effects with fragmentation munitions. 

2. Results and discussion 

The system is a modular type, and each of the modules 

can be used alone or in combination with other modules. 
The main modules of the system are: 

- For kinetic impact; 

- For electronic counteraction; 
- Communication and information module (Module C3I) 

. 
KINETIC IMPACT MODULES 

The modules for kinetic impact are of two types - for impact 
against helicopters (anti-helicopter mines - AHM) and for impact 

against unmanned aerial vehicles - drones (anti-drone mines ADM). 

Both types of mines use a warhead located on the earth's surface, 
which forms a stream of fragments as the target flies over it. The 

area for effective destruction of the modules is in the form of a cone 
with a tip at the point of the warhead, with a height of 350 m. The 

warheads can be located at a distance of more than 10 meters, 
which makes it possible to ensure the overlap of their zones of 

destruction by simultaneously detonating several warheads. 
In addition to warheads, the kinetic impact modules include a 

safe fuse, sensor unit (for AHM - acoustic and radar, and for ADM - 

radar and optical), radio module for two-way communication, GPS 
positioning device, control and self-diagnostic unit, power supply , 

spare parts and tools – for installation and dismantling or leveling 
device on the ground and transport packaging. 

The main samples of AHM and ADM are as follows: 
- AHM / S -100 and AHM-200; 

- ADM-100 and ADM-200 
The AHM/S-100 and ADM-100 are mines with up to 15 

warheads controlled by a common device, including sensors, a radio 

module for two-way communication and a GPS positioning device 
(Figure 1). The AHM-200 and ADM-200 are mines with a single 

warhead, over which is mounted a control device including sensors, 

a radio module for two-way communication and a GPS positioning 

device (Figure 2). 

 
 

Fig. 1. General view of AHM/S-100 and ADM-100 

 

 

Fig.2 General view of AHM-200 and ADM-200 

 

At the request of the client it is also offered: 
• Simulations of both types of mines - without a warhead and 

without or with a limited number of other components designed to 
create fake minefields. 

• Training samples of both types - safe, designed for staff 
training. 

• AHM and ADM mines can be part of the low-flying 

countermeasures system or used autonomously. 
In autonomous mode, these mines are placed in position and 

within three months (of which one month - in combat mode) they 
explode and hit with fragments the low-flying objects flying above 

them. 
The main characteristics of the AHM / S-100 and AHM-200 are 

presented in Table 1, and of the ADM-100 and ADM-200 are 
presented in Table 2. 

ELECTRONIC MODULES FOR COUNTERMEASURES 

The electronic counter-modulus (ADM) modules have an open 
architecture and are based on interference emitters in a certain 

frequency range. 
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Table 1. Main characteristics of AHM-100 and AHM-200  

Characteristic Parameter Parameter 

Mine type AHM/S-100 AHM-200 

Number of warheads 1-15 1 

Body material  plastics/metal plastics/metal 

Total weight, kg up to 39 up to 57 

Diameter, mm 360  

Main charge, kg 16 22  

Explosive type TNT/RDX 50/50 TNT/RDX 50/50 

Fragments number up to 1500 up to 1380 

-dimensions, mm 12x12x12 12x12x12 

- weight, g/pc up to 13.6 13.6 

Effective range, m up to 300  up to 150 

Fragments pcs/m2 – 

100 m 

30-50 1.7 

Deployment manual manual 

Operating 

temperature range, 
0С 

from - 40 to +70 from - 40 to +70 

Turning into armed 

state 

Controlled by cable 

or radio channel 

Controlled by cable 

or radio channel 

 

 
Table 2. The main characteristics of ADM-100 and ADM-200 

 АDМ - 100 АDМ - 200 

Number warheads 1-15 1 

Body material  plastics/metal plastics/metal 

Total weight, kg  up to 34 up to 37 

diameter, mm   360  

height with adjustable 
legs, mm  

From 400 to 600 From 400 to 600 

Main charge, kg 16  22  

Explosive type TNT/RDX 50/50 TNT/RDX 50/50 

Fragments number  up to 2700 up to 1600 

-dimensions, mm   8x8x8 10x10x10 

- weight, g/pc  up to 4 up to 7 

Effective range, m  up to 300 up to 200 

Penetration - 100 m  up to 2 mm mild steel up to 5 mm mild steel 

 20 mm pine wood 40 mm pine wood 

Penetration - 200 m  1 mm mild steel 2 mm mild steel 

average Fragments pcs/m2 
- 100 m 

50-100 40-75 

average Fragments pcs/m2 
- 200 m 

15 -25 10-15 

Deployment  manual manual 

Operating temperature 

range, 0С  

from - 40 to +70 from - 40 to +70 

Turning into armed 
state  

Controlled by 
cable or radio 

channel 

Controlled by 
cable or radio 

channel 

The ability to create effective interference with different powers 
and frequencies up to eight gigahertz has been mastered, which 

allows the construction of specialized modules for electronic 
counteraction at the customer's request. 

The available standard modules for electronic interference are 
four types - two portable systems with short range (ADM 1000-3 

and ADM 1000-5) and two types of mobile systems for electronic 

interference - with medium range (ADM - RSRI - 1 and ADM - 
RSRI - 2). 

ADM 3000/3, ADM 5000/3, ADM 8000/3 and ADM 3000/5, 
ADM 5000/5, ADM 8000/5 are transported manually or with light 

transport equipment and can be powered by batteries, generators or 
mains power supply. They provide interference on three (in the 

standard version - for satellite navigation) and five (in the standard 
version - three for satellite navigation and two for control) 

frequency channels, and the frequency channels can be selected at 

the request of the customer. Their range is respectively 3 km, 5 km 
and 8 km. 

ADM-RSRI-1 and ADM-RSRI-2 are transported with light 
transport equipment and can be powered by generators or mains 

power supply. They have twenty channels, the frequency channels 
can be selected at the customer's request, and their range is up to 10 

km. 

In addition to interference emitters, the electronic 
countermeasures modules include a radio module for two-way 

communication, a GPS positioning device, a control and self-
diagnostic unit, a power supply, spare parts for assembly and 

disassembly, a ground leveling device and transport packaging.  
Electronic countermeasures modules can be part of the low-

flying countermeasures system or used autonomously. 
In stand-alone mode ADM 3000/3, ADM 5000/3, ADM 8000/3 

and ADM 3000/5, ADM 5000/5, ADM 8000/5 are deployed for a 

period of three months (of which one month - in combat mode) to 
create interference within up to 5 minutes when low-flying objects 

are flying over them. 
In stand-alone mode, the ADM-RSRI-1 and ADM-RSRI-2 can 

run 24 / 24-7 / 7 continuously for six months or be switched on 
according to a pre-set program. 

General view of the ADM 3000/3 and ADD 3000/5 is shown on 

Figure 3. 

 The main features of ADM 3000/3, ADM 5000/3, ADM 
8000/3 and ADM 3000/5, ADM 5000/5, ADM 8000/5 are shown in 

Table 3. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 General view of ADD 3000/5 

 
 

 
Table 3 Main features of ADM 3000/3, ADM 5000/3, 

ADM 8000/3 and ADM 3000/5, ADM 5000/5, ADM 8000/5 

  

Jamming 

bands 

ADМ 3000/3, ADМ 5000/3, ADМ 8000/3 -  L1, L2, 
L5 of GPS,GLONASS,GALILEO and BDS.ADМ 
3000/5, ADМ 5000/5, ADМ 8000/5 -  L1, L2, L5 of 
GPS,GLONASS,GALILEO and BDS, 2.4 GHz, 5,8 GHz 

Jamming 

operation 
capability 

50 sessions with 5 min duration 

Antennas 

Electronic block 

Telescopic stand 
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Jamming 

distance 

ADМ 3000/3, ADМ 3000/5 – up to 3 000 м. 

ADМ 5000/3, ADМ 5000/5- up to 5000 м. 

ADМ 8000/3, ADМ 8000/5 – up to 8000 м. 

Weight  25 kg. 

Power 

Supply  

Accumulator and/or 220Voptional 

The appearance of ADM-RSRI-1 and ADM-RSRI-2 is 

identical and is shown on Figure 4. 
 

 Fig. 4 General view of ADM-RSRI-1 и ADM-RSRI–2 

 
The main characteristics of ADM - RSRI - 1 and ADM - 

RSRI - 2 are presented in Table 4. 
 
Table 4 Main characteristics of ADM - RSRI - 1 and 

ADM - RSRI - 2  

Jamming distance ADМ 3000/3, ADМ 3000/5 – up to 3 000 м. 

ADМ 5000/3, ADМ 5000/5- up to 5000 м. 

ADМ 8000/3, ADМ 8000/5 – up to 8000 м. 

Power supply 230V or 120V АС, 5kW   

Jamming bands  АDM-SSRI – 1: L1, L2, L5 of GPS, 
GLONASS, GALILEO and BDS , 2.4 GHz, 
1.840 GHz 2.140 GHz, 2.650 GHz,5.8 GHz, 
910 MHz, 940 MHz. 

АDM-SSRI – 2: L1, L2, L1-Н* of GPS, 
GLONASS, GALILEO and BDS , 433MHz, 
868MHz, 900 MHz, 2.4 GHz и 5.8 GHz, 
IRIDIUM, INMARSAT, THURAYA(1550 
MHz and 1630MHz). 

Jamming operation 
capability 

Preset work, no time limit 

Jamming distance Up to 10 000 m 

Jamming channels  20 pcs. (10 main and 10 backup) 

Jamming channels 

power 

Up to 100 W/ per channel 

Dimensions of the 

jammer unit: 

 

H without antennas/with antennas: 1020 

mm/2450 mm 

L: 1340 mm 

W: 720 mm 

Weight 250 kg 

L1-Н* - simulated GPS 

signal 

L1 of GPS, GLONASS, GALILEO and 

BDS 

COMMUNICATION AND INFORMATION MODULE 
(MODULE C3I) 

C3I modules consist of an information module, 
communication modules and control and command modules (C2 

modules). 
The information modules are designed to detect and 

identify low-flying targets and violators of the access zones to the 

respective components of the System. These include common and 
distributed components. 

Distributed components are radars, optical means and 
sensors for approaching and / or attempting to manipulate a device 

from the System. They are integrated in the respective component 
of the System or are located near it.  

The common component of the system is radar (Figure 6), 
capable of detecting drones at a distance of up to 5 km. The radar 

contains a radio module for two-way communication, a device for 

GPS positioning, a control and self-diagnostic unit, power supply, 
spare parts - for assembly and disassembly, a device for leveling the 

terrain, etc. 
At the customer's request, other types of active or 

directional radars and optical devices can be integrated into the 
system. 

 
General view of passive radar 

 
General view of active radar 

Fig 6. Radars as a common component of C3I 

 

The communication modules provide exchange of status 
data and control commands between the C2 modules and the other 

components of the system and are of the type shown on Figure 7. 
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Command Centre 

 

 
 

                        Repeater                   Communication and Information module 

 
Fig 7. C3 modules 

 

They include common and distributed components, with 
the common communication modules integrated into the C2 

modules of the System and the distributed components integrated 

into the other components. 
In the standard version, ADM - RSRI - 1 and ADM - 

RSRI - 2 operate in the range of 868MHz, and the rest - in the range 
of 170 MHz. 

The control and command modules (C2 modules) are 
mobile and stationary and function as classic command centers. 

They are designed to control and manage the other modules of the 
System by analyzing the data received from them and automatically 

or through an operator give commands to control their operating 

modes. They consist of a data analysis and management unit, a data 
archiving unit, a display device, a power supply, etc., and they 

contain a radio module for two-way communication, a GPS 
positioning device, a control and self-diagnostic unit, a power 

supply, spare parts and tools - for assembly and disassembly, 
ground leveling device and transport packaging. 

Stationary C2 modules can be located in rooms or 

containers in which it is possible to place some mobile C2 modules 
(eg C2 radar module). The mobile C2 modules are located in 

portable suitcases. 
Control and command modules may be integrated with 

command centers or control points of other air defense or airspace 
monitoring and control systems. 

 

3. Conclusion 
The general structure and the main characteristics of the 

System for combating low-flying drones and helicopters developed 

by a team from IMSETHC-BAS are presented. It allows for flexible 
adaptation and use of a specific set of modules depending on the 

conditions of its operation. The system has been tested under 

various conditions and has proven its effectiveness in the 
simultaneous takeoff of more than ten different types of drones. The 

developed software for data exchange and management is open 
access, which allows the system to be integrated with other similar 

systems, as well as if the user wishes to use other communication 
channels for data exchange. 
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1. Introduction 

Modern security systems usually consist of many 

interconnected modules located at different points in space. Most 
often, these modules perform functions of intelligence, 

management, lethal (destructive) and non-lethal (non-destructive) 

impact on different types of targets, etc. [1,2,3,4]. The functioning 
of the system as such is determined by the possibility of information 

exchange between its various components so as to ensure maximum 
efficiency in its use. In most cases, the individual modules do not 

work simultaneously, but are in different states - active, ready for 
quick activation, ready to activate after a certain longer period of 

time. The transition of the modules from one state to another is 
done by controlling them from the respective command center and / 

or according to a certain algorithm.  

2. Results and discussion  

The main components of the Protection System are sensor 

modules (intelligence modules), impact modules and 
communication and control modules (Figure 1). 

 

Fig. 1 General view of a modular protection system 

 

The standard approach for information exchange within the 
System is the so-called continuous centralized exchange, in which 

the high-frequency communication modules check the status of the 

other elements of the system over time and, if necessary, issue an 
execution command to the impact modules. The disadvantage of 

such an approach is the high occupancy of communication modules, 
especially with a centralized management architecture and a large 

number of other modules to which they provide information, which 
leads to delays in information exchange due to waiting for a 

communication channel to be released. In addition, if the 
communication modules use their own battery power supply, such 

an approach leads to a large high energy consumption and a 

significant reduction in the time for their autonomous operation.  

The second approach offers a step-by-step option for the 
operation of the individual modules. This approach is based on the 

logic of using the specific protection system and its location on the 
ground. Conditionally, these logics can be divided into tactical and 

technical. 

Tactical logic takes into account the fact that in general the 

deployed modules cover a certain area to be protected and which 

has peripheral and internal sections. The operation of the respective 

modules in the inner part of the protected area is generally carried 
out after the respective intruder enters it, ie. it is logical to initially 

expect the activation of the modules located on the periphery of the 
protected area. Therefore, it is appropriate to introduce priority 

exchange of information with the individual modules, as the degree 

of priority decreases as they move away from the periphery of the 
deployed multimodule multi-position system. 

In addition, if a module has registered an intruder and it has not 

ceased its activities, it is logical to expect its subsequent registration 
in modules that are adjacent to the original. The logic described in 

this way presupposes the consideration of the tactical location of the 
individual modules of the multi-position protection systems when 

organizing the management of the information exchange in them. 

This could be done by increasing the priority of exchanging 
information with neighboring modules when data on intruder 

appears in a module. 

Technical logic takes into account the fact that in general 
deployed modules are activated in a certain sequence - most often 

first activate a certain type of sensor means, then activate sensors to 
confirm and further identify the threat and only then activate the 

impact modules. In this case, it is logical to first organize the 
information exchange with the activated sensors, after their 

activation - with the sensors for additional identification of violators 

and only then or in parallel - with the impact modules. The 
described so-called technical logic presupposes the consideration of 

the specific functional-technological interactions between the 
components of the individual components of the modules, as well as 

the technological interaction between the individual modules of the 
multi-position protection systems in organizing the management of 

information exchange..  

Naturally, in practice it is necessary to define a sufficiently clear 

and workable approach to the management of information exchange 
in multi-position security systems, taking into account both their 

tactical and technical features. Such an approach could be reduced 
to a formalized description of the state, tactical and technical logic 

through dynamic matrices, the content of which is adapted to the 
changing situation. In it it is expedient to enter the data for the 

currently active modules and their priority. Possibilities for such a 

formalized description are, for example, the designation of system 
modules by three symbols - their indexes, conditional (or 

sequential) numbers, indicating whether the module is currently 
active (for example, symbol A - active and symbol P - passive) and 

the priority of the module (it is expedient to formalize 3 to 4 levels 
of priority, with 1 denoting the highest and 3 or 4 the lowest 

priority). At the same time, it is necessary to introduce the 
technological logical connection between the state and priorities of 

the individual modules of the system, and it is appropriate to do so 

through indices 1 (for direct connection between the actions of the 
two modules) and 0 (for lack of connection between both modules). 

Naturally, the matrix must be dynamic, and any change in the 
situation is associated with automatic updating of the data in it. 

Communica

tion module 

Command 

Centre 

Sensor 

modules 
Impact 

modules 
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To clarify the proposed approach, we can consider a relatively 
simple multimodular multi-position system with lethal action to 

protect against land intruders such as humans, not armored and 
lightly armored means, developed in IMSETHC-BAS and 

designated by the conditional name STR [5,6]. 

The STR system includes a command center with a radio for 

exchanging information with the other components of the system, 
each of which consists of the following modules - seismic sensor 

(SS), radar (RC) or, at the customer's choice, infrared sensor and 
warhead ) with fragmentation action (Figure 2).  

 
 

 
         SS                         RС                                        WH 
 

Fig. 2 Components of STR 

 

Components can operate autonomously (command center 

control is reduced to initial and sporadic change of their state via 
two-way radio), centralized (each activity of each component 

module is controlled by the command center) and semi-centralized 
(component modules have automatic interaction - ie the seismic 

sensor automatically activates the radar / infrared sensor, which 
automatically activates the warhead. Due to the fact that the 

requirements for information exchange are the most complex in 
centralized management, only this case will be considered in the 

present study. 

In the case of centrally managed, the technical logic of 
operation of the individual component is as follows: 

- is switched on in active state or deactivated by the Command 
Center, by radio commands; 

- transmits data on its status upon request from the Command 
Center; 

- in case of alarm situations (reduction of the power supply, 
probing, attempt for unauthorized access, etc.) transmits data for 

this to the Command Center; 

- initially in active mode is the seismic sensor, which processes 
data on seismic signals by detecting and classifying them using 

specialized software; 
 - when detecting a target, the seismic sensor informs the 

Command Center, which decides to turn on the radar / infrared 
sensor; 

When a target is detected, the Radar / Infrared Sensor informs 

the Command Center, which decides to include the combat unit, 
which hits the target with fragments (Figure 3). 

 
 

Fig. 3. Result of the impact of STR 

 

Let's assume that in order to ensure sustainable protection of a 
certain area, the STR system is deployed in three concentric circles. 

Figure 4 shows a section of the deployed components of the system, 
and Tables 1 and 2 show the dynamic matrix of the initial state in 

full of the seismic sensors, and in short - the other components. In 
Figure 4 and in the matrices, the seismic modules are indicated by 

index C, the radar / infrared sensors by the R index, and the 

warheads by the W index. Their serial numbers are denoted by x, x 
+ 1 and x + 2 - for the outer circle, by y, y + 1 and y + 2 - for the 

middle circle and by z, z + 1 and z + 2 - for the inner circle. On the 
diagonals of the dynamic matrix the symbols A and P indicate 

whether they are active or passive (A - active, P - passive) and the 
number from 1 to 4 shows their priority. The other fields of the 

dynamic matrix show their mutual logical connection (by indices 1 - 
direct connection and by 0 - absence of direct connection). 

The approximate initial state of this section of the deployed 
STR system shows that all modules in the innermost circle are in a 

passive state and have the lowest priority for data exchange (priority 
4), and of the modules in the middle and outer circle only seismic 

are active, with those in the outer circle having priority 2 and those 
in the middle circle having priority 3. Radar modules and warheads 

in the outer circle have priority 3, and those in the middle circle 
have priority 4.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 A section of located system components 

The approximate initial state of this section of the deployed 

STR system shows that all modules in the innermost circle are in a 
passive state and have the lowest priority for data exchange (priority 

4), and of the modules in the middle and outer circle only seismic 
are active, with those in the outer circle having priority 2 and those 

in the middle circle having priority 3. Radar modules and warheads 
in the outer circle have priority 3 and those in the middle circle have 

priority 4. It should be noted that the direct connection between the 
adjacent seismic sensors, between the seismic sensors and the radar 

sensors with the same numbers and between the radar sensors and 

the warhead with the same numbers is 1, and between the other 
modules is 0.   

Table 1 Initial state of seismic sensors 

 Сx С 
x+1 

С 
x+2 

Сy   С 
y+1    

С 
y+2   

Сz   С 
z+1   

С 
z+2   

Сx  А2 1 0 1 1 0 0 0 0 

Сx+1 1 А2 1 1 1 1 0 0 0 

Сx+2 0 1 А2 0 1 1 0 0 0 

Сy 1 1 0 А3 1 0 1 1 0 

Сy+1 1 1 1 1 А3 1 1 1 1 

Сy+2 0 1 1 0 1 А3 0 1 1 

Сz  0 0 0 1 1 0 Р4 1 0 

Сz+1  0 0 0 1 1 1 1 Р4 1 

Сz+2 0 0 0 0 1 1 0 1 Р4 

 
Тable 2 Initial state of radar, infrared sensors and warheads 

 x x+1 x+2 y   y+1     y+2   z   z+1   z+2   

R  Р3 Р3 Р3 Р4 Р4  Р4 Р4 Р4 Р4 

W Р3 Р3 Р3 Р4 Р4  Р4 Р4 Р4 Р4 

 

Of course, depending on the specific tactical and operational 

situation, another way is possible to determine the priorities of the 

individual modules, but as far as the aim of the study is to 

X+1 

X+2 

Y+1 

Y+2 

Z+1 

X Y 

Z+1 

Z 
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demonstrate the approach to dynamic matrix change, we will limit 
ourselves to the proposed description.  

Let's assume that at some point in time the seismic sensor with 

the number x + 1 registers an intruder. In this case, the logic of 
information process control is appropriate to increase its priority, as 

well as that of the radar / infrared sensor and the warhead with the 

number x + 1 to 1. Due to the possibility of the intruder to move to 
the areas of neighboring modules is it is appropriate to increase the 

priorities of information exchange between the Command Center 
and the seismic centers with numbers x, x + 2, y, y + 1 and y + 2 

(which have a tactical connection 1 with module Cx + 1) to 1, and 
for the same the radar numbers should be activated on them and on 

the combat units the priority should be increased to 2. It is also 
expedient to activate all seismic modules of the innermost circle and 

to increase the priority of data exchange with them to 2 and the 

combat parts in the middle circle change their priority to 3. The 
results of this dynamic change led to a change in the matrices for 

the seismic sensors in the manner shown in Tables 3 and 4. 
 
Table 3 Modified status of seismic sensors 

 Сx С 

x+1 

С 

x+2 

Сy   С 

y+1    

С 

y+2   

Сz   С 

z+1   

С 

z+2   

Сx  А1 1 0 1 1 0 0 0 0 

Сx+1 1 А1 1 1 1 1 0 0 0 

Сx+2 0 1 А1 0 1 1 0 0 0 

Сy 1 1 0 А1 1 0 1 1 0 

Сy+1 1 1 1 1 А1 1 1 1 1 

Сy+2 0 1 1 0 1 А1 0 1 1 

Сz  0 0 0 1 1 0 А2 1 0 

Сz+1  0 0 0 1 1 1 1 А2 1 

Сz+2 0 0 0 0 1 1 0 1 А2 

 

Table 4 Initial state of radar, infrared sensors and warheads 

 x x+1 x+2 y   y+1    y+2   z   z+1   z+2   

R  А2 А1 А2 А2 А2 А2 А2 А2 А2 

W Р2 Р2 Р2 Р2 Р2 Р2 Р3 Р3 Р3 

 

The proposed approach for managing the flow of information in 
a complex system is implemented in the System for Combating 

Low-Flight Objects developed at IMSETHC-BAS, designed to 
counter large groups of low-flying targets such as helicopters or 

unmanned aerial vehicles. This system in its standard configuration 
includes one stationary command center (CC) with a central 

stationary communication module, one mobile CC with a mobile 
communication module that duplicates the stationary CC if 

necessary, as well as external modules each with external built-in 

communication modules as follows - one repeater, one passive 
radar, one active radar, up to 160 antidrone mines (controlled by 

group fuse with 4 outputs), up to 160 anti-helicopter mines 
(controlled by group fuse with 4 outputs), up to 4 pieces portable 

and up to 10 mobile systems for electronic interference of the 
means of navigation and control of the aerial vehicles [5]. 

In the standard approach, the data exchange between the CC 
and the modules is performed at a distance of up to 10 km. on 

simplex radio channels with an operating frequency of about 170 

MHz. GFSK modulation with constant exchange rate of 38400 bps, 
digital modulation with 25 kHz band, 15 W power radio modems 

and non-directional antennas with 4 dBi gain is used. In this case, in 
the established mode of operation, the CC exchanges two types of 

data with the modules. The first type is a short question to all 
modules about whether there is a change in their state and receives 

an answer from them. As this short request is sent to all modules at 

the same time, the time for its reception and processing is important 
only for the first module, and for the others it can be ignored. Each 

module answers this query after a wait, which is equal to its 
sequence number multiplied by the time to broadcast the shortest 

response, in this case - 50 ms. The short answer contains only data 
on whether the module is in the same state or there is a change in its 

state (which means that there is a need to transmit additional data to 

the CC - for example to detect targets of a sensor, for an alarm 
event such as reduced power supply, unauthorized access, damage, 

etc.). In this case, in the next cycle of queries, which starts with a 
delay of 10 ms after receiving the response from the last module by 

number, CC asks the module for data on the changed state and then 
the module forms a response, its broadcast time is 80 ms . 

Therefore, if a module needs to transmit any information about the 

occurrence of a target or an alarm event, it will take time to: 
- transmission of the first, short message, for the emergence 

of this need (50 ms.); 
- - requesting all other modules and receiving a new request 

to the same module (50 IDmax + 10, where IDmax is the 
number of modules managed by the CC); 

-      transmission of the second, information message, about the 
occurrence of a target or an alarm event (80 ms.). 

Therefore, the delay time of data exchange with a module 

(Tmax) can be calculated by the formula: 
 

Тmax = (50 IDmax  ) + 10 + 80 , [ms] 
 

For the considered system for control of low-flying objects 
IDmax = 97, ie Tmax = 4940 ms., Which indicates that sending the 

next command or request to a module can be done after about 5 

seconds. At a flight speed of drones or helicopters of the order of 
200 km / h (ie 55.56 m / sec) for the time of delay, they will fly 

about 280 meters. This significantly complicates the operational 
management of the system and the ability to quickly activate 

various modules, their inclusion in combat mode, the possible 
authorization of lethal and non-lethal effects (with fragments and 

disturbances), termination of a type of action (eg interference) and 
etc. For example, the algorithm for firing antidrone and anti-

helicopter mines requires the sequential implementation of 4 

processes - detecting the target from the radar, switching to active 
mode of mines in whose areas of action is expected to pass the 

target, detecting the target from mines' own sensors . In this case, 
the target will fly over a kilometer, which in most cases will take 

her to the area where she will be able to perform its tasks. 
In the second approach, in which the priority of the modules is 

variable, it can be assumed that the system is deployed in three 

circles. In the inner circle are the passive and active radars, 4 
portable systems for electronic suppression and 36 antidrones and 

anti-helicopter mines (controlled by group fuse with 4 outputs). In 
the middle circle are deployed repeater, 4 mobile systems for 

electronic suppression and 56 pieces of antidrone and anti-
helicopter mines (controlled by group fuse with 4 outputs), and in 

the outer circle are deployed 6 mobile systems for electronic 
suppression and 68 antidrone and anti-helicopter mines (controlled 

by group fuse with 4 outputs). 

Passive radar and repeater have priority 1, active radar and all 
modules located in the outer circle have priority 2, those located in 

the middle circle (without repeater) have priority 3, and modules in 
the inner circle (without radar) have priority 4 

In this configuration with priority 1 are 2 modules, with priority 
2 are a total of 41 pieces, with priority 3 are a total of 32 pieces. and 

with priority 4 are 22 pcs. modules. 

Different algorithms for data exchange management are 

possible depending on the priorities of the respective modules. An 
algorithm was chosen for the considered System in which the data 

exchange of priority 1 modules is at maximum speed, with priority 
2 modules is every 10 minutes, with priority 3 modules is every 60 

minutes, and with priority 4 modules is 4 hours. The researches in 
IMSETHC-BAS, confirmed by simulation in virtual environment 

and by conducted field experiments [7,8] showed that in this case 
the delay time of the data exchange with a given module is of the 

order of 0.35 seconds. Naturally, when aerial target appears and the 

priorities of the modules increase, this time increases as well, but in 
general it does not exceed one second (ie about 5 times less than the 

delay time in the standard approach). 
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3. Conclusion 

An approach for data management, implemented in a prototype 

of Protection Systems developed by a team of IMSETHC-BAS, is 

presented. The approach is based on the introduction of a dynamic 
matrix describing the state of the modules of the system and the 

introduction of the possibility for a formalized description of the 
technical and tactical features and connections between them. The 

approach is demonstrated for one type of system for protection of a 
land object, and data on the effect of its use in a complex system for 

combating low-flying objects are presented. 

The proposed approach is able to significantly improve the 
information exchange in complex multi-position modular security 

systems, which is confirmed by the results of a number of 
experiments with real systems or their functional models. 
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Abstract: The use and application of special intelligence tools in recent years has aroused growing interest in civil society - how this huge 

resource for combating crime and protecting our national security is put into practice. It is common knowledge that the security and public 

order services and the prosecutor's office often resort to these extraordinary means of creating evidence. This report attempts to present a 
new perspective and the necessary change in the general conditions for the implementation of special intelligence tools in th e Republic of 

Bulgaria. The European and American experience in this field was assessed and recommendations and proposals for amendments to this 
Law on Special Intelligence Means were made. 
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1. Увод 

Държавното управление е система от институции, 
осъществяващи дейността на държавата. То обхваща 

средствата за осъществяване на държавната политика, както и 
механизмите, по които се определя тя. В повечето съвременни 

форми на управление държавното управление функционира 

чрез три поне формално обособени клона – законодателна, 
изпълнителна и съдебна власт. Неразделна част от 

изпълнителната власт са т.нар. „специални служби“ – 
разузнаване, контраразузнаване, за охрана на обществения ред, 

без които е невъзможно нормалното функциониране на 
държавата.  

Осигуряването и гарантирането на надеждна защита на 
националната сигурност задължително включват обособяване и 

на органи за охрана на вътрешния ред, за защита на интересите 

на обществото като цяло и на правата и свободите на отделния 
гражданин от престъпни посегателства. Важна задача в тази 

насока е изучаването на сигналите за развитие на вътрешните 
процеси и отклоненията от установените законови норми. 

Както е известно, ограничаването на правата на човека, чрез 
прилагане на негласни (секретни) способи съгласно 

Конституция на Република България е разрешено само при 

определени условия, определени със закон. В нашата страна 
тази функция изпълняват Закона за специалните 

разузнавателни средства (ЗСРС), Наказателно-процесуалния 
кодекс (НПК) и отчасти Закона за електронните съобщения 

(ЗЕС). 
 

.2. Технически средства за придобиване на 

информация – правна регламентация 
Терминът „СПЕЦИАЛНИ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ 

СРЕДСТВА“ се прилага само в нашата страна. За първи път 
той беше използван през 1991 г, когато бе приет първия след 

промените общ устройствен закон  на МВР, с който бяха 
регламентирани функциите и задачите на всички структурни 

звена на министерството.[1] Той е използван и в първия закон 
за СРС през 1994 г. Наименованието се запазва и в приетия 

през 1997 г. втори ЗСРС[2], който действа и досега.  Това 

означава, че термина „специални разузнавателни средства“ се 
използва у нас вече 30 години, получил е гражданственост и, 

може би, е целесъобразно да бъде запазен и за в бъдеще. 
В страните от евроатлантическата общност няма единен 

подход в това отношение и нормативните документи носят 
различни наименования . 

Независимо от това, че след 1997 г. в закона са направени 

над 40 допълнения и изменения, но все още продължават да 

съществуват редица слабости, свързани преди всичко с 
определенията на оперативните способи и процедурите за 

тяхното прилагане. Българските закони, които уреждат 
подслушването и следенето, не отговарят на изискванията за 

качество и не са годни да гарантират, че намесата в правото на 
личен живот на гражданите е само доколкото е необходима в 

едно демократично общество. Това констатира Европейският 

съд по правата на човека в едно свое решение не само за 
законодателството у нас, но и за практиките за използване на 

специални разузнавателни средства (СРС). Тъй като всички 
аспекти в едно изследване на законодателството и 

възможностите за нарушаване правата на човека е практически 
невъзможно да бъдат обхванати, тук ще бъде обърнато 

внимание на някои основни слабости и неточности в ЗСРС. 

На първо място, самото определение на СРС в чл. 2 повдига 
определени въпроси. То съдържа едно противоречие, в 

известен смисъл тавтология - СРС са едновременно технически 
средства и оперативни способи за тяхното прилагане. До 

приемането на първия закон от 1994 г. в оперативните служби 
на МВР са използвани термините „оперативно-технически 

средства“, с помощта на които са провеждани „оперативно-
технически мероприятия“ (или прилагани способи). За да бъде 

избегната тази тавтология, може да бъде предложен един нов 

текст на чл. 2 (1) от закона: 
„Чл. 2. (1) Специални разузнавателни средства по смисъла 

на този закон са техническите средства за прилагане на  
оперативните способи, които се използват за получаване на 

необходимата информация  при разследване на престъпления 
без знанието или въпреки изричното несъгласие на 

контролираните лица и за изготвяне на веществени 
доказателствени средства - звукозаписи, видеозаписи, 

кинозаписи, фотоснимки и белязани предмети.“  

В новия текст на чл. 2 (1) е добавен израза „които се 
използват за получаване на необходимата информация  при 

разследване на престъпления без знанието или въпреки 
изричното несъгласие на контролираните лица“. По този начин 

се подчертава негласния характер на прилагането на СРС. Не 
трябва да се забравя и практиката го доказва, че малка част от 

придобиваната чрез СРС информация служи за изготвяне на 

веществени доказателствени средства (ВДС), но нейния 
цялостен анализ позволява да се направят прогнози и вземат 

решения, свързани със сигурността и борбата с престъпността в 
страната. По данни на Прокуратурата[3] през 2019 година 

прокурори са изготвили 2262 искания до съда за прилагане на 
специални разузнавателни средства (СРС) по 

образувани/започнати ДП по отношение на 1333 лица, а през  
2020 г. 1 985 искания за 1 229 лица. През 2019 г. са изготвени и 

получени 918 ВДС, а през 2020 г. - 945 ВДС. Следователно, в 
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по-малко от 50% от случаите, когато са били прилагани СРС, 
се е стигало до изготвянето на ВДС. 

При изброяване на видовете ВДС приоритет е даден на най-
често изготвените (например, звукозаписи). По преценка 

„кинозаписи“-те могат да отпаднат от списъка поради 
практическата липса на приложение през последните години. 

Това е обусловено от значително по-големите габаритни 

размери на кинокамерите в сравнение с телевизионните камери 
и невъзможността за незабавен преглед и анализ на записаната 

информация. 
Определението на термина „технически средства“ в чл. 2 

(2) е коректно и може да се приеме без корекция. Към 
оперативните способи, изброени в чл. 2 (3), обаче, могат да се 

отправят доста критични бележки, които ще бъдат посочени 
при анализа на определенията на оперативните способи (чл. 5 – 

10в).  

Чл. 3 от ЗСРС регламентира случаите, когато могат да 
бъдат използвани специалните разузнавателни средства. 

Първоначално единственото условие беше за „предотвратяване 
и разкриване на тежки умишлени престъпления когато 

необходимите данни не могат да бъдат събрани по друг начин 
или събирането им е свързано с изключителни трудности.“. С 

измененията и допълненията в закона през 2013 г.[4] беше 

добавен един много кратък и общ списък на престъпления, 
където за голяма част от тях са посочени само главите и 

разделите на закона. Това затруднява в известна степен 
вземането на решения относно законосъобразното прилагане на 

СРС, поради което са възможни две решения – премахване на 
този кратък списък поради невъзможността да се обхванат 

прецизно всички случаи на престъпления, при които могат да 
се прилагат СРС или подробно изброяване на престъпления от 

всички закони на страната ни, при които могат да бъдат 

прилагани СРС. Това може да бъде осъществено, например, в 
отделно приложение към закона. Предимство на подобен 

подход е че този списък може да бъде постепенно допълван и 
актуализиран.  

В сегашния текст на чл. 3 (1) от ЗСРС в списъка фигурират 
изцяло глава втора, раздели I, II, IV, V, VIII и IX, глава трета, 

раздел III, и др. Например, в раздел І от глава втора „Убийство“ 

съществуват доста членове, при които предвидените наказания 
частично удовлетворяват изискванията за тежко умишлено 

престъпление (наказание пет или повече години). С 
изключение на Глава първа, могат да се дадат още примери от 

НК и ЗСРС. В много случаи, особено в началния етап на 
разследването, трудно може да се определи предполагаемото 

наказание, което може да доведе до отказ за прилагане на СРС 
и да затрудни разследването. 

 

3. Европейския и световен опит в 

прилагането на специални технически средства 

– състояние и перспективи 
В Кодекса на законите на САЩ в §2516 изключително 

подробно са изброени престъпленията, за разследване на които 

може да се извършва контрол на жичните, устни и електронни 
комуникации. Те са обособени в 19 направления, обхващащи 

стотици видове престъпления. Важно е да се отбележи, че това 
наблюдение може да се приложи за всяко престъпление, 
наказуемо със смърт или с лишаване от свобода за повече от 

една година, т.е. прилагането на оперативните способи е 

възможно при значително по-малки престъпления. На практика 

това означава, сравнявайки с наказанията в нашата страна, че 
СРС могат да се прилагат почти за всички престъпления, за 

които се носи наказателна отговорност. 
В НПК на ФРГ подробно са изброени престъпленията за 

всеки оперативен способ поотделно съгласно НК и множество 
други закони на федералната република, при които той може да 

се прилага. Процедурите по отношение на получаването на 

разрешение, прилагане, използване на събраните данни и 
прекратяване, както и начините за контрол на федерално ниво 

и на  ниво провинции също са детайлизирани за всяка 
приложена мярка. Счита се, че не всички оперативни способи 

еднакво тежко нарушават правата на гражданите и основните 
свободи. Подобен подход позволява някои от способите да се 

прилагат дори при престъпления със средна тежест, или дори 
при превантивната дейност на полицейските органи. Например, 

съгласно § 98a автоматизираното компютърно издирване 
(растерно издирване - § 98a Rasterfahndung) се допуска, ако има 

достатъчно фактически доказателства (достатъчно е 

първоначално подозрение), че дадено престъпление е от 
съществено значение. 

Във Великобритания оперативните способи могат да се 
използват, когато предвиденото наказание е по-голямо от три 

години, а във Франция – по-голямо от две години. 
В Обединеното кралство в чл. 20 на Закона за правомощия 

при разследване (Investigatory Powers Act 2016)  (чл. 20) липсва 
изброяването на видовете престъпления, за които може да се 

осъществява контрол, а най-общо е посочено, че заповед се 

издава:  
а) в интерес на националната сигурност, 

б) с цел предотвратяване или разкриване на тежко 
престъпление, или 

в) в интерес на икономическото благосъстояние на 
Обединеното кралство, доколкото тези интереси са от значение 

и за интересите на националната сигурност. 

Във френското законодателство също няма подробно 
изброяване на видовете престъпления, тъй като разследването 

се ръководи от съдия-следовател, който разпорежда тяхното 
прилагане. 

В чл. 6 от ЗСРС в нашата страна е дадено определение на 
оперативния способ „подслушване“. Веднага трябва да се 

отбележи, че подобно наименование на този оперативен способ 
няма в нито една страна от евроатлантическата общност. 

Етимологията на термина „подслушване“ подсказва, че 

информацията се усвоява чрез слуха, което за голяма част от 
съвременните електронни комуникации не е вярно. Например, 

факсимилната и голяма част от електронната комуникация се 
усвояват визуално, а не чрез слуха. Поради това в САЩ се 

използва термина „прихващане“ (interception). В НПК на ФРГ 
се използва термина „наблюдение“ (überwachung), например, 

наблюдение на телекомуникациите (Telekommunikations-

überwachung) или акустично наблюдение на жилища 
(Akustische Wohnraumüberwachung). Във Великобритания и 

Франция също се използва прихващане (interception).казаното 
по-горе и практиката в другите страни дават основание да се 

предложи наименованието на оперативния способ 
„подслушване“ да бъде сменено с „контрол на устните и 

електронни комуникации“. Определението на този 

оперативен способ може да бъде: 

„Чл. 6. При контрола на устните и електронни 

комуникации - чрез използване на технически средства, слухово 
или по друг начин се усвоява съдържанието на устна, 

телефонна или електронна комуникация на контролирани 
лица.“ 

Добавено е, че се усвоява „съдържанието“ на предаденото 
съобщение.  „Съдържание", когато се използва във връзка с 

всяка устна, телефонна или електронна комуникация, включва 
всякаква информация относно същността, общия смисъл 

(предназначението) или значението на това съобщение. 

В чл. 5 и чл. 7 от ЗСРС са дадени определения на 
оперативните способи „наблюдение“ и „проследяване“. По 

неизвестни причини при приемане на закона през 1997 г. те са 
разделени в номерацията от „подслушване“-то, въпреки че са 

тясно свързани и се изпълняват от едни и същи структурни 
звена на оперативно-техническите служби. Определенията не 

позволяват ясно да бъдат разграничени задачите на двата 

оперативни способа. Това доведе до необходимостта 
разследващите да искат прилагане и на двата способа. 

Например, съгласно данните от отчета на Националното бюро 
за контрол на СРС за 2019 година заявките на заявителите за 

прилагане на „наблюдение“ са 4585 броя, а на „проследяване“ – 
4593, т.е. разликата е само осем броя, за 2020 година заявките 
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за прилагане на „наблюдение“ са 4255 броя, а на 
„проследяване“ – 4262 броя, т.е. разлика седем искания. 

Освен това, в досегашния чл. 5 на ЗСРС определението за 
способа „наблюдение“ е логически неточно. Посочено е, че 

наблюдението служи за разкриване на дейност и поведение, но 
това е отнесено и за обектите. Ако под обекти разбираме 

сгради, съоръжения, територии, то очевидно те не могат да 

извършват дейност, нито да имат определено поведение, нито 
да се движат. 

Преди приемането на ЗСРС през 1997 г. наблюдението на 
стационарни  обекти (жилища, сгради и територии) беше 

известно като „негласно наблюдение - НН“, а проследяването 
на движещи се лица и обекти – „външно наблюдение - ВН“. 

Подобно разграничение, отнесено към наблюдението и 
проследяването, позволява ясно да се формулират основните 

задачи на двата способа, поради което се предлагат следните 

промени в членове 5 и 7 на ЗСРС: 
„Чл. 5.  При наблюдението - зрително и чрез технически 

средства, се разкриват и документират различни страни от 
дейността и поведението на лица в или на територията на 

стационарни обекти. „ 
„Чл. 7. При проследяването - зрително и чрез използване на 

технически средства, се установяват, разкриват и 

документират  различни страни от дейността и поведението 
на контролираните лица при тяхното движение и пребиваване 

на различни места.“ 
В чл. 8 на закона е дадено определение на оперативния 

способ „проникване“, като е целесъобразно да се добави 
определението „негласно“. Наименованието „негласно 

проникване“ подчертава секретния характер на действието, по 
което способа се различава от огледа и претърсването. От 

досегашния текст се предлага отпадането на „и вещи, ползвани 

от контролирани лица“. Причината е, че този оперативен 
способ също има цел да се намерят доказателства за 

съпричастност на контролираното лице към извършено 
престъпление. Категорията „доказателство“ съгласно НПК 

включва както факти с материално естество (вещи, предмети), 
така и такива, имащи нематериален или духовен характер 

(психически състояния, нагласи, мотиви и т.н.). Широкото 

съдържание на понятието „фактически данни“ прави излишно 
уточнението, че проникването цели установяването на „вещи, 

ползвани от контролирани лица“[5]. 
Определението на оперативния способ „белязване“ в чл. 9 

от закона е коректно и може да се запази без изменения. 
При изброяването на оперативните способи в чл. 2 (3) 

посочват заедно „проверката на пощенската 
кореспонденция и компютризираната информация“. В чл. 

10 на действащия  сега ЗСРС  има определение само на 

„проверка на кореспонденцията“, като от текста може да се 
направи обосновано предположение, че способа се отнася 

преди всичко до контрола на пощенската кореспонденция. 
Никъде не се определя целта за проверка на 

„компютризираната информация“. През последните години 
значението на пощенската кореспонденция рязко намаля 

поради масовото използване на електронните комуникации 
чрез глобалната мрежа. В същото време в индивидуални или 

мрежови конфигурации се съхранява огромно количество 

информация, която в някои случаи при разследване на 
престъпления трябва да бъде проверявана и анализирана.  

Всичко това прави необходимо оперативният способ 
„проверка на кореспонденцията и компютризираната 

информация“ да бъде заменен с нови два способа – „проверка 
на пощенската и електронна кореспонденция“ и „проверка 

на индивидуални и / или мрежови конфигурации“.  

Пощенската и електронната кореспонденция са обединени 
в общ оперативен способ. При проверка на пощенската 

кореспонденция съществуват много методи, като 
преобладаващо е използването на технически средства. 

Химически вещества се използват само при проверка за 
наличие на някои от методите за скрито (тайно) предавано 

съобщение. Електронната кореспонденция се проверява само 

чрез технически средства, но целта остава същата (съдържание 
на кореспонденцията и адресатите – подател и получател).  

Могат да се предложат следните определения за тези два 
нови оперативни способи: 

„Чл. 10. При проверката на пощенската и електронната 
кореспонденция чрез използване на технически средства и 

химически вещества се установяват съдържанието и 

адресатите на кореспонденцията на контролирани лица и 
обекти.“ 

„Чл. 10г. (нов) При проверка на индивидуални и / или 
мрежови конфигурации чрез използването на технически 

средства и програмни продукти се установява вида и 
количеството (обема) на съхраняваната информация в 

локални и мрежови компютърни системи.“ 
След промяната в определението на „специални 

разузнавателни средства“  в чл. 2 (1) от ЗСРС контролираната 

доставка, доверителната сделка и разследването чрез служител 
под прикритие остават само като оперативни способи, при 

които не се използват характерни за тях технически средства. 
Използването на СРС, когато това се налага, на практика 

означава прилагане и на други оперативни способи при 
решаване на определени оперативни задачи. 

След направения анализ на общите положения в Глава 

първа на Закона за СРС може да се предложи следната 
редакция на чл. 2 ал. 3: 

„Чл. 2 (3) Оперативни способи са: контрол на устните и 
електронни комуникации, наблюдение, проследяване, негласно 

проникване, белязване, проверка на пощенската и електронна 
кореспонденция, проверка на индивидуални и/или мрежови 

конфигурации, контролираната доставка, доверителната 
сделка и разследването чрез служител под прикритие, които 

се прилагат при използването на техническите средства по 

ал. 2..“ 
 

4. Заключение 
В заключение трябва да се изтъкне, че предлаганите 

промени позволяват относително бързо усъвършенстване на 
нашето законодателство при запазване структурата на Закона 

за специалните разузнавателни средства. Това не променя 
необходимостта в бъдеще да се обсъди необходимостта от 

създаването на нов закон за всички негласни методи за 
придобиване на информация при разследване на престъпления 

и защита на националната сигурност, включително и добавяне 

на трафичните данни, регламентирани сега от Закона за 
електронните съобщения.  
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Abstract: The task of jamming underwater voice communications with and between divers and communications with / between 

autonomous submarines in port security systems and coastal infrastructure facilities as well as anchored ships plays an important role in 

operations against asymmetric and military threats. Underwater jammers can be classified as autonomous, with remote control via hydro 
acoustic channel and with cable control from a shore-based or ship-based base station. While in the first two when receiving hydro acoustic 

signals above a set threshold level is performed program amplitude-frequency analysis and a decision is made to emit a jamming signal, in 
coastal / ship performance the decision to activate may be taken by the operator on other signs, which are analyzed in this report. 

Keywords: UNDERWATER VOICE COMMUNICATIONS, JAMMING, SHORE-BASED/SHIP-BASED BASE STATION, 

REGISTRATION OF SIGNALS, OPERATOR  

 

1. Увод 

Развитието на подводните комуникации през последните 
20-30 години показва, че необходимост от осъществяването на 

подводна свръзка, включително и за телеметрия и управление, 
възниква основно при: 

- функционирането на прибори с различно предназначение, 

разположени на дъното, дрейфуващи или закотвени; 
- управление функционирането и контрол за състоянието на 

подводни съоръжения и инсталации от инфраструктурата на 
платформи за добив на газ/нефт; 

- следене с научна цел предвижването на риби и морски 
бозайници; 

- контрол за състоянието и управление на риболовните мрежи 
и тралове на риболовните кораби; 

- предаване на данни, натрупани в подводни платформи в 

реално време, включително фотография, видеоинформация, 
хидролокация и други широколентови сигнали; 

- контрол за състоянието и получаване на информация от 
системи за сигурност и  опазване на морската среда;  

- взаимодействие между подводници или между подводница и 
базова станция, разположена на кораб/бряг; 

- осигуряване на подводното плуване на водолази;  
- управление и контрол на движението на автономни подводни 

плавателни средства и роботи (AUV).  

За съжаление, особено в последните две направления, освен 
за полезни приложения, включително и във военната област, 

подводните безжични комуникации могат да подпомагат и 
терористични дейности, които водят след себе си политически, 

икономически и морални загуби за много страни и могат 
напълно реално да парализират икономиката на държави, 

зависими от морските доставки на енергоресурси, суровини, 

храни и други необходими стоки. Обекти на атаките на 
подводните диверсанти могат да бъдат кораби и плаващи 

средства, пристанищни и хидротехнически съоръжения, 
крайбрежни промишлени предприятия, в това число и атомни 

електроцентрали, нефтени платформи, подводни тръбопроводи 
и кабели и др.  Използването на автономни подводни 

плавателни средства и роботи могат да осигуряват както 
действията на силите за специални операции, така и на 

терористи, и участие в морски операции, основно като 

източник на разузнавателна информация и др [5]. 
Ето защо, един от подходите за повишаване ефективността 

на системите за защита на пристанища, военноморски бази и 
котвени стоянки в направление противодействие на ПДСС е 

сриване или затрудняване във висока степен на подводните 
комуникации с и между подводни плувци и/или с и между 

автономни подводни плавателни средства и роботи. 

В съществуващите системи за защита на пристанища, 
военноморски бази и на крайбрежни обекти от критичната 

инфраструктура основно внимание за продиводействие на 
подводните диверсионни сили и средства /ПДСС/ се обръща на 

изграждането на подсистеми за подводно наблюдение за 
откриване на водолази и подводни транспортни средства  

(активни и пасивни сонарни системи) и за физическо възпиране 

(противоводолазни мрежи и др.) и/или унищожаване – AIR 
GUNs, подводни заряди, ръчни подводни гранати и др. 

Ефективността на тези системи зависи от много фактори, 
изисква големи усилия от страна на личния състав, като 

правило те имат ограничен обхват и ресурс на действие, 
ограничават корабоплаването и маневрирането в районите и не 

притежават елемента скритност на въздействието. Посочените 
проблеми могат да бъдат разрешени с изграждането на 

паралелно функционираща, в състава на останалите елементи 

от система за защита, или самостоятелно (автономно) 
действаща система за противодействие на подводните 

комуникации, която да прекрати (наруши в голяма степен) 
процеса на управление (на бойно управление). Системата 

трябва да може да бъде адаптирана към съществуващите 
възможности и елементи от широка система за защита на 

пристанища, т.е. да бъде от модулен тип, което ще позволи да 

изпълнява пълен набор от функционални възможности по 
откриване и регистриране на сигнали от подводните 

комуникации, синтезиране на заглушаващ сигнал и неговото 
излъчване за определен период от време [4]. 

Представените резултати се базират на редица литературни 
източници и най-вече на изследванията проведени в 

ИМСТЦХА – БАН []. 

2. Предпоставки и начини за разрешаване на 

проблема 

Съвременните системи за подводна комуникация 

реализират процеса на предаване/приемане на информация под 

формата на модулирани звукови (ултразвукови), 
електромагнитни или оптични вълни. Всяка от тези техники 

има предимства, недостатъци и ограничения [3].  
Хидроакустичната комуникация към настоящия момент е 

най-универсалната и широко използвана техника. Основните 
предизвикателства пред нея са сравнително ниската скорост на 

разпространение на акустичните вълни във вода - около 1500 
m/s, което ограничава ширината на честотната лента, а от тук и 

броят на битовете, които могат да се предават по 

комуникационния канал за единица време. Намаляването, 
макар и сравнително малко, на акустическата мощност на 

сигналите с увеличаването на разстоянието се дължи на 
основно на загуби от абсорбция и от разсейване и от процеси 
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при разпространението им. Скоростта на разпространение на 
звука в морската вода винаги е нарастваща функция на 

температурата, солеността и дълбочината. От една страна, 
бавната скорост на акустичните вълни причинява забавяне на 

информацията в комуникационния канал и появата на силни 
интер-символни смущения, дължащи се на времевата 

дисперсия на формата на вълната, а от друга страна въвежда 

големи честотни изменения, предизвикани от ефекта на 
Доплер, което води до намаляване на времето за кохерентност 

на канала. През последните години основната цел на 
подводната акустична комуникация е да се преодолеят 

индуцираните ограничения на производителността от високо 
дисперсионния канал, като в същото време се подобрява 

ефективността на честотната лентата, доколкото е възможно. 
Обобщените параметри на предлаганите на пазара изделия 

за общо и военно използване за комуникация между водолази и 

между водолази и базова станция, оказващи основно влияние 
при проектиране на смутител на подводни комуникации са 

показани в Таблица 1. 

Таблица 1. Обобщените параметри на системи за комуникация               

между водолази и водолази и базова станция 

 

Обобщените параметри на средствата за комуникация за 
управление и контрол на движението на подводни плавателни 

средства и роботи (AUVs) са показани в Таблица 2. 
 

Таблица 2. Обобщени параметри на средствата за комуникация с 

подводни плавателни средства и роботи (AUVs) 

 

За нуждите на анализа на необходимите и достатъчни 

стойности на параметрите на смутител на подводни 
комуникации могат да бъдат направени следните изводи: 

  Изходната мощност (РЕР) на предавателите на станциите за 

подводни комуникации между и с водолази се очаква да бъде 
в диапазона от 30 ÷ 70 W, с което се осигурява дистанция на 

свръзката до 6000 м. Достъпните на пазара изделия, които се 
очаква да бъдат използвани от водолази терористи, 

осигуряват дистанция до 1000÷1200 м при стойности на 

изходната мощност на предавателите до 5 W; 

  Излъчваните сигналите при подводна гласова комуникация 

като правило се модулират амплитудно-импулсно на 

единична честотна лента с подтисната носеща честота (SSB); 

 Честотните диапазони, в които оперират системите за 

подводна гласова комуникация, могат да бъдат 

систематизирани в зависимост от предназначението и, както 
следва:  

- 8 ÷ 10 KHz – за военни нужди за бойна свръзка с подводни 

плувци от пост за управление (брегови стационарен или 

мобилен (кораб, вертолет, подводница и др.); 

- 25 ÷ 28 KHz за военни нужди за бойна свръзка между 

подводни плувци в групата; 

- 30 ÷ 35 KHz – за връзка между водолази, занимаващи се със 

спорт, подводни работи и др. 

 Чувствителността на приемниците на системите за подводна 

гласова комуникация, с в границите 100 ÷ 120 dBv, а 
автоматичното регулиране на усилването – 90 ÷ 110 dB; 

 Средствата за гласова подводна комуникация, които могат да 

бъдат използвани в районите на пристанища, военноморски 
бази и офшорни съоръжения, основно ще имат параметри със 

стойности, показани  в Таблица 3: 
 

Таблица 3. Обобщените характеристики на средства за гласова 

подводна комуникация  
№ Параметър Стойност 

1 Носеща честота 
(Carrier frequency) 

8 ÷ 45 kHz 

2 Дължина на вълната 

(Wafelength) 

0.1 ÷ 0.5 m 

3 Ширина на честотната лента  
(Channel Bandwidth) 

2 ÷ 3 kHz 

4 Скорост на предаване  
(Signaling rate) 

~ 2 ksimbols/s 

5 Продължителност на символите 

(Simbol duration) 

~ 500 μs 

6 Цикли на носещата честота/символ 
(Carrier cycles/symbol) 

~ 5 

7 Скорост на платформата 
(Platform speed) 

3 ÷ 15 km/h 

8 Доплеровo изместване на носителя 
(Carrier Doppler shift) 

~ 3 x 10−3 % 

9 Mногопътно разпространение 
(Multipath time spread) 

50 ÷ 100 ms 

10 Символи по това време 
(Simbols in that time) 

100 ÷ 2000 

11 Модулация на носещата честота 
(Carrier frequency modulation) 

SSB (USB, LSB), 
MFSK, DPSK.  
Фиг. 1, 2, 3. 

 

 

Фиг. 1. Осцилограма на модулиран SSB сигнал 

 

 

Фиг.2. Осцилограма на модулиран MFSK сигнал 

 

 

Фиг.3. Осцилограма на модулиран DPSK сигнал 

За решаване на задачата колектив от Института по 

металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и 
аеродинамика към Българската академия на науките 

/ИМСТЦХА-БАН/ създаде прототип на брегова система за 
заглушаване “RACK-CS” – Фиг. 4, проектиран да регистрира 

специфични за подводни комуникационни сигнали, които след 

това се класифицират от оператор, който може да вземе 
решение да ги блокира активно за определен период от време, 

като излъчва мощни хидроакустични импулси в подходящ 
честотен диапазон. 
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Фиг. 4. Съставна заглушител на подводни комуникации RACK-CS 

Подводната част на RACK-CS е позиционирана на 
морското дъно на дълбочина до 30 м и регистрира обмена на 

информация между ултразвукови подводни комуникационни 

устройства в честотен диапазон 10 - 60 kHz. Ефективното 
потискане на подводната комуникация се постига чрез 

излъчване на импулсни интерференционни сигнали с честота 
близка до тази на комуникационните сигнали и амплитуда, 

достатъчна за достигане на ниво над прага на приемника. 
RACK-CS е проектиран да отговаря на следните 

изисквания: 

• да регистрира наличието на комуникационни сигнали в 
морска зона; 

• да приема и анализира хидроакустични сигнали, излъчвани в 
пълния честотен диапазон на системите за подводна 

комуникация; 
• да се задейства дистанционно по кабел, когато се получава 

информация за възможни подводни цели от радар, сонар, по 
визуални средства и др.; 

• да излъчва поредица от импулси с тонални смущения; 

• осигуряване на неизотропно излъчване на сигнали – 
еднопосочно излъчване в хоризонтална равнина и насочено 

лъчение във вертикална равнина; 
Наблюдението, записването и класификацията на сигналите 

за подводна комуникация се извършва от оператор с помощта 
на брегова/корабна станция, разположена на брега или на борда 

на кораб. Подводната част на RACK-CS е свързана с базовата 
брегова/корабна станция чрез подводен кабел. Базовата 

станция получава информация от хидроакустичен приемник, 

изпраща командни сигнали и доставя 24V DC напрежение за 
зареждане на батериите на захранването. Превключването на 

заглушителя в активен режим на работа се извършва по 
команда на оператор и се изпраща по кабел. Връщането му 

обратно в режим на готовност (слушане) става по същия начин. 
По команда, подадена от оператора, заглушителят се 

активира и започва да излъчва за определен период от време 

(около 3 минути) псевдонепрекъсната вълна, състояща се от 
набор от кратки импулси с акустична мощност не по-малко от 

1600 - 1900 Pa/m ( 180-185 dB re 1μPa на 1m), които се запълват 
със произволна честота от спектъра на избрания честотен (под) 

диапазон. 

3. Решение на проучения проблем 

Най-общо функционирането на “RACK-CS” може да 

бъде описано в следната последователност [6,7]: 

 Мониторът на бреговата/корабната станция показва 

картината на шума в заобикалящата морска зона; 

 В основния режим на работа операторът анализира шумовата 
ситуация и класифицира сигналите, които може да се дължат 

на подводна комуникация; 

 Ако класификациятa е положителенa, операторът определя 
честотния обхват на комуникацията; 

 Използвайки клавиатурата на блока за управление, 

операторът избира съответните комбинации, които определят 
параметрите на смущаващия сигнал; 

 По команда на оператора заглушителят започва да излъчва 

сигнал за заглушаване в рамките на определената честота в 

рамките на определен честотен поддиапазон за период от 3 
минути. През това време хидроакустичният приемник е 

блокиран. 
Информацията от хидроакустичния приемник се 

визуализира и анализира от специализиран софтуер 

(Underwater Jammer Commander (UJC)), на базата на което се 
решава дали има комуникационен сигнал и какъв е неговият 

честотен диапазон. UJC се състои от ред за настройки и три 
вградени прозореца, маркирани със зелени цифри на Фиг.5.  

 

Фиг. 5. Индикатор на лаптоп при програма UJC в режим „Приемане” 

Разработен е с цел извършване на заглушаване с избрани 

честоти. Хидроакустичен сериен порт и сериен порт за 
команди могат да бъдат свързани с помощта на менюто с 

настройки. Прозорецът, отбелязан с 1, представлява 

необработения сигнал и спектъра на мощността. Прозорецът, 
маркиран с 2 се използва за избор на честотния диапазон на 

заглушаване. В прозореца на графиката на честота (ос X)-време 
(ос Y), маркиран с 3, е показана в цвят мощността на получения 

хидроакустичен сигнал (червен за високи стойности и син за 
ниски стойности). 

Процедура за заглушаване следва следните стъпки: 

 Избор на честота на заглушаване след анализ на входния 
сигнал и спектъра на мощността; 

 Избор на честотния диапазон на заглушаване (прозорец 2); 

 Старт на заглушаването с виртуалния бутон “Стартиране на 

заглушаването” (фиг.20); 

 Следване графиките време-честота (прозорец 1). 

 

 

Фиг. 6. Индикатор на лаптоп при програма UJC в режим „Излъчване” 

В основния режим на работа операторът анализира 
шумовата ситуация и класифицира сигналите като решава дали 

има подводен комуникационен сигнал и какъв е неговият 
честотен диапазон. За да изпълни тази задача, операторът 

трябва да определи от тактически съображения дали 

амплитудата на получавания сигнал съответства на вероятната 
изходна акустична мощност и вероятната дистанция до 

устройството за подводна комуникация. 
Следващ етап е определяне по регистрираната осцилограма 

дали по форма получавания сигнал съответства на вероятната 
модулация на носещия сигнал – виж  Фиг. 1, 2, 3. Едновременно 

с това операторът трябва да прецени дали индицираните на 
екрана осцилограма и спектрограма съответства на тези от 

човешка реч или на някои представители от характерната за 

района фауна и някои специфични, като например от [1,2]: 

 Афалини - произвеждат голям брой вокализации, 

включително свирки, бръмчене, крякане, пукане, ръждясали 

звуци на панти, писъци и щракания – Фиг.7; 
 

 

Фиг. 7. Осцилограма и спектрограмаот делфин афалина 
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 Обикновен делфин - най-честите звуци са тонални свирки 

(максимална честота под 50 kHz) и високочестотни 
ехолокационни щракания (над 100 kHz) – Фиг. 8; 

 

 

Фиг. 8. Осцилограма и спектрограмаотобикновен делфин 

 Белугите са широко известни със своите разнообразни и 

чести вокализации за ехолокация и за комуникация със 

среден честотен диапазон от 2,0 до 5,9 kHz. Подават се на 

дресура и могат да бъдат използвани за изпълнението на 

бойни задачи – Фиг. 9; 

 

 

Фиг. 9. Осцилограма и спектрограма от белуга 

 Пристанищните тюлени произвеждат голямо разнообразие от 

вокализации като подводната им вокализация се описва като 

рев с пикова честота приблизително 1,2 kHz – Фиг. 10; 

 

 

Фиг. 10. Осцилограма и спектрограма от тюлен 

 От моторна лодка – Фиг. 11; 

 

 

Фиг. 11. Осцилограма и спектрограма от моторна лодка 

 От акваланг – Фиг. 12 

 

 

Фиг. 12. Осцилограма и спектрограма от акваленг 

3. Заключение 

Анализът на проблемите свързани със сигурността на 

пристанищата показва, че борбата срещу подводни нарушители 
е от важно значение, и че трябва да бъдат предприети всички 

мероприятия, които могат да затруднят или да спрат дейността 

им. Един от подходите за повишаване ефективността на 
системите за защита на пристанища, военноморски бази и 

котвени стоянки в направление противодействие на подводни 
диверсиони сили и средства е сриване или затрудняване във 

висока степен на подводните комуникации с и между подводни 
плувци и/или с и между автономни подводни плавателни 

средства и роботи. Ефективното противодействие на 

подводните гласови комуникации води до нарушаване на 
бойното управление на тактическата група бойни плувци, а от 

там - до прекратяване изпълнението на поставената им задача 
или редуциране ефективността на действията им в значителни 

граници. Сриването на подводните комуникации с и между 
автономни подводни плавателни средства и роботи и на 

прибори, с предназначение за навигационно и разузнавателно 
осигуряване, разположени на дъното, дрейфуващи или 

закотвени под водата, ги прави неуправляеми и неефективни. 

Създаденият в ИМСТЦХА-БАН прототип на брегова система 
за заглушаване “RACK-CS”, проектиран да регистрира 

специфични за подводни комуникационни сигнали, изисква 
последваща класификация от оператор, който може да вземе 

решение да ги блокира активно за определен период от време 
като излъчва мощни хидроакустични импулси в подходящ 

честотен диапазон. В доклада е предложен метод за 

предварителна подготовка на оператора да анализира 
параметрите на регистрирания сигнал – форма на 

осцилограмата, тип на модулацията, честотен спектър –
спектрограма и мощност, изобразяван на индикатора на 

базовата станция с помощта на специализиран софтуер UJC. 
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Abstract: The report presents a working physical model of the system built on the basis of the Command Post, communication and 

information modules ensuring the transmission of information from sources of various types (radar, jammer, security sensors, etc.) and 

application software. 
  The connection is via radio. 
Keywords: COMMUNICATION, INFORMATION, MODULES, SECURITY, SENSORS 

 

1. Увод 

Защитата на обекти от критичната инфраструктура в 

настоящия момент придобива първостепенно значение 

свързано с непрекъснато разширяващите се заплахи от външен 
и вътрешен характер. Изграждането на адекватна на заплахите 

система за сигурност изисква интегрирането в единна система 
на разнородни елементи свързани с наблюдение на периметъра 

за охрана по суша, въздух и вода, регистриране на опитите за 
неоторизиран достъп и предприемане на действия за пресичане 

на тези опити. Основа на интеграционния процес се явява 
наличието на система за осигуряване на комуникационно-

информационната свързаност и управление (система 3CI) на  

елементите на системата. 

В тази връзка в  Институтa по металознание, съоръжения и 
технологии с Център по хидро- и аеродинамика "Академик 

Ангел Балевски" при БАН (ИМСТЦХА – БАН), е създаден 
физически модел на базова 3CI система. 

2. Резултати и дискусия  

Системата е изградена на базата на Команден център (КЦ) 

(1 или няколко), приложен софтуер,  комуникационно-

информационни модули (КИМ) осигуряващи включването към 
системата на крайни устройства (КУ) от различен тип, в 

зависимост от поставените задачи (радар, заглушител, 
охранителни сензори и др.). Функционалните връзки между 

елементите на системата са показани на фигура.1 

 

  

Фиг. 1 Функционални връзки между елементите на системата 

 

Връзката между КЦ и КИМ се осъществява по радиоканал. 

С цел увеличаване на разстоянието на радиовръзката между КЦ 
и КИМ  се използва репитер, който осигурява възможност за 

двуканален обмен на данни с Командния център или с други 

модули от Интегрирани системи за сигурност.  

Общият вид на системата е показан на фигура 2. Всички 
елементи са разположени в херметични пластмасови кутии 

(куфарчета) със собствено електрозахранване, с възможност за 
зареждане, и осигуряващо непрекъсната работа не по-малко от 

8 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.2 Общ вид на физическия модел 

В тази конфигурация радиовръзката между КЦ и КИМ е от 

порядъка на 20 – 25 км. 

Командният център ( Фигура 3) има възможности за 
получаване, архивиране и изобразяване (Фигура 4) на 

получаваните данни от Комуникационно информационни 

модули и чрез последните  – от  свързаните с тях други модули 
от Интегрирани системи за сигурност. Данните, които се 

получават са не по-малко от следните: „Текущо състояние“, 
„Режим на работа – до три броя“, „Алармено събитие – до три 

броя“. В същото време блокът за управление на КЦ може да 
предава по същата верига следните команди: „Включване“, 

„Изключване“, „Действие“, „Неутрализация“, 
„Самоликвидация“. 

Комуникационно-информационните модули ( Фигура 5 ) 
имат възможност да се свързват по кабел с един до три други 

модули от Интегрирани системи за сигурност, като сензори, 
средства за въздействие, смутители и др., като им предават 

следните команди: „Включване“, „Изключване“, „Действие“, 
„Неутрализация“, „Самоликвидация“ и получават от тях данни 

за „Текущо състояние“, „Режим на работа – до три броя“ и 
„Алармено събитие – до три броя“. КИМ осигуряват 

двуканален обмен на данни с Репитера на честота в диапазона 
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850-880 MHz  и скорост на обмен на данни не по-малка от 10 
kbps. 

 

Фиг.3 Общ вид на Командния център 

 

 
 

Фиг.4 Информация за състояние на системата   изобразявана на 

екран в командния център 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.5 Общ вид на КИМ 

 

Репитерът ( фигура 6 ) осигурява двуканален обмен на  
данни с до 10 бр. Комуникационно информационни модули на 

честота в диапазона 850-880 MHz, а също и двуканален обмен 
на данни с Командния център или с други модули от 

Интегрирани системи за сигурност  на честоти в диапазоните 
850-880, 160-180, 220-240, 310-320 и 440-460 MHz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Фиг.6 Общ вид на Репитер 

3. Заключение 

Описаният физически модел от модулен тип, разработен от 
екип от ИМСТЦХА – БАН, осигурява базовата свързаност при 

изграждането на интегрирани системи за сигурност, тяхното 
функциониране, обмен на данни между елементите на 

системата, предаването на  команди  към крайните устройства. 

Физическият модел дава възможност за гъвкаво адаптиране и 
използване на конкретен  набор от модули ( КЦ, репитери и 

комуникационно-информационни модули ), в зависимост от 
конкретните условията и задачите постевени пред системите за 

сигурност. 
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Abstract: The growing importance of business models (BM) is primarily due to significant changes in competitive conditions for business 

over the past two decades. The creation of BM in the development of security systems is a structured approach that is consistent with the 

characteristics of security objects. 

At the same time, in the international aspect, in the field of intelligent security systems, the practice of systematic application of different 
levels of the Technology Readiness Levels (TRL) scale is required, which allows security systems technology to develop from concept to 

research, development and implementation. Iterations between different levels of TRL are possible, especially during the development phase. 

Namely the study of the flexible application of BM in the development of security systems and their connection with the TRL is the purpose of 

this paper. 

Key words: BUSINESS MODELS, INTELLIGENT SECURITY SYSTEMS, PERIPHERAL SECURITY SYSTEMS 

 

 

1. Introduction 

The production skills and resources, seen as the heart of a 
business organization's core competencies, are no longer sufficient 

on their own to create a sustainable competitive advantage. In more 
and more industries, organizations need to combine the benefits of 

efficiency gained through careful management of capabilities and 
resources with increasing efficiency. 

The other main set of problems faced by business organizations 

is related to how best to use the resources of the business network. 

To do this, it is necessary to promote effective communication 
between the many participants within the business network. 

Effective communications can stimulate innovative solutions to 
changing customer needs in highly competitive markets. This has 

important implications for science, education and business 
organizations, as interconnections in business networks suggest 

opportunities for direct contact with end-users. 

In this regard, it is not uncommon for organizations specializing 

in science, education and business to generate significant revenues 
through partnerships. The big challenge for their management teams 

is to reconcile the interests of the organizations with the interests of 
the partnerships. Such alignment can only be achieved when 

considerable attention is paid to building the right business model 
for a partnership in the development of intelligent security systems 

(ISS). Proven experience in the development of ISS has leading 

researchers from the Institute of Metal Science Equipment and 
Technologies with Hydro- and Aerodynamics Center "Acad. A. 

Balevski”-BAS.[1÷8] 

Successful international practice has identified a number of 
building blocks for joint business models for security systems and 

has synthesized the allocation approach into three main joint 
business models: sharing, specialization, and distribution. Each of 

these models has specific characteristics for value creation, value 

acquisition and value delivery. 

Partnerships in the development of security systems can bring 
added value to organizations, allowing them to use a wider network 

of promising assets and markets and helping them gain trust and 
prestige in society. For those involved in partner structures, this 

means developing relationships with customer-oriented business 
and other organizations that can work together to build their brand 

and become part of their referral base. Building relationships is an 
essential part of doing business and is especially important for 

organizations in developing and manufacturing security systems. 

As a natural result, the establishment of competence centre 
(CC) in our country takes a leading role in planning, structuring and 

negotiating these partnerships between research institutes, 
universities, small high-tech companies, mid-market companies and 

large companies. One of the centers of competence is Project 

BG05M2OP001-1.002-0006 "Quantum Communication, Intelligent 
Security Systems and Risk Management" (Quasar), funded by the 

Operational Program "Science and Education for Smart Growth", 
co-financed by the European Union through the European Structural 

and investment funds. 

CC today faces an unstable environment, short product life 
cycles and changing customer requirements, which is especially 

important in high-tech areas. In such environments, focusing solely 

on technological and product innovation is not enough to gain a 
competitive advantage. Instead, partner organizations need 

innovative business models to stand out from their competitors. 

CC working in sectors such as security systems development 
need to do business in a rapidly changing environment shaped by 

market and technology uncertainties, high risks and intense 
competition. Partner organizations are characterized by a high level 

of innovation, intensive research and development (R&D) costs, 

highly qualified staff, participation in cooperative networks and a 
rapid pace of aging of products and technologies. Therefore, 

flexibility is needed to redefine business strategies continuously and 
to find new ways to gain a competitive advantage. This can be 

achieved by developing a flexible and profitable business model 
that: be reviewed regularly; develop a unique value proposition and 

work together with partners to pursue new opportunities and 
strengthen the CC's position in the value chain - a smart business 

model that has the ability to be as flexible as needed. 

Significant support for the successful functioning of the CC's 

flexible business model in the development of ISS can be provided 
by the use of the scale with technology readiness levels (TRL). 

Technology readiness levels are an important process to understand 
because they can further help CC identify and apply for national 

and international funding programs at various research stages of ISS 
development. Many European and international R&D funding 

programs use TRL as an eligibility component designed to define 

precise stages of development. This funding can support projects to 
advance technological product innovation at a higher stage of 

development. 
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2. A variant of the business model applied to the 
products and systems in the field of security systems 

The establishment and operation of CC in our country, such as 
QUASAR, plays a leading role in planning, structuring and 

negotiating these relationships between research organizations, 

universities, small high-tech companies, mid-market companies and 
large companies. The proper development of the business models of 

the centers of competence plays an essential role in this direction. 

The main operational objective of the CC is to strengthen 
cooperation between research organizations, universities and 

industry, thus accelerating the innovation process and achieving 
economic growth. The timely development of the BM for the 

activities for which it was created is of particular importance for the 

proper functioning of the CC. As a disciplinary framework that 
mediates between applied research, technical and economic fields, 

the BM concept provides a useful way to connect all activities 
during the process of developing of ISS. 

This is just as important as the experiments that are conducted 

to assess the risks in technology. The role of BM must become part 
of the new dominant logic for managing the commercialization of 

technology. The main motives on which the development of the BM 

framework is based are related to the creation of a technological and 
business platform for ISS, through which to present the 

management of research (Figure 1) for ISS models developed under 
the QUASAR Project, with the participation of current partners. 

 

Figure 1: Framework of the business model for research and 

innovation management for the development of ISS under the 
QUASAR project 

Competence centres can apply good practices, separate from the 

work of the research and development program, with a focus on: 

 use of research results through intellectual property rights 
and individual products; 

 training of doctoral students; 

 dissemination of research results through publications, 
conferences, etc .; 

 stimulating networking and knowledge transfer; 

 acquisition of funding from third countries (including EU 
sources); 

 provision of research infrastructure; 

 providing market information (TAFTIE, 2016). 

 

3. Possible application of the scale for 

technological readiness levels in support of the 
business model 

The TRL scale measures the maturity of the technology, from 

level 1 (concept assessment) to level 9 (successful implementation). 
Each of the nine levels demonstrates a clear cornerstone in the 

project development phase, where significant activities are carried 
out. While some stages do not apply to some projects, most research 

and development projects go through each of the nine levels until 
they are successfully integrated into the market. 

Technology readiness levels are an important process to 

understand because they can further help businesses identify and 

apply for national and international funding programs at various 
research stages. Many European and international R&D funding 

programs use TRL as an eligibility component designed to define 
precise stages of development. This funding can support projects to 

advance technological product innovation at a higher stage of 
development. 

In accordance with the standard ISO 16290: 2013 [9] TRL scale 

can be useful in many areas, as follows: 

 for early monitoring of basic or specific technological 

developments serving a future mission or family of future missions; 

 to provide the status regarding the technical readiness of a 
future project, as an input for the decision-making process for the 

implementation of the project; 

 to monitor technological progress during development.  

The benefits of TRL for innovation under EU operational 

programs are numerous for organizations that have been using them 
for several decades: 

 TRLs are useful for facilitating communication about the 

state of the art. In this way can be facilitated cooperation in such a 
diverse and multicultural place as the EU. Science and engineering 

education and corporate culture are diverse and fragmented in 
European countries. Terminology at EU level, encouraged by the 

funding of Horizon 2020 and Horizon Europe, can be very 

important by creating a common terminology framework, provided 
that the currently missing discipline-specific evaluation frameworks 

are established. 

 TRL scale is effective in technology selection and supply 
in areas where guidelines have been developed. This can be 

concluded from the fact that the acceptance in the defense and space 
industry is very wide and from the lack of critical documents in this 

regard. TRL provides a ready-made procurement strategy for 
organizations, obliging assessments and allocating risks to lower 

visible levels. In addition to supporting such solutions, it also helps 

by implicitly providing a common documentation scheme for the 
purchased technology. 

 TRL scale is effective in technology selection and supply 

in areas where guidelines have been developed. This can be 
concluded from the fact that the acceptance in the defense and space 

industry is very wide and from the lack of critical documents in this 
regard. TRL provides a ready-made procurement strategy for 

organizations, obliging assessments and allocating risks to lower 

visible levels. In addition to supporting such solutions, it also helps 
by implicitly providing a common documentation scheme for the 

purchased technology. 
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As an in-house technology categorization tool and strategy 
support tool, it is used to enable the approach to technology 

guidance, risk management, technology assessment by independent 
countries through the provision of guidance and the safe transfer 

and acquisition of technology. However, EU policy documents do 
not contain a strategy for combining technological impetus and 

attracting programs. In fact, the aim seems to be to apply an 

innovative value chain that allows technologies to mature all the 
way from TRL 1 to 9. In the current EU strategy, maturing projects 

must always show potential exploitation (demonstrating some kind 
of market attraction). ) of their results and it appears that the risk of 

technology failure, which may affect a significant part of the 
technology, has not been recognized. 

In addition, the introduction of TRL as a tool for innovation 

policy in areas where there are no established best practices for 

TRL has raised some practical issues. There is a controversial 
question about how to calculate the TRL level of a system that has 

elements with different TRL levels. Furthermore, since the level of 
technical readiness must be understood in the context of a particular 

application, one technology has multiple levels of TRL at the same 
time, as there are multiple applications. 

 

Continuing use of the TRL scale approach in HORIZON 

EUROPE project proposals 

The EU's Horizon Europe Research and Innovation Framework 

Program 2021-2027 uses the TRL scale as an indicator to better 
position the projects announced in the program (as expressed in 

Horizon Europe's annual work programs). A key conclusion with 
regard to the TRL scale is that it only assesses the maturity of an 

individual technology. As can be seen from the various descriptions 
of TRL (Figure 2), it covers technology, starting with the basic 

principles and ending with the evaluation of the concept by model 

validation, then demonstrating a prototype and finally for successful 
project implementation. 

 

Figure 2: Technology Readiness Levels [10] 

For example, for the open calls under Work Program 2021-
2022, 6. Civil Security for Society [11], are required TRL, as 

follows: 

Call - Resilient Infrastructure 2022 

 HORIZON-CL3-2022-INFRA-01-01: Nature-based 

Solutions integrated to protect local infrastructure - Activities are 
expected to achieve TRL 4-5 by the end of the project (General 

Annex B); 

 HORIZON-CL3-2022-INFRA-01-02: Autonomous 
systems used for infrastructure protection  - activities are expected 

to achieve TRL 6-7 by the end of the project (General Annex B). 

Call - Disaster-Resilient Society 2022 

 HORIZON-CL3-2022-DRS-01-02: Enhanced 
preparedness and management of High-Impact Low-Probability or 

unexpected events - activities are expected to achieve TRL 4-5 by 

the end of the project General Annex B); 

 HORIZON-CL3-2022-DRS-01-03: Improved quality 
assurance / quality control of data used in decision-making related 

to risk management of natural hazards, accidents and CBRN events 
- activities are expected to achieve TRL 6-8 by the end of the 

project (General Annex B). 

Call - Increased cybersecurity 2022 

 HORIZON-CL3-2022-CS-01-01: Improved monitoring of 

threats, intrusion detection and response in complex and 
heterogeneous digital systems and infrastructures - activities are 

expected to achieve TRL 7 by the end of the project (General 
Annex B); 

 HORIZON-CL3-2022-CS-01-03: Transition towards 

Quantum-Resistant Cryptography - activities are expected to 
achieve TRL 6 by the end of the project (General Annex B). 

Although descriptions of TRL levels and the objective 

information derived from them are very useful in technology 

development, they say nothing about how a technology integrates 
into a complete system. This means that, together with the 

successful use of TRL metrics to assess the maturity of 
technological development, it can be stated with sufficient certainty 

that TRL: - does not provide a complete picture of the difficulty of 
integrating a technology object or subsystem into an operating 

system; - does not include guidelines on the uncertainty that can be 

expected when going through the TRL stages; - does not provide a 
technique for comparative analysis of alternative TRLs. 

Usually many products go through different stages of the TRL 

scale in their life cycle. Repetitions between different levels of TRL 
may be required, especially during the development phase, although 

it is not limited to this. TRL is perceived as an effective way to 
indicate the stage of development of a technology or product. 

Horizon 2020 chooses the TRL scale as an indicator for better 

positioning of the projects announced in the program. In this regard, 
I can say that a higher TRL in the text of the call clearly means that 

the EC is looking for a more workable solution within the project. 
In addition, a lower TRL in the text of the call indicates an 

expectation of a more basic research project, etc. Another use of 
TRL is an indication of the level of maturity of a technology / 

product / process at the beginning of the project (project starting 
point). Simply put, this means that the funding scheme is not 

suitable for R&D-intensive projects specific to products positioned 

at lower TRL levels. 

As the complexity of systems (technological integration) 
increases, there must be a reliable method and basic starting point 

for integration that allows TRLs to combine together to develop 
these complex systems. Namely, levels of readiness for integration 

can be considered as a coherent measurement of compatib le 
interactions for different technologies and consistent comparison of 

maturity between points of integration. 

 

4. Conclusion 

There are many compelling reasons to develop your own BM 

and as a result to innovate in the process. Having a business model 
usually requires a fundamental change in the way the organization 

works and thinks. Therefore, innovations in BM have an extremely 
high potential for sustainable increase in competitiveness and 

success. Applied in the construction and subsequent operation of the 
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QUASAR project, BM is expected to present in real conditions the 
competitive advantage of cooperation between academic, university 

and industrial organizations. 

At the same time, technology readiness levels, as a method of 
understanding the technical maturity of technology during its 

acquisition phase, allow researchers to have a consistent reference 

base for understanding technological evolution, regardless of their 
technical experience. TRL supports the organizations developing 

ISS for Critical Infrastructure, incl. and the QUASAR Competence 
Centre, for participation in international and national projects, in 

order to develop modern security systems in a short time and 
provide them through the market to interested users. TRL supports 

the established key partnerships in the person of the QUASAR 
Competence Centre for appropriate participation in the procedures 

under the Public Procurement Act for development and delivery of 

ISS. 

Namely, through the joint application of the business model and 
the scale for the levels of technological readiness, the development 

of intelligent security systems for CIs and strategic sites of national 
importance will be achieved in a short time, which means improved 

security of the society. 
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Abstract: Business models (BMs) are business plans used by an organization to create, deliver, and acquire value. There is a strong need 

in different areas of business to develop a better understanding of BM's risks. The appropriate risk framework would support the full range 
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1. Introduction 

The business model contains risks at three levels: the element of 

the business model, the relationships between the elements and the 
whole system. 

Relationship risks are compatibility risks that indicate potential 

inconsistencies between parts of the business model. For example, 

customer value based on a series of new, innovative offerings may 
be inherently incompatible with rigorous organizational decision-

making processes or limited access to talent; the profit model based 
on customer locking can be risky when control of the locking 

platform is shared between more than a handful of other economic 
actors; or it may be risky when the core technology of the locking 

platform faces a growing threat from a substitute.  

The risks of the system take into account sources of danger or 
uncertainty that have a direct impact on the whole model - for 

example, public opinion, which tends to influence the formation of 

policy in favor of a competitive business model. More importantly, 
systemic risks capture those risks that can be missed at the levels of 

the business model elements and their relationships. 

On the other hand, each business model has inherent value and 
thus the risks of the business model can affect this value. For each 

profit-making business model, it is assumed that its value is 
determined and embedded in the strategic logic of the various parts 

of the model. The exchange model assumes not only the size of the 

potential market, but also the share of market value that belongs to 
the organization through its competitive differentiation and control 

over the network of values.  

The organizational model with roles and responsibilities, 
activity systems and business processes determine how company 

resources are used, whether management is effective and how 
adaptable the organization is in a dynamic environment. The 

resource model defines the resources on which the company 

exploits its market and organizational advantages. It also determines 
what value the company can assign and for how long. The financial 

model demonstrates one or more of the profit logics for the entire 
business model: premium pricing, low operating costs and efficient 

use of assets. 

The considerations presented so far help to structure the risk 
profile of BM within the strategic management of an organization.  

The preparation of a business model for the development of 
Intelligent Security Systems (ISS) in the conditions of the 

Competence Center „Quantum Communication, Intelligent Security 
and Risk Management Systems“ (Quasar) will contribute to the 

timely identification of related risks. 

 

2. Understanding the risk profile of the 

organization 

For many organizations, the risk assessment process focuses on 
the severity of the impact of potential future events on the 

achievement of business objectives and the likelihood that these 
events will occur within a certain time horizon. Covering the 

assessment of available data, indicators and information, as well as 
the application of assessment by well-informed managers, the 

process is intuitive for most people and provides a rough profile of 
the organisation's risks [1]. 

But there are some problems with the traditional approach to 
risk description, namely: 

 As the process is often influenced by past experience, it 

can allow individual biases to influence evaluation, encourage 
group thinking and anticipate non-standard thinking; 

 The risk assessment process is a linear assessment of the 

moment that does not consider the unique risk characteristics of the 
organization. In other words, the process introduces risks with 

different characteristics and considerations into the time horizon of 

a common analytical framework. Although this process may be 
convenient, it is not sustainable enough to add value continuously 

over time; 

 The process does not provide much guidance to relevant 
risk owners on appropriate risk responses. It is a common practice 

for risk owners to express dissatisfaction with the lack of effective 
understandings arising from the process. The point is that it is not 

uncommon for traditional risk assessments to cause difficulties, 

leaving decision-makers with a list of risks and little understanding 
of what to do next. 

 The process practically does not offer a decision on what 

to do with exposure to extreme events, the so-called high impact, 
low probability risks. These events often cause the most damage if 

and when they occur unexpectedly, especially if the organization is 
unprepared. 

There is a place for traditional approaches to risk assessment in 

creating awareness and obtaining a quick overview of risk. 

However, the question arises as to whether the process should 
address all risks through the prism of the same assessment 

methodology? [1] 

As traditional approaches lose their usefulness over time as a 
source of new insight, sustainable assessment mechanisms should 

be considered, taking into account the unique characteristics of the 
different risk categories - strategic, operational, financial and 

compliance. 

Strategic risks 
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Strategic uncertainties are the risks that the business model is 
not effectively aligned with the strategy and that one or more future 

events may invalidate the fundamental assumptions underlying the 
business strategy and the long-term perspective of management. 

These risks relate mainly to the external environment (competitors, 
customers, technological innovation, regulatory requirements, etc.) 

and require the use of an opposite approach to analysis applied to 

the critical assumptions underlying the strategy, consisting of four 
steps: 

 Critical assumptions determination; 

 Development of opposing claims describing potential 

scenarios that could invalidate one or more strategic assumptions; 

 Using scenario analysis and stress tests to select the 
opposite statements that are most likely to have the greatest impact 

on the validity of the organization's strategy, if they occur; 

 Determining the consequences of conflicting high-impact 

statements to determine trend indicators and other indicators that 
the organization can use to monitor the environment for signs that 

the most worrying scenarios are either evolving or have arisen.  

Strategic uncertainty is often associated with destructive 
change. Time to action on strategic risks is a valuable asset in a 

dynamic environment that arises from timely recognition and allows 
management to take advantage of critical opportunities and risks 

arising from destructive change. As the rate of disruption increases, 

time to action provides management with the ability to face the 
future with confidence by identifying emerging trends and 

formulating options to deal with these trends in advance rather than 
at the time of implementation. 

Operational risks 

Operational risk (OR) refers to one or more future events that 

impair the effectiveness of the business model to create value for 

customers and achieve expected financial results. OR requires an 
expanded view of the organization, given their impact on the value 

chain, and assess the root causes of significant performance gaps, 
resulting in the identification and implementation of process 

improvements. 

This perspective of the organization attaches importance to 
expanded business relationships - upstream, downstream and 

downstream, downstream to customers and end users, as well as 

logistics connecting all points in the value chain - in addition to 
internal processes, personnel and systems. The analysis aims to 

understand the risk of losing any of these key links in the chain.  

The assessment of the OR includes addressing issues such as 
[1]: 

 What would happen if one of these vital operational 

components was taken away due to damage or unexpected 
catastrophic loss? 

 What is the rate of impact of these risks, including 

whether the loss of a critical component may occur without 

warning? 

 Will it occur gradually or will it occur 
suddenly? 

 What is the durability of the impact of these risks? 

 What is the length of time before the lost component is 

replaced? 

 What response plans are in place to deal with the loss of a 

critical component indefinitely? 

 What uncompensated risks do we face throughout the 
value chain and how well do we manage them? 

 Is there a possibility that our positioning in the value 
chain can be replaced by a competitor or an alternative business 

model? 

It should be borne in mind that the likelihood of a risk event is 
not as important in assessing the exposure to catastrophic events as 

the organization's preparedness to respond. 

The above operational risk analysis is the point at which risk 

assessment begins to intersect with Business Continuity 
Management and Crisis Management. 

Financial risks 

Financial risks refer to cash flows and financial risks that are 

not profitably managed, related to: 

 Increasing the availability of cash and minimizing 
liquidity risk; 

 Reducing the uncertainty of currency, interest rate, credit 

and other financial risks; 

 Move money quickly and without loss of value where it is 

most needed. 

Due to their nature, these risks are more susceptible to the use 
of measurement tools and techniques, including financial modeling, 

scenario planning, risk value frameworks and ongoing monitoring 
against budgets and forecasts. Financial risk assessment techniques 

include assessments of the exposure of financial and physical assets 

to loss and the susceptibility of operations to discontinuation. While 
some of these techniques can facilitate the assessment of strategic 

and operational risks, their main focus on financial risks is twofold - 
managing liquidity and delivering expected financial results. 

 

Compliance 

These are the risks of non-compliance with laws, regulations, 

internal policies, leading to sanctions, fines, increased costs, lost 

revenue, market sanctions and loss of reputation. They require an 
analysis of the organization's compliance with these requirements 

and arrangements. Instead of meaningless speculation about 
probabilities, companies should consider the effects of 

nonconformity events on the following factors: 

 The adequacy of the organization's policies, procedures 
and culture in terms of compliance from a regulatory and industrial 

point of view; 

 Impact on reputation (eg fines, penalties, loss of revenue, 

court fees and other costs), loss of market capitalization, loss of 
markets, “spotlight” effect, etc .; 

 The speed of the impact, including whether the effects of 

non-compliance can occur without warning and how quickly the 
effects can escalate and gain momentum, attracting the attention of 

the media and regulators; 

 The duration of the impact (the time (as a duration) during 
which the non-compliance will affect the organization); 

 The organization's readiness to respond (resilience in 
response to a non-compliance event). 

Although compliance and operational risk assessment 

frameworks may appear to take such factors into account, the key 
distinction for operational risk assessment is the use of a 

comprehensive view of the entity.  

 

Integration of the composite risk profile 

Appropriate approaches applied to different risk categories, 

according to the main risk characteristics, help to identify the most 
significant risks within these categories. Next, these approaches 

should fuel the process of consolidating management to formulate 
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an organization-wide risk profile, bringing together the most 
significant risks in each risk category, to provide a consolidated 

summary of several vital critical risks. Applying analytical 
frameworks that are best suited to address the unique risk 

characteristics of the organization is an effective and efficient 
approach to integrating risk management with core business 

management processes. By engaging the appropriate managers who 

are best placed to perform risk assessments using analytical 
frameworks, they are more likely to act based on the results of the 

assessment. 

Managers of innovative BMs face a common challenge due to 
the fact that new BM concepts are often seen as low-value 

opportunities because they do not fit the organization's prevailing 
business model. However, by structuring the right cooperative 

relationships (cooperation between QUASAR project partners), a 

BM can be developed that provides the necessary benefits.  

Business models are the business plans used by the organization 
to create, deliver and acquire value. There is a strong need in 

different areas of business to develop a better understanding of 
BM's risks. The right risk framework would support the full range 

of risk management capabilities, namely identifying key risks, 
quantifying and, finally, managing those risks. 

Therefore, in developing the organization's BM, it is necessary 

to create a better understanding of the risks associated with BM 

development. The proposed risk identification framework (Figure 1) 
would improve the ability to manage potential risks. 

 

Figure 1: BM Risk Profile Framework 

There are various publications presenting the risk profile in the 
development of business models, as a basis for determining the risk 

profile in the guiding study is applied the concept of the “Open Risk 

Manual”.[2] 

Description of the risk profile framework 

Key partners 

The business plan has a list of partners who are expected to 
provide (supply) critical resources or activities. Risks associated 

with partnerships include unexpected developments in relationships 
that deviate from the plan. 

Key activities 

According to the business plan, it is expected that there are 
sufficient resources to allow the necessary activities to be 

performed as expected during the planned period. 

Value proposition 

According to the business plan, there is an expected level of 
value that accrues to the customer using the product or service. This 

is found, for example, in customer surveys before start. The risk is 
that the actual value offer provided decreases significantly or does 

not materialize, which leads to loss of customers or inability to 
attract new customers. 

Customer relationships 

In line with the business plan, there is expected to be a set of 
customer relationships (supported by resources and activities). 

Risks related to customer relationships: internal or external factors 
that negatively affect communication so as to prevent it from 

serving its intended purpose (damage to reputation, poor 
performance) or an unexpected increase in the cost of supporting 

the relationship. 

Customer segments 

Customer segmentation becomes a risk when it no longer 

optimally reflects the reality of the customer base or how the 
internal structure of the organization corresponds to that customer 

base. The impact of such a mismatch will be downstream such as 
inefficient or inappropriate distribution, reduced product 

attractiveness, etc., which will ultimately affect revenue. Changes in 
customer behavior and expectations can be for a variety of reasons. 

Assessing the risk of inappropriate segmentation requires an 

analysis of current and historical patterns of customer behavior and 
expectations. 

Key resources 

As outlined in the business plan, the list of necessary resources 

should be available to stakeholders and contribute, as intended, to 
the implementation of the planned tasks. Resource risks manifest 

themselves as the realization that these expectations are not being 
met. 

Channels 

Distribution channels are expected to be available and 
operational according to the business plan. The risk is that 

distribution channels become inefficient and fail to achieve their 
goal. 

Cost structure 

The business plan includes an estimated structure of expected 

costs, which takes into account current and historically observed 

levels of costs. A major risk factor related to the cost structure is 
that variable costs will be higher than expected. In turn, higher 

variable costs may depend on: higher levels of compensation due to 
labor market conditions; external market prices for resources or 

services, etc. 

Revenue streams 

It is expected that the revenue stream will be sufficient to cover 
all costs and provide a profit margin. Deviations from this 

expectation (leading to unprofitability in the activities of the 

organization and even insolvency) pose risks to revenue. Revenue 
risks materialize through missed sales targets (volumes) or inability 

to maintain prices. 

In addition, we should not forget the competition, which 
increases the risk profile of each business model, emphasizing 

virtually all elements of the business model. The current level of 
competition and the corresponding distribution of market share 

should be included in the business plan as expected. Uncertainty is 

related to unfavorable (for the organization) development of the 
ability of existing or new competitors to increase market share or 

work more profitably. 

Last but not least, the development of the BM Risk profile 
framework is based both on the experience of leading international 

specialists in the field and on the proven research experience in the 
scientific development of security systems by representatives of the 
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Institute of Metal Science Equipment and Technologies with 
Hydro- and Aerodynamics Center “Acad. A. Balevski”at the BAS 

[3-9]. 

 

3. Conclusion 

Although cooperation in research and innovation can solve 
technical, design and marketing uncertainties, cooperation itself 

carries its own set of risks. These risks may affect the assessment of 
the BM concept, but are often ignored or obscured in the 

assumptions of the business case. As not all risks or their weight 

can be foreseen, the best way is to leave the door open in the 
commitment to cooperation by investing gradually in the 

development of products and systems. 

The motivation to improve BM's risk management also comes 
from various areas of economic activity, as business models are at 

the core of any organization. Also, the challenge of defining the 
business risk profile stems not only from the lack of a common 

definition of what constitutes a BM, but also from the lack of 

methodologies for determining the exact impact of the competitive 
landscape.  
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1. Introduction 

With advancement of computer vision many researchers try to 

implement robust algorithms and feature descriptors of this domain 
[1] into classifying seismic signals so the make spectrograms and of 

the signal with respect of time and try to classify the objects as if 

they are image. In example [1] and [2] use convolution neural 
networks, while [4] use local binary descriptors, and [5] use 

wavelets. Although the results are impressive there are several 
factor making this classification features and classifiers hard to 

implement in real time classification working on the edge due to the 
following reasons: 

 lack of large open access database with seismic 

signals. The fairly small training database makes the 

use of neural networks unpractical; 

 training neural networks require more time, because 

of the high computational complexity of the training 
process, and hardware with at least average GPU is 

not available to the researcher; 

 extracting features based on wavelet analysis are 

computationally expensive and can not be applied on 

low energy consumption microcontroller, supposed 
to work on the field for prolonged amount of time, 

because such microcontrollers lack the computational 
power to perform extensive calculations like multiple 

convolutions of signal with different wavelet 
functions; 

 applying computer vision algorithms directly needs 

several measurements of the signal and concatenating 

them as image, which requires not only memory, but 
also significantly more time in order to accumulate 

these measurements. For moving vehicles by the time 

enough data is collected the target may be long gone. 
Even if we sample the signal in shorter time frames, 

the time/frequency resolution ambiguity which is 
typical for the Fourier transformation will take effect 

of the resolution of the specter, and because of the 
very narrow frequency range of such signals – 

occurring between 1[Hz] and 300[Hz] time frame 
length for acquiring the measurement is of high 

important, improving the frequency resolution by 

adding “buckets of zeros” works only to a certain 
extent. 

Taking into consideration the specifics of the task – training 

classifier with small database, in narrow frequency bandwidth on 
hardware with low computational resource, supposed to perform on 

low power consumption/low processing power device, the most 
practical approach is to use traditional machine learning algorithms 

like Gauss Mixture Model(GMM), Support Vector Machine(SVM), 

Principle Component Analysis(PCA), Linear Discriminant Analysis 
and/or other types of classifiers. The classifier of choice Linear 

Support Vector Machine in which the data can be classified into 
two linearly separated classes. In the base form, linear separation, 

SVM tries to find a line that maximizes the separation between a 
two-class data set of 2-dimensional space points. To generalize, the 

objective is to find a hyperplane that maximizes the separation of 
the data points to their potential classes in an n-dimensional space. 

The data points with the minimum distance to the hyperplane 
(closest points) are called Support Vectors. The hyper line takes the 

form of line if classification is based on 2 features, a plane for 3 
features or volume figure for 4 and more dimensions of the features 

used to characterize the objects being classified. The current paper 

use binary SVM classification and is focused on extracting robust 
features to be fed to the classifier.  

2. Feature extraction   
Seismic signal sources used in current paper are wheeled and 

tracked vehicles, more specifically: 

 bat-2m, which is bulldozer with tank chassis, refered 

further in paper as “bat”. 

 kraz_tmm, six wheeled truck designed to carry, 

pontoons, referred in the paper as “kraz_tmm”; 

Features used for classification are taken from the frequency 
domain of the signals in order to achieve phase invariance. Unlike 

neural network, where features are extracted automatically based on 

the large training dataset, here the features must be handcrafted due 
to small volume of data. Therefore a spectral representation of the 

signal need to be made, as shown in figures below[7,8]. The data is 
taken on 22.06.2020 and 23.06.2020 with sensor with id: 1.1, 

sensitive in frequency range between 1[Hz] and 300[Hz].Two runs 
are made for every vehicle: 

 forward -vehicle moving away from the sensor; 

 backward – vehicle moving towards the sensor. 

    Fig. 1 and Fig. 2: 
After fft transformation with hamming window and windows 

overlap 0.75 the following spectrograms are constructed: 

 
Fig. 1 Spectrogram for bat_2m “bat”, moving away from 

the sensor. 
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Fig. 2 Spectrogram for bat_2m “bat”, moving towards 

the sensor. 

 
Fig. 3 Spectrogram for bat_2m “bat”, moving away from 

the sensor. 

 
Fig. 4 Spectrogram for bat_2m “bat”, moving away from the 

sensor. 
 

The figures show spectrograms in linear and logarithmic scale. 
Where the linear scale is on the first row, and logarithmic scale on 

the second. Vertical axis shows the frequency in Hertz and 
horizontal axis shows the time in seconds. Each spectrogram is 

divided in to four columns for better scaling of the amplitudes of the 
signal which are coded as color. Although signal is not processed as 

image for the reasons stated in introduction, it is still useful to 

observe the whole seismic picture of the process. For example 
frequency shift is observed in last two columns in fig. 1, fig.3, fig.4. 

The effect happens at the end of the run when the vehicle has 
gained speed. This effect is particularly visible in fig.4 row 2, 

columns 3 and for where the peak at the 5.4-th second is observed at 
frequency 89[Hz] and reaches frequency 145[Hz] in the end of the 

recording at the 10.8-th second. Therefore simple frequency 

matching of the peaks would not be sufficient as feature descriptor. 
Although it could be used as feature with lower weight on the 

decision in future work. A robust feature must take into account the 
curvature of the spectral distribution for single frame, and allow for 

frequency and amplitude fluctuations of the signal[4]. If such 
feature is based on histograms in the sub bands of the spectrum it 

could compensate for said fluctuations. Another consideration is the 

selection of right amount granularity. What is meant by granularity 
is the width bins of histogram, used as classifying feature. Such 

feature is the histogram of oriented gradients, used in computer 
vision. In general this features works by finding contours in an 

image and creating histogram of this gradient’s magnitude 𝑔 and 

angle 𝜃. In our case the HOG descriptor has to be adapted to one 

dimensional case. The steps for feature extracting are: HOG is 
implemented in the following steps: 

 creating series of Fourier samples on the signal 

temporal frequency spectrogram as shown in fig. 5 

and fig. 6: 

Fig. 5 Specter of bat_2m “bat”, moving towards the sensor  at 

the 0-th second in linear (upper) and logarithmic (lower) scale. 

Frequencies are displayed on horizontal axis, normalized 
amplitudes are displayed on the vertical axis.  

 

Fig. 6 Specter of kraz_tmm “kraz_kraz”, moving towards the 

sensor at the 8.60064-th second in linear (upper) and 

logarithmic (lower) scale. Frequencies are displayed on 
horizontal axis, normalized amplitudes are displayed on the 

vertical axis. 

For further processing only the logarithmic scale is to be used as 
it has better amplitude range  

 processing the spectrogram like an image by 

 applying gradient filter for the vertical component of 

the signal      −1 0 1. This filter moves 
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horizontally through the signal and in current 
“position” of the signal writes the difference between 

the next and the previous value of the amplitude.   

 Finding the absolute magnitude of the gradient the 

angles gradient in every position of the spectrogram 

using formulas (1) and (2) 
𝑔𝑖 = 𝑎𝑏𝑠 𝑆𝑖+1− 𝑆𝑖−1 ,                                                         
(1) 

        where 𝑆𝑖  is the amplitude at the i-th frequency 

𝜃𝑖 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(𝑔𝑖/∆𝑓)                                                           
(2) 

where ∆𝑓 is the difference between  the i-1–th and i-

+1-th frequency. 

 Split the spectrogram into cells with suitable length, 

which is chosen heuristically (in this paper the chosen 
cell size is 12). For every cell perform calculations 

based on formulas 1 and 2. Classical HOG splits 

spectrogram into blocks, which then are split further 
into cells with overlapping windows, such procedures 

are not done here, as they do not improve the 
accuracy of the classifier. 

 Create a vector of length 9 with where every position 

represents the slope of the signal in current cell, in 
degrees between 0 and 180 with step 20 degrees. The 

value in each position in the vector represent the sum 
of the amplitudes in cell occurring in the slope bin.  

 Normalize each vector and concatenate 

 
The resulting hog descriptors extracted from the 

logarithmic scales specters in fig.5 and fig.6 are shown in fig. 

7.  

  
Fig. 7 HOG descriptor for kraz_tmm and bat. The vertical 

axis represents the normalized values calculated in step 4 
from the procedure, the horizontal value represent the 

number of features extracted from single fft frame. 

3. Classification results 

In order to evaluate the robustness of the features we extracted 
from the signal, we train linear SVM classifier with 75% of the 

samples we got from the spectrograms figures 1 to 4. The other 

25% will be used for testing. The general idea is that the classifier 
should be tested on samples it “sees” for first time. In order to 

visualize the results we use confusion matrix. On the vertical scale 
are shown the  true signal source of each sample belongs, and on the 

horizontal the predicted ones.  

 

Fig. 8 confusion matrix of binary SVM classifier with clases 

kraz_tmm and bat. 

The volume of testing data set of kraz_tmm consisted of 44 
samples, while the data set of bat consisted of 40 samples. From fig. 

7 can be seen that 34 of 44 kraz_tmm samples are correctly 
recognized, while 10 has been misclassified as bat. Regarding the 

other class 29 of 40 samples has been correctly recognized as bat 

and 11 has been misclassified. In order to get the chance of correct 
prediction of each class we normalized values in fig. 8 for each row. 

The result is shown in fig. 9.  

   

Fig. 9 normalized confusion matrix of binary SVM classifier 

with clases kraz_tmm and bat. 

As it can be seen the results are 77% and 72% for correct 

classification, which is good result for SVM classifiers in general.  

4. Overview  

Although though better results can be achieved using neural 

networks the latter require significantly more time to train, and 
much higher volume of training dataset. Current results can be 

further improved by adding more features, in example spectral 
centroid, peaks and spectral bandwidth for different sub bands of 

the signal. Still hog descriptors the perform stable and should be 

considered solid foundation of classification features in any 
classifier. Also differ classifiers could be used after consideration 

their pros and cons, as well the training dataset volume.  

The results are aimed at the implementation of Work Package 2 
"Intelligent Security Systems" of project BG05M2OP001-1.002-

0006 "Construction and development of the Competence Center 
"Quantum Communication, Intelligent Security Systems and Risk 

Management (Quasar)", which has received funding from the 

European Regional Development Fund through the Operational 
Program "Science and Education for Smart Growth" 2014-2020. 
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Схващането, че сигурността в международния ред трябва 

да е грижа на големите държави, защото са мощни, с 

ограничено участие на малките страни, защото са слаби, 

е мисловно отражение на положение, от което  на света 

сега се налага експедитивно да се освобождава. 

Преходът от модерност към постмодерност в сферата на 

сигурността води до преобръщането на съществуващите 

парадигми на сигурност.Съвременната политика за 

сигурност се формира под влияние на множество 

фактори, при несигурност и непредвидимост на самата 

среда. 

Новите играчи , застават срещу монопола на държавата -
транснационалните корпорации,чвк, неправителствените 

организации и международните обединения. 

Според Нил Фъргюсон,едно от нещата за които 

съвременния свят е „длъжник― на Британската империя 

са „непреходните,изпитани във времето добри 

практики―. [1] И ако приемем,че основният инструмент 

за асимилиране и управление на „перлата в короната―, 

Източно индийската компания не е британска държавна 

организация, а хибриден модел с частни инвестиции,то 

тогава Частните военни компании (ЧВК) не са нещо 

ново в съвременния свят. 

А.Златанов констатира факта,че „през последните години 

и в световен, и в национален мащаб неколкократно е 

увеличен броя на публичните прояви, които се 

провеждат „спонтанно‖, в разрез с правно-нормативната 

уредба, провеждащи се без официален организатор, но 

всъщност отлично организирани от някой „в сянка‖ или 

в социалните мрежи. Именно при тези прояви най-често 

възникват и групови нарушения на обществения ред, 

съпроводени с насилие и агресия― [2]. 

От края на 20 век се отчита известно девалвиране на 

монопола на държавата върхи силата и силовата 

политика в международните отношения.Устойчива 
тенденция е т.нар. proxy war, война с чужди ръце.     

     „Всички възможни аспекти на войната са 

приватизирани чрез институционализиране като 

елементи на външната политика―[4]. 

„Всички са чували за „Вагнер― –най-

популярната частна военна компания в Русия и една от 

най-известните в света в момента. Благодарение на 

работата ни, вероятно се чували и за Е.Н.О.Т. и 

Славянският корпус, споменавали сме и „Блекуотър―. 

Това са все имена на наемнически армии, които 

изпълняват поръчки за правителствата си или развиват 

своя линия. Но покрай шумно тиражираните имена, 

общественото внимание често подминава останалото 

огромно количество наемнически групи, които действат 

под радара и не привличат вниманието към себе си.― [5].,  

като американските„Military Professional Resources― , 

„Academi―, ,британската G4S и др. 

Клиент на ЧВК е държавата. Приемащата ги 

държава  носи отговорност за действията на ЧВК на 

тяхна територия.На свой ред държавата, чието седалище 

е ЧВК, е длъжна да упражнява общ контрол над 

дейността и. От гледна точка на международното право, 

служителите на ЧВК са граждански лица, поради което в 
ред случаи тяхната дейност може да се разглежда като 

„наемничество―. Те нямат право да вземат участие в 

бойни действия в състава на редовни въоръжени 

формирования,но имат право да използват оръжие при 

самозащита и при защита на сигурността на поверените 

им обекти, имущество и хора. Само че в реалността тя не 

се занимава с охрана или придружаване на обекти, а 

изпълнява военни задачи, заедно с националните 

въоръжени сили./Сирия,Либия,Ирак,Афганистан и т.н./  

ЧВК работят с практически всички субекти на 

съвременната геополитика-правителства,ТНК, НПО, 

ООН, Световната банка. В съвременните международни 

отношения властимащите се нуждаят от инструмент, 

който да действа концентрирано, решително и  да не е 

пряко свързан с държавата. Този инструмент трябва да 

позволи на страната да решава задачи зад граница, без от 

това да произтичат шокови политически последици.ЧВК 

все по-широко ще участват в реализирането на 

държавната политика на различните етапи на 

конфликтите. Те не само минимизират политическите 

рискове за страните, реализиращи чрез тях своите 

интереси, но и регламентират  поддържката на редовни и 

паравоенни структури, които по външни или 
вътрешнополитически причини биха били неприемливи. 

Преимуществата на ЧВК перед регулярните въоръжени 

сили: 

-използването им не предизвиква сред обществата 

такова недоволства, което би предизвикало 

ползването на регулярни въоръжени сили. 

-представляват противовес на местните въоръжени 

силам в държави със слаби политически институции 

-мобилни са,имат гъвкаво оперативно 

управление,без бюрокрация 
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-загубите на личен състав на ЧВК не се уотчитат в 

официалните 

      -имат по- високи професионализъм в сравнение с 

регулярните формирования (професионализмът в 
сравнение с контрактни войски е под въпрос). 

Недостатъци: 

-липсва идейна и идеологическа мотивация на  

личния състав 

-условията на  контрактите в  ЧВК не предувиждат 

всички варианти за развитие на  ситуацията 

      -отсъства едине план за  мероприятия и единен 

оперативен център за  управление на войските и ЧВК 

      -отсутства обмяната на информация или тя е с 

непълни данни от оперативено характер 

В армията на САЩ например отношението към 

използоването на ЧВК е нееднозначно: 

Увеличаването на употребата на ЧВК би било 

проблематично от гледна точка на все по-високата цена, 

малката готовност за риск и въпросите, свързани с 

ефективното интегриране на  военните и правителствени 

операции с дейността на компаниите. Проблематиката с 

подържането на военни операции от ЧВК често генерира 

неяснота в  отношенията командоване-подчиненост и 

налага зависимост от аргументи, които неочаквано могат 

да се окажат обременяващи,например- намален контрол 

над ключови функции, етични съображения, юридически 

въпроси. [6]. 
„Правенето на излишни ресурсни, финансови, 

технически и човешки разходи поради презастраховане 

или лоша преценка, дължаща се на липсата на ефективен 

модел на действие, е скъпа и вредна за 

правоохранителните органи и обществото като цяло.― [7]. 

Макар и постоянни играчи в почти всички съвременни 

конфликти,ЧВК са далеч от спектъра на силовите 

възможности на големите играчи.За ролята на частните 

военни дружества през ХХI век убедително свидетелства 

статистиката на ООН и данните от много аналитични 

центрове. Според нея в наши дни бизнесът на частните 

армии надхвърля 250 милиарда долара годишно. 

В духа на съвременните рискове и заплахи за 

сигурността е  необходима  промяна на основната 

философия на анализ и действие - от „сигурност чрез 

сила― към „сигурност чрез интеграция―. Това значи 

рисковете и заплахите за сигурността да се посрещат, 

преди да са се разгърнали, т.е. на ниво 

предизвикателства, и да се договарят съвместните 

действия, чрез синхрон на интересите. 

Въпреки промените на функциите на държавата в 

постмодерното общество, като че ли именно държавата 

може едновременно да реализира модела „сигурност 
чрез интеграция―, но и да постига сигурност при 

очевидни дезинтеграционни процеси и наличие на 

силови играчи на полето на сигурността. 
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Увод 

Ценните активи, разположени в крайбрежни зони, като 

пристанищни съоръжения, кораби движещи се във водите на 
пристанищата или акостирали в тях, тръбопроводи и други 

инфраструктурни обекти, са много уязвими от терористични 
атаки, по-специално от експлозивни устройства, доставяни от 

подводни плувци и водолази.  

За гарантиране сигурността на такива ценни активи, преди 
всичко е необходимо наличието на средства за откриване, 

класифициране и локализиране на подводни плувци или 
водолази (които тук наричаме за краткост само „водолази‟, 

независимо дали плуват със или без водолазно оборудване), 
представляващи потенциална заплаха. Водолазите могат да 

бъдат аматьори без престъпни намерения, както и бракониери, 
подводни ловци на съкровища, но могат да бъдат и подводни 

диверсанти, опитващи се да извършат терористичен акт. Ето 

защо, след като бъде открито наличието на подозрителен обект, 
трябва да бъдат установени неговите намерения. За тази цел се 

използват средства за сигнализиране и предупреждение, които 
би трябвало да предотвратят навлизането на лицето в 

охраняваната зона. Но дори игнорирането на такива 
предупреждения от страна на водолаза не означава непременно 

проява на враждебни намерения. Това налага използването на 

несмъртоносни средства, предизвикващи дискомфорт у 
нарушителя, който го принуждава да напусне охраняемата 

зона. Към смъртоносни средства може да се прибегне само в 
краен случай, когато прилагането на нелетални мерки не е 

постигнало желания резултат и със сигурност е установено, че 
действията на нарушителя целят извършване на терористичен 

акт. Съвременните системи за защита от подводни заплахи 
включват доста широк набор от средства за наблюдение, 

откриване и предупреждение, нелетални средства за 

въздействие, както и средства за физическо унищожаване, 
което дава възможност за адекватна реакция в зависимост от 

нивото на заплахата. [1-6] 
В доклада са разгледани основните способи за нелетално 

въздействие върху потенциално опасни водолази с използване 
на звук. Представено е проучване на възможностите на 

съвременните подводни акустични устройства, предназначени 
за сигнализиране, предупреждаване и несмъртоносно 

възпиране на водолази, които могат да бъдат използвани 

самостоятелно или като елементи от системи за повишаване 
сигурността на плавателните средства и съоръженията 

разположени в крайбрежни води. Проучването е свързано с 
изпълнението на проект „Изграждане и развитие на Център за 

компетентност “Квантова комуникация, интелигентни системи 
за сигурност и управление на риска (QUASAR)“, финансиран 

от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна 
програма „Наука и образование за интелигентен растеж". 

 

Основни подходи за предотвратяване на 

подводни заплахи от водолази  

Разработването на ефективни системи за откриване, 

предупреждение или възпиране на подводни нарушители в 

сложна среда като пристанище или друга крайбрежна зона е 
силно затруднено от самото естество на средата, както и от 

трудностите при тестването на системите под вода. Въпреки че 
в последните години са разработени някои такива системи, все 

още има пропуски в знанията за тяхното функциониране в 
реални условия. Създаването на интегрирани системи, 

включващи изпълнението на всички тези функции [7-10] е още 

по-голямо предизвикателство. Подобни комплексни системи 
обикновено се разработват за защита на конкретни обекти като 

военни кораби и военноморски бази и са съобразени изцяло с 
конфигурацията и характеристиките на дадения обект. 

В исторически план срещу подводни заплахи са били 
използвани гранати и стрелково оръжие, както и нискочестотни 

активни сонари. Експлозивите са ефективни, но смъртоносни; 
малките огнестрелни оръжия са смъртоносни и освен това 

трудни за насочване срещу подводна заплаха. Корабните 

нискочестотни сонари, използвани за откриване на мини, борба 
с подводници, дълбочинно сонариране и други задачи, са били 

използвани по-скоро защото са били налични, отколкото 
защото са доказани като отбранителен инструмент. [11] 

Докато възможностите на устройствата и системите за 
откриване и локализиране на заплахи от водолази напоследък 

са подобрени значително, опциите за несмъртоносна реакция 
на такива заплахи все още са силно ограничени. Повечето 

нелетални средства са неприложими за тази цел, тъй като не са 

предназначени за използване под вода. Единственият вид 
технологии, които могат да бъдат използвани за несмъртоносно 

възпиране на водолази (като се изключат механичните бариери 
и средства за заплитане във вид на въжета или мрежи), са 

акустичните.  
Основните способи за нелетално въздействие върху 

водолази с помощта на звук са два: чрез предаване на звукови 

сигнали и/или вербални команди; чрез предизвикване на болка 
и дискомфорт. Тъй като звукът (особено нискочестотният) се 

разпространява добре в морската вода, а интензитетът му 
намалява с увеличаване на разстоянието от източника, степента 

на дискомфорта, който ще изпита водолазът, зависи от неговата 
мотивация да се доближи до защитения обект. 

Установено е, че източниците, генериращи звуци с висока 
интензивност и много ниска честота, са единствените, 
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способни да осигурят широко покритие на площта на разумна 

цена. Основният въпрос, свързан с използването на звук за 

възпиране на водолази, е кои честоти, нива на звука и форми на 
вълната са необходими, за да предизвикат физиологичен ефект 

върху целевия обект. Едно обширно проучване на проблемите  
в тази област [11] посочва като най-перспективно използването 

на импулсен звук в диапазона 20-100 Hz с висок интензитет. 
Подчертава се нуждата от допълнителни изследвания, за да се 

определят специфичните честоти и нива на мощност, които 
могат да причинят временен дискомфорт с достатъчна 

интензивност, който от своя страна да доведе до промяна в 

поведението, т.е. да накара приближаващ водолаз да се откаже 
от навлизане в защитена зона.   

Един от подходите за възпиране на водолази е използването 
на единично устройство, произвеждащо интензивен 

нискочестотен непрекъснат звук, разположено в близост до 
защитения обект. Такова устройство може да разпространи 

звука в голям обем вода. Предимството на този подход е, че 
цялата зона около обекта е защитена от едно единствено 

устройство, като неговият ефект върху нарушителя се 

увеличава с наближаването му към защитения обект. При 
използването на такъв подход, обаче, освен целевия водолаз 

могат да бъдат засегнати и други водолази с невраждебни 
намерения, намиращи се в обсега на устройството. За да се 

минимизира въздействието на звука върху странични лица и 
морските обитатели, съвременните изследвания са насочени 

към създаване на звукови генератори, способни да фокусират 

звука в тясна зона около целевия водолаз.    
Друг подход е използването на импулсен звук с висок 

интензитет, който може да предизвика стряскане и изплуване 
на повърхността. Такъв звук традиционно се произвежда от 

експлозиви, огнестрелни оръжия и други оръжия на базата на 
черен или бездимен барут. [11] Напоследък има тенденция 

вместо от експлозиви звукът да се произвежда с помощта на 
сгъстен въздух. Изпитвания на различни конструкции на 

„въздушни пушки‟, известни също като „устройства за 

отзоваване на водолази‟, показват, че импулсният звук 
предизвиква неразположение, като ефектът се увеличава когато 

водолазът е на по-голяма дълбочина и по-близо до източника, 
многобройните последователни изстрели са по-ефективни от 

единичен изстрел, както и че ефектът може да бъде регулиран. 
[12] Основното предимство на тези източници в сравнение с 

използването на експлозиви са възможностите за осигуряване 

на висока степен на повторяемост, сравнително ниски текущи 
разходи и високо ниво на безопасност. 

В литературата има данни, че системите, произвеждащи 
интензивен подводен звук за възпиране на водолази генерират 

звук, който нарушава дишането, предизвиква вестибуларна 
дезориентация, паника, неконтролирано изплуване на 

повърхността и последваща декомпресия. Доказано е, че силен 
звук с акустично налягане над 170-180 dB води до увреждане 

на белите дробове и черния дроб. [13] Независимо от 

значителния брой изследвания и проведени тестове с такива 
системи, засега съществуват значителни празноти в знанията за 

физиологическите, и особено за поведенческите, ефекти върху 
човека, както и за въздействието им върху морските обитатели. 

[14, 15] По тази причина е препоръчително източниците на 
звукови сигнали с висок интензитет да се използват само в 

отговор на високо ниво на заплаха или сонарна аларма за 
откриване на водолаз. 

Според подробно проучване на съществуващите и 

потенциалните технологии за защита от подводни заплахи [11], 
несмъртоносното възпиране като цяло може да се подобри 

значително чрез разширяване на съществуващите способности 
за предупреждаване: патрулни лодки, плаващи бариери и други 

видими индикатори на защитената зона, които обявяват на 
потенциалните нападатели, че мишената им е „твърда‟, т.е. 

добре защитена. Използването на акустични устройства, като 

системи за повърхностно и подводно излъчване на команди 
също има потенциал да разколебае някои нарушители. Освен 

това, то дава възможност за определяне намерението на 

нарушителя дори в случай на неадекватна реакция на 

предупрежденията. Като най-практично решение за 
несмъртоносно отблъскване на водолази в краткосрочен план 

се посочва използването на достъпните устройства за 
отзоваване на водолази, приложени от борда на плавателен съд. 

  

Съвременни акустични устройства и системи 

за подводно сигнализиране, предупреждаване и 

възпиране на водолази 

Системи за отзоваване на водолази се произвеждат от 
редица фирми, като повечето от тях са с двойна употреба. 

Наред с многобройните си цивилни приложения, те се 
използват и за предаване на гласови съобщения или звукови 

сигнали, предназначени за предупреждаване, отказване на 

достъп, преместване или възпиране на водолази, 
представляващи потенциална опасност за сигурността на 

плавателни средства и пристанища.  
Едни от най-популярните системи за подводно 

сигнализиране се произвеждат от американската фирма 
„OceanEars‟. Компанията е разработила системи за различни 

приложения, съчетаващи най-

съвременните подводни високо-
говорители със стандартна 

електроника, което ги прави особено 
рентабилни. На снимката е показана 

версия на системата Patriot DRS-8, 
оторизирана за използване от Военноморските сили на САЩ. 

Системата може да предава под вода както гласови команди, 
така и 5 вида сигнали, на ефективно разстояние до 600 m. [16]  

Друга система - Lubell System 3300, e рекламирана от 

производителя „Lubell Labs‟ като най-ефективната в света 
система за подводно оповестяване и 

отзоваване на водолази. Тя е 
предназначена за постоянно 

инсталиране на военни, търговски и 
развлекателни плавателни съдове. 

Използва се от оператори на лодки 
за гмуркане, във филмовата 

индустрия, от въоръжените сили и органите на реда по целия 

свят. Обсегът на сирената е 500 m при условия съответстващи 
на тези в открито море и 1 миля при идеални условия.  [17]   

Предлагат се и портативни системи за отзоваване на 
водолази като американската OTS PDR-100. Тази преносима 

система  е създадена за дълъг живот в 
тежки условия и има обсег 300 m, здрав 

корпус и издръжлив подводен високо-

говорител. Предназначена е както за 
осигуряването на обществената 

безопасност, така и за цивилни приложения. 
Използва се от военни сили в САЩ. [18] 

Специално за обезпечаване сигурността на плавателни 
средства и защита на кораби и пристанища, в рамките на 

Програмата по нелетални оръжия на 
Департамента по отбраната на САЩ е 

разработен подобрен подводен 

високоговорител (eLOUDTM). Той 
представлява преносимо устройство с 

лесно управление, което може да се 
разполага във водата от кораб или кей. 

Устройството предава разбираеми 
команди под вода на разстояние до 450 m 

и на дълбочина до 40 m. [19] Ако обектът 

игнорира предупрежденията, то произвежда мощни звукови 
вълни, предназначени да създадат максимален дезориентиращ 

ефект. При оставане във водата, ефектът върху водолаза би 
могъл да бъде неблагоприятен и дълготраен. [13] 

Британската компания  „Westminster Group‟ предлага 
система за подводна комуникация и неутрализиране на 
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водолази наречена Enforcer. Проектирана е да работи във 

връзка с други системи за откриване на водолази, като сонари, 

радари и морски термични/цветни камери. Системата 
комбинира сонар с висока разделителна способност и мощни 

високоговорители, които могат да излъчват интензивни 
акустични сигнали. Работи в честотния диапазон 32 до 200 Hz, 

покрива 360о и има обсег до 800-900 m. Осигурява 
предупреждения на два етапа:  първо - от оператора чрез 

микрофон или автоматично излъчване на предварително 
записани съобщения; и второ - чрез силен звук на сирена. Ако 

водолазът продължи да се приближава, се включва режимът за 

неутрализиране на заплахата. „Разрушителните‟ честоти са 
програмирани на три нива и се изпращат от набор мощни 

високоговорители. Честотите са проектирани така, че да имат 
максимален ефект на дезориентация върху водолаза, което 

вероятно ще предизвика чувство на дискомфорт или паника, 
карайки го да напусне зоната или повърхността за прихващане.  

Системата може да бъде разгърната като постоянна инсталация 
за защита на крайбрежни и морски съоръжения или да се 

доставя като версия за бързо разгръщане за временна защита на 

закотвени кораби и др. [20] 
Използването на „въздушни пушки‟ се счита за един от най- 

ефикасните несмъртоносни начини за отблъскване на водолази. 
Една изключително ефективна хидроакустична Система за 

възпиране на водолази (DIS) е разработена от „Hydroacoustics 
Inc.‟. Системата използва „взривове‟ от звукова енергия, 

доставяни от въздушни пушки с висока мощност, излъчващи 

нискочестотен сигнал в широка лента, базиран на технологията 
на непрекъсната вълна и импулсен източник. Предлага се в 

портативен вариант и като 
стационарна мрежова 

система, която може да 
бъде интегрирана в системи 

за откриване на водолази. 
Преносимите версии могат 

да бъдат разположени в 

крайбрежни води от лодки, кейове или кораби, а в морето 
могат да бъдат разгърнати отстрани на плавателния съд. В 

мрежовия вариант наборът от въздушни пушки се управлява от 
система, която може да бъде активирана на значителна 

дистанция от водолаза. Тя осигурява регулиране на ефекта, 
което може да бъде постигнато чрез промяна на честотата, с 

която се предават импулсите, наслагване на тонове върху 

широколентовия изход, използване на повишено въздушно 
налягане и увеличен брой пушки. Броят на „изстрелите‟ зависи 

от общия въздушен капацитет, работното налягане на 
системата и размера на камерата на пушката, които за 

типичните конфигурации варират от 36 до 213 изстрела. [21-23] 
Системата се използва както от ВМС и бреговата охрана на 

САЩ, така и от военни сили в други страни. 

 

Перспективни акустични технологии за 

нелетално възпиране на водолази 

Някои изследвания, напр. [11], сочат като най-обещаващо 

дългосрочно решение за несмъртоносен отговор на заплахи от 
водолази разработването на нискочестотен плазмен източник 

на звук в честотната лента 20-100 Hz. Такъв  източник може да 

произведе импулсен звук с висока интензивност и с ниска 
честота чрез портативна система, подходяща за използване на 

пристани или на борда на кораби. Въздействието на този звук 
може да причини значителен дискомфорт на ушите и белите 

дробове на водолазите, но без постоянни физически 
увреждания. В [11] е препоръчано използването на източници 

на звук от искрова междина, които съхраняват електрически 
заряд в голяма група проводници с високо напрежение, след 

което освобождават цялата съхранена енергия в дъга през 

електродите във водата. Този искров разряд създава във водата 
плазмен мехур под високо налягане, който се разширява и след 

това се свива, издавайки силен звук, подобен на този от 

въздушни пушки и подводни експлозии. Устройство, работещо 

на този принцип, може да бъде използвано като самостоятелна 

система разположена на кея или на лодка, или да се използва 
съвместно със сонар за откриване на водолази. Според [24] в 

рамките на програмата за борба с тероризма на ВМС на САЩ 
се разработва и тества искрова система за разгръщане от 

патрулни лодки или от морското дъно чрез дистанционно 
управление.   

Интерес представлява и разработка на Фондацията за 
високи технологии, базирана във Вирджиния, САЩ. Според 

информация от [25], екип на фондацията е завършил 

разработването на прототип на подводен акустичен генератор с 
висока мощност. Наред с другите си приложения като 

нискочестотен сонар за дълги разстояния, сеизмични 
проучвания на сушата и под морската повърхност, 

разпръскване на морски обитатели и подводни акустични 
тестове, устройството може да бъде използвано и за 

несмъртоносно въздействие върху водолази. Акустичният 
преобразувател на прототипната система се задвижва от високо 

напрежение, импулсно захранване с висок ток. За безопасност 

на оператора всички външни повърхности, които са в контакт с 
вода, се поддържат при сигурен заземен потенциал.  

Като много перспективно направление в противо-
действието на заплахи от водолази се посочва използването на 

обратимата във времето акустика (TRA). Значението на TRA е 
в нейната способност за ефективно фокусиране на акустичен 

сигнал, независимо от позицията на първоначалния източник и 

от хетерогенността на разпространяващата среда. TRA-
системите имат редица цивилни приложения, включително 

унищожаване на тумори и бъбречни камъни в медицината, 
откриване на дефекти в строителството и комуникация на 

дълги разстояния в океана. Наред с това се разглеждат и 
възможностите за използване на обратимата акустика за 

прецизно насочване на интензивен фокусиран звук към 
враждебен водолаз с минимално въздействие върху морската 

фауна. Възможните начини за това са два. Първият метод 

използва акустичен шум, излъчван от водолаза, за да фокусира 
акустичната енергия обратно към него. Вторият метод се 

основава на използване на мощен сонар и отразен от водолаза 
акустичен сигнал. Руски учени  [26, 27] са предложили 

система, състояща се от няколко приемо-предавателни 

единици, която улавя звука излъчван от движещ се водолаз, 

усилва го и го фокусира обратно към водолаза в реално време. 
Проведени експерименти в плитко море са демонстрирали 

изключителната способност на системата да фокусира 
подводния звук на разстояние до 30 km. Последвали 

изследвания на тази концепция са показали, че използването на 
обратната акустика за фокусиране на сигнала с цел отблъскване 

на водолаз е осъществимо, без да се нарушава значително 

морският живот, което е невъзможно да се постигне със 
съществуващите системи. Оценено е, че стандартните корабни 

сонари на военноморския флот имат достатъчна мощност и, с 
достатъчно знания за акустичната сигнатура на водолаз, 

фокусирането на енергията в плитки води чрез този способ 
може да бъде реализирано на практика като несмъртоносно 

подводно акустично оръжие.  
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Заключение 

Част от устройствата, които се използват понастоящем за 
подводно предаване на съобщения и предупреждаване на 

потенциално опасни водолази, са комерсиално достъпни 

устройства с разнообразни цивилни приложения. Специално за 
повишаване сигурността на плавателни средства и пристанища 

са разработени и системи, които са интегрирани с оборудване 
за откриване на нарушители и способности за нелетално 

възпиране на тези нарушители.  
Направеното проучване на възможностите на акустичните 

технологии за предотвратяване и нелетално противодействие 

на подводни заплахи показва, че най-обещаващото нелетално 
оръжие срещу водолази е нискочестотният звук. Повечето 

съществуващи подводни акустични устройства оперират в 
ниските честоти на чуваемия диапазон, като излъчват 

непрекъснат или импулсен звук с висок интензитет. Провеждат 
се изследвания за въздействието на звук с различни честоти, 

интензитет и форма на вълната, с цел да се установи кои от тях 
са най-подходящи за постигане на изисквания физиологичен и 

поведенчески отговор от страна на целевия обект, както и за 

въздействието на тези звуци върху морската екосистема. 
Създадени са и системи с възможност за градуиране на ефекта 

чрез различни способи, които работят със сгъстен газ вместо с 
опасните за живота на водолазите и морските обитатели 

експлозиви. Проучват се също възможностите за генериране на 
звук от други източници, например плазма. 

Съществуващите генератори на звук под вода имат 
проблеми с безопасността на близко разстояние, а много от тях 

все още не са достатъчно портативни, за да бъдат използвани 

ефективно като нелетални оръжия. Основният недостатък на 
наличните системи е излъчването на звука във всички посоки, 

като по този начин се въздейства не само върху целевите 
обекти, но и върху други водолази с невраждебни намерения и 

върху морските обитатели. По тази причина част от усилията 
на учените са насочени към създаването на оборудване, 

способно да фокусира акустичната енергия под водата в тясна 

зона около целевия обект. 
Въз основа на извършеното проучване може да се направи 

заключението, че  ефектите както на съществуващите, така и на 
нововъзникващите технологии за създаване на интензивен звук 

под вода на този етап не са изучени в достатъчна степен, което 
налага провеждането на допълнителни изследвания и тестове. 

Междувременно, тези технологии трябва да бъдат използвани 
само при наличие на реална заплаха от враждебни действия, 

като за сметка на това се разшири прилагането на превантивни 

мерки за предупреждаване и разубеждаване на потенциалните 
нарушители.   
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Въпреки многото направено от различните управления 

през тези години, включително наличието на свободни и 

честни избори, пазарна икономика, свобода на словото и 

проевропейско развитие, т.е. формалното наличие на 

демократична държава, българите продължават да 

смятат, че властта и институциите не функционират 

достатъчно справедливо, ефективно и прозрачно, и не 

работят в техен интерес. Особено отчетливо това се 

усеща в сферата на сигурността при отстояване 

индивидуалните свободи на гражданите, техните права и 

легитимни интереси.  

 Демократичната концепция за държавата, като 

система от публични институции, предполага, че тя се 

занимава с гарантиране успешното опазване на 
сигурността и защитата на индивидуалните права на 

гражданите и по този начин допринася за укрепването на 

отношенията на държавните органи и местното 

самоуправление с населението и организациите на 

гражданското общество. Полицията по същността си е 

орган на публична власт, чиято дейност се осъществява в 

съответствие с Конституцията при спазване на 

международни стандарти, като основно действа по 

посока да даде възможност на гражданите да упражняват 

правата си и конституционните си свободи.  

 Изместването на акцента от „интересите на 

държавата“ към проблемни въпроси като права на 

човека, интеграция на маргинализирани човешки групи, 

злоупотребата с власт и променящата се макрорамка на 

престъпността – са все въпроси от компетентността на 

полицията, които изискват промяна в нейния подход и 

работа. А точно този тип реформи в полицейският сектор 

не бяха направени съобразно изискванията на 

демократичния либерален ред.  
 В САЩ, където всъщност съществуват най 

сериозни изследвания на  гражданско-полицейските 

отношения, процесът е дефиниран като “спокойна 

революция“ на полицейската практика 
 В същото време академичните достижения при 

изследването на същинската полицейска работа и 

практика остават относително малко и често могат да 

бъдат класифицирани като изключения. Основния 

въпрос е дали „тихата революция“ не се е състояла и в 

САЩ.  

 Все пак има достатъчно основания да се твърди, 

че трудно се осъществява трайно сътрудничество между 

практикуващите полицейска дейност (на всички нива от 

администрацията до редовите служители) и нейните 

академични изследователи.  

 В резултат на това се регистрира в крайна сметка 

– дисбаланс в полицейската дейност, оставаща 

разкрачена между изискванията на демократичната 

държава и общество и необходимостта да действа като 

основен корекционен механизъм на девиантните 

обществени отношения.  

 Сред практикуващите полицейската служба е 

разпространено мнението, че въвеждането на 

иновативни методи за овладяване на криминалните 
кризи е рисковано, защото моделите се проверяват 

единствено в практиката, а копирането на вече работещи 

външни модели може да провокира негативни резултати 

на местна почва. Въвеждането на реформистки 

политики, ако не среща открита съпротива и бойкот 

вътре в полицията, може да бъде торпилирано от 

безразличие, липса на мотивация за прилагането им или 

откровено неразбиране. Това влече след себе си 

консервиране на традиционните полицейски практики и 

продължаващо разминаване между интересите на 

общностите и на полицията.  

 Демократичният опит при реализацията на 

полицейски реформи във Великобритания, Холандия и 

най-вече САЩ сочи, че полицията е ефективна, само с 

подкрепата и доверието на обществото при създаване и 

законно гарантиране на партньорски отношения между 

правоприлагащите и силови структури и населението.  

 В процеса на подобряване на взаимодействието 

между гражданите и полицията, за да се гарантират 

правата и свободите на гражданите, полицейските 

системи за сигурност трябва да са защитими от 

криминални атаки, основани върху възможната 

злоупотреба с това сътрудничество. Затова постигането 
на устойчив и балансиран формат на гражданско-

полицейските отношения е възможен чрез 

регламентирани практики за насърчаване на 

общественото доверие в полицията. Лидерството в 

сигурността е друг важен фундамент.Според Н.Крушков 

"ролята на лидера на системата за сигурност е "да вижда 

бъдещето" като разграничава и отделя важното от 
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маловажното, значимото от безсмисленото, и 

благодарение на тези си способности лидерът поставя 

точните цели."[1] 

    Съгласно общоприетата концепция на ОССЕ и в 
частност позицията на Transnational Threats Department’s 

Strategic Police Matters Unit (SPMU) от 2008 г., полицията 

е препоръчително да се съобразява с няколко основни 

условия:  
 • да спазва принципа на достъпност до 

населението, нейните представители да са известни и 

разпознаваеми,  

 • да са на разположение на гражданите, да 

познават жителите на съответния район и да са наясно с 

проблемите им,  

 • да са в състояние да привличат и мобилизират 

населението при необходимост за изпълнение на 

правоохранителни акции,  

 • да се отчитат и докладват за постигнатите 

резултати (Pate, Sampson, 1989).  

 За реализиране на концепцията за адекватни 

гражданско-полицейски отношения и общностно 

ориентирана полиция е необходимо:  

 • Да бъдат приети общи и специфични критерии 

за оценка на процеса на изпълнение на дейността на 

полицията, съобразени с местопребиваванаето и 

социалните условия на населението (което включва 

уместност, ефективност, въздействие и устойчивост).  
 • Да има възможност за провеждане на 

проучвания на общественото мнение, поредици от 

специализирани интервюта и фокус групи за оценка на 

ефективността на полицейската работа и нивото на 

безопасността в районите, където населението живее;  

 • Да се създадат и поддържат адекватни форми 

за вътрешен и публичен одит за нивата на правителствен 

контрол върху полицейските дейности. 

 • Да се осъществява перманентен анализ на 

съобщенията в медиите при отразяването на полицейски 

действия;  

 • Да се поддържат регистри за съвместни 

действия между полицията и институциите на 

гражданското общество;  

 • Да се осъществява задълбочен анализ на 

официални и неформални обществени форуми, 

ангажирани с оценка на гражданско-военните 

взаимоотношения. 

 Разбира се изпълнението на тези задачи е 

зависимо и от личните качества на служителите, тяхната 

обща и правна култура, нивото на информираност и 

професионални умения, способността им установяват 

връзки с населението. 
 По същността си, концепцията за изграждането 

на адекватни гражданско-полицейски отношения 

предполага такава дейност на полицията, която е 

фокусирана върху изграждането на устойчиви връзки, 

партньорства и сътрудничество с общността на 

гражданите. Този подход предполага едновременно 

усилие както на полицаите, така и на гражданите на един 

район за изграждането и прилагането на политика за 

превенция и противодействие на местната престъпност. 

Проблемът е важен за България, доколкото контекстът 

на извършваните реформи към демократизиране на 

обществото и държавата, е невъзможен без съществени 

реформи в полицейската институция. Дълго време 

полицейската функция се изпълнява от „милиция“ – знак 

за силно партизиране на проблемите на обществената 

сигурност, за наличие на политически контрол и натиск 

върху служителите и за създаване на условия, 

несъвместими с демократичния ред. В условията на 
съществуването на тоталитарен или авторитарен модел, 

милицията представлява военизирана част, изпълняваща 

функции, противоречащи на националния и на 

обществения интерес, подчиняваща се на отделна 

господстваща група в обществото и 

разпросторстраняваща репресията не в обществен, а 

частен (партиен) интерес. В условията на 

демократично обществено устройство, съществуването 

на „милиции“ се оправдава най-често със създаването на 

доброволни организации за защита на населението или 

при извънредни обстоятелства (природни бедствия, 

катастрофи и др.) или за преодоляване на изцяло местни 

проблеми (защита от престъпни посегателства), но при 

доминираща роля на полицейските служби.  

 Развитието на този процес, който прераства по-

късно в реформа на полицейската дейност, започва през 

80-те години на 20 в. в САЩ, в период когато в 

определени райони на САЩ общественото доверие в 

полицията е ниско, а страхът от престъпност и нейните 

реални нива са високи. Това провокира нарастване на 

риска от разпадане на социалната тъкан и капсулиране 

на социалния живот на гражданите  

 Философията на тази концепцията за изграждане 
на адекватни гражданско-полицейски отношения почива 

върху идеята, че полицейските служители и живеещите в 

общността граждани създават нов модел на 

сътрудничество с цел разрешаването на съвременни 

обществени проблеми, провокирани от различни форми 

на престъпност, на страха в общността от нея, което дава 

– или поне се очаква да даде – отражение върху 

качеството на живота на общността и условията на 

съвместно съществуване. Това предполага консенсус 

между различните социални групи и полицейските 

служители, че постигането на подобни цели изисква 

развитието на нови отношения между гражданите и 

институциите, ангажирани с правоприлагащи функции, 

чрез разширяване на тяхната роля при формулирането и 

налаганите на приоритети при провеждане  на 

полицейските дейности с единствена и основна цел 

подобряване на живота на общността. Това категорично 

премества фокуса от това полицията да се занимава с 

прецеденти престъпления, например, към 

необходимостта да мобилизира действията си върху 

проблемите на общността.  

От емпирична гледна точка относно етапите на 

реализация и поведението  на силовите структури  и 
държавния апарат особено актуален е трудът на д-р 

Антон Златанов  “Теоретични и правни аспекти на 

дейността на полицейските органи по осигуряване на 

обществения ред при масови мероприятия “.[2] 

  
 В този модел служителите на полицията 

притежават цялата власт при разрешаване на ежедневни 

обществени конфликти и противоречия, отнасящи се до 

престъпността. В същото време обаче полицейският 

служител не споделя притеснения от налични, 

съпътстващи криминалната активност, дребни 

конфликти, не показва съчувствие и безпокойство към 
уплашените жертви, защото теорията полага, че личните 

му емоции са различни от възможността да стигне до 
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„фактите“. От 70-те години на миналия век от 

полицейските служители се изисква все повече да 

изразяват загриженост за здравословните проблеми на 

жителите на общността, състоянието на 
инфраструктурата, балансът на местните (често 

неформални) правила и споделяне на емоционалните 

тревоги на гражданите.  

 В противовес на това новият модел на 

общностно-ориентирана полиция предполага нейните 

служители да търсят и намират нови начини за 

насърчаване на сътрудничеството между гражданите и 

полицията. Тук споделената от общността информация е 

„жизнената сила “ на полицейската дейност. „Умният 

политик, умният общественик знаят, че нещо се е 

случило тогава и само тогава, когато то е станало 

публично достояние. Тази проста, но изстрадана 

максима стои в основата на обществените комуникации 

и дава силата на т.нар. информационно съсловие (а не 

само на журналистите) с право да бъде определяно и 

наричано „четвърта власт“.[3]Затова предизвикателство 

пред полицията е получаването на информация от 

общността, което изисква минимална степен на доверие. 

  

Полицейските служители трябва да бъдат обучени да 

поемат и да изпълняват функции, които изглеждат 

нетипични за традиционната полицейска тактика. От 

общността пък се очаква да разшири ангажимента си към 

създаване и координация на комуникацията с 

полицейската институция. Това означава полицията да 

бъде по-открита, да „филтрира“ очакванията на 

обществото върху собствената си работа , но и да запази 

формално култивирания инстинкт да реагира адекватно 

на тежки престъпления.  

 Ориентираната за връзки с 

гражданското общество полиция следва стратегия, 

която се състои от комбиниране на полицейски и 
обществени практики. Това може да се случи само, ако 

самата полиция промени своите организационни 

структури, ориентацията на персонала си и коригира 

своята ценностна система.  Превенцията предполага 

полицията да бъде проактивна, а не реактивна към 

социалните проблеми и ситуации. По принцип 

превенцията е много по-привлекателна алтернатива на 

заетите с полицейска дейност, в сравнение с 

изпълнението на останалите полицейски функции, 

защото ако се прилага ефективно, тя намалява нивото на 

виктимизация в общността. Освен това превенцията 

открива и редица оперативни възможности. Те се 

основават на изследване на проблемите и условията, 

които причиняват престъпността и разработване на 

ефективни мерки, които да я премахнат или поне 

редуцират – по същество основна задача на 

полицейската дейност.  
 Партньорското начало е сърцевината на 

гражданско-полицейските отношения. Това предполага 

форми на споделено сътрудничество не само между 

полицията и общността, но и прякото участие на всички 

останали публични авторитети и правителствени 

агенции. Това несъмнено разчупва бюрократичните 
йерархии, които традиционно задушават обществените и 

най-вече публичните отношения и предполага участие на 

всички полицейски служители, а не само на онези, които 

им е делегирано да следят за неговото изпълнение. Освен 

това в него се включват полицейски служители от 

всички нива на йерархията, които трябва да работят в 

синхрон с йерархиите на общността, която обслужват. И 

на трето място, сложността произтича от факта че 

полицията трябва да продължи да осъществява старите 
си задачи, но по много различен начин.  

 Полицаите стават разпознаваеми, те са 

продължение на гражданското „нас“, което в никакъв 

случай не ги прави консенсусни с проявите на 

криминални отклонения, които се случват в общността.  

  Аспектите за постигане на легитимност на 

полицията – способността за постигане на справедливост 

и за демонстриране на морална устойчивост – са двата 

значими предиктора на готовността на общността да си 

сътрудничи с полицията. Гражданите могат да се 

ангажират с каузата на борбата с престъпността само, 

ако се идентифицират с полицията като морален 

авторитет, или защото вярват, че полицията упражнява 

властта си по честен начин.  
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1. Introduction 

Since the attacks of 11 September 2001, the perception of the 
potential terrorist threat to nuclear installations has changed 

significantly. Within the nuclear industry, the immediate 

international response was to enhance security by augmenting the 
forces guarding installations, increasing physical protection by 

installing additional security devices, enhancing protection 
procedures, tightening access control, increasing standoff distances 

for surface vehicles, reviewing and updating emergency 
preparedness, and generally increasing awareness of the need for 

close cooperation, at all levels, between government and private 

sector entities concerning warning and response. 

It was less clear what additional analyses could and should be 
performed to determine whether the structures, systems and 

components important to safety at nuclear power plants provide 
optimum physical protection against potential terrorist attacks and 

to identify any cost beneficial changes in the form of back fits 

Many licensees of nuclear power plants around the world, in some 
cases mandated by their regulatory agencies, carried out 

calculations of the robustness of plant structures when subjected to 

aircraft impacts, taking into account dynamic and resulting fire 
effects. These calculations were generally limited to the 

performance of passive structures and systems. 

In any terrorist attack or act of sabotage, the overarching concern is 
to achieve and maintain a safe shutdown condition, including 

continued availability of heat sinks and containment of radioactive 
material until the incident has been brought under control. This 

publication provides guidelines for the assessment of the 

engineering safety aspects of the protection of nuclear power plants 
against sabotage, including standoff attacks. 

The Nuclear Security Fundamentals publication [1] provides the 

objective and essential elements for the entire nuclear security 
regime. Recommendations indicate what a nuclear security regime 

should address for the physical protection of nuclear material and 
nuclear facilities [2], radioactive material and associated facilities 

[3], and nuclear and other radioactive material out of regulatory 

control [4]. These publications recognize the particular threats that 
could be posed by insiders, as well as the need to implement 

specific measures against insider threats and to evaluate those 
measures accordingly. 

2. Objective 

In the light of the current threat environment, the overall objective 

of this report is to provide methods for evaluating - and, if 
necessary, for proposing corrective actions aimed at reducing 

(mainly through upgrades) - the risk related to any malicious act 
that, directed against a nuclear power plant, could endanger the 

health and safety of plant personnel, the public and the environment 
through exposure to radiation or the release of radioactive 

substances [5]. 

This report describes a methodology for assessing the capacity of a 

selected subset of a nuclear power plant's safety related structures, 
systems and components (SSCs) to withstand sabotage induced 

events. The proposed methodology, which includes screening, 
applies existing safety margin assessment techniques in an 

integrated manner. Specifically, the aims of this report are to: 

(a) Provide a link between the information in The Physical 
Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities [6], general 

guidance on the physical protection of nuclear material and nuclear 

facilities against sabotage, and engineering safety aspects of 
protection against sabotage; 

(b) Provide a link with general guidance on the identification of 

vital areas within nuclear facilities and on the development and 
maintenance of the design basis threat (DBT); 

(c) Provide general guidelines for the assessment of nuclear 

facilities in relation to sabotage induced sequences; 

(d) Use common terminology drawn from established (i.e. 

consensus) definitions or define new terms, when necessary, to 
clarify joint safety/ security concepts; 

(e) Propose a safety margin assessment approach that allows for the 

use of different acceptance criteria from the design process (e.g. 
best estimate versus design allowable); 

(f) Provide for an assessment process so that decisions can be made 

by the operator (or regulator) of an installation concerning the need 

to enhance or upgrade the safety related SSCs, the physical 
protection measures or on- or off-site emergency procedures; 

This report covers all nuclear facilities, including nuclear power 

plants, research reactors, and fuel fabrication plants, reprocessing 
plants and spent fuel storage facilities. However, the emphasis is on 

nuclear power plants because they involve the most complex 
analysis. 

Events considered to be within this scope include those that: 

(a) Involve forced intrusion into the protected area of the site (i.e. 

the area under the administrative control of plant management), 

such as by a 'malicious vehicle' (e.g. a truck loaded with explosives 
and carrying armed intruders); 

(b) Are initiated by persons outside the site area. Such an event may 

involve missiles, the release of a toxic gas within the site area or an 
aircraft steered to hit the installation; 

(c) Are initiated by insiders; 

(d) Include multiple modes of attack, for example, combinations of 

the above events; 
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Two types of threat are distinguished: 

(a) Threat type 1 (TT-1) refers to those threats posed to the nuclear 
power plant by insiders or by adversaries intending to intrude into 

the facility (with or without insider assistance).  

(b) Threat type 2 (TT-2), in contrast, refers to threats that are 
initiated outside the plant boundary and do not require the presence 

of the adversaries on-site. Examples of this type of threat include 

standoff attacks such as shoulder launched missiles and malicious 
aircraft impacts. 

Obviously, specific criteria are needed to perform risk assessments. 

Generally, these criteria are provided by the national nuclear 
regulator. The following is a sample set of criteria: 

(a) Is the nuclear power plant sufficiently robust to prevent 

immediate, uncontrolled release of significant amounts of fission 
products (i.e. catastrophic failure) in the event of an attack? 

(b) Do the essential safety systems continue to perform their 
functions (e.g. to cool the nuclear fuel and contain the release of 

radioactive material), or can they be started and operated as needed? 

(c) Following an attack, can the essential safety systems be operated 
until repairs can be carried out, even given related effects such as 

fire, smoke and structural damage? 

(d) Are the design and operation of the nuclear power plant and the 
response procedures and capabilities such that any exposure of the 

public and facility personnel is minimized in the event of a large 

external attack? 

The evaluation methodology outlined provides a means to 
determine whether one or more safe shutdown paths exist to 

perform the required safety functions when subjected to a given 
threat scenario. The term 'success path' refers to a minimal set of 

components for a subset of plant systems whose operability and 
survivability are sufficient to ensure that the plant performance 

criteria are met, as required and defined by the regulator or other 

governing body. A success path may include plant functions beyond 
safe shutdown if the metric of interest is radioactive release to the 

environment below an acceptable limit.  

The term 'safe shutdown path' is defined here as a minimal set of 
components required achieving and maintaining a safe shutdown 

condition without consideration of containment or exposure of the 
public due to radioactive releases. While the terms 'safe shutdown 

path' and 'success path' are not necessarily identical, they are used 

interchangeably in this report. Furthermore, the term 'performance 
criteria' is used to denote criteria related to the type of function 

(performance) required from the SSCs.  

The term 'acceptance criteria', in contrast, refers to the allowable 
behaviour limits for the SSCs in relation to the given function. Both 

are determined by the regulatory body. 

3. Evaluation methodology  

3.1 Threat evaluation 

Every operator has to define the consequences with regard to which 
the nuclear threat is to be evaluated. In the case of sabotage, the 

criteria are related to the safety of plant personnel and the public, 
and the risk acceptance criteria are described in terms of 

radiological consequences [6]. 

The DBT describes the "attributes and characteristics of potential 

insider and/or external adversaries, who might attempt unauthorized 
removal of nuclear material or sabotage, against which a physical 

protection system is designed and evaluated" [6]. 

Threats that may need to be considered by the plant but that are not 
included in the DBT are referred to as being 'beyond the DBT'. The 

distinction is made because acceptance criteria used for events 
beyond the DBT may differ from those used for DBT events [7]. 

All threats may also be described in terms of TT-1 and TT-2.  

3.2 Development of specific threat scenarios 

This step in the evaluation process aims at better defining the threat 

scenarios with regard to the specific facility being evaluated [8]. 

This process may lead to the exclusion of some scenarios on the 
basis of the following considerations: 

Site and installation characteristics  

The surrounding topography and vegetation may be sufficient to 

exclude certain scenarios of threats initiated outside the plant 
boundary. For certain types of threat, the location and layout of the 

plant site may limit the likelihood that particular on-site areas will 

be affected.  

For example, a plant's location in hills, mountains or a valley may 
limit the feasible approach angles and speed of large aircraft in an 

attack on the site. Other factors, such as the location of transmission 
lines, may limit approach paths for attacks by large aircraft. For 

blast loading conditions, the shielding of structures provided by 
topographic effects and adjoining structures may limit the area of 

influence and thus should be taken into account.  

Similarly, potential site conditions that may benefit adversaries also 

need to be taken into careful consideration, for example, the 
proximity of nuclear facilities to public transport infrastructure 

(roads, railways, and airports) or to industry and populated areas. 
Research reactors tend to be located within research centres or on 

university campuses, which may make the identification of potential 
intruders or attackers difficult.  

Type and number of facilities at the site:  

A nuclear power plant may have several reactor units on-site, with 
the possibility of interdependent safety or support systems. Multi-

unit sites often assume the availability of companion unit systems 
when addressing non-common-cause events. In addition, other 

critical facilities may be present within the plant boundary, such as 
those for spent fuel storage in fuel pools or dry cask storage. 

 Research reactor sites may have associated laboratories, isotope 

production facilities and hot cells. All facilities at the site may 
require simultaneous physical protection when subjected to TT-2 

attacks.  

The evaluation should take into consideration all on-site facilities 

and any interdependence of their safety systems. Such consideration 
includes consequence assessment of environmental discharges that 

are cumulative for all facilities on a site. 

Design 

Nuclear power plants are designed for a wide range of extreme 
environmental loading conditions. The measures to defend against 

design basis internal and external events - such as fire, pipe whip, 

earthquakes, extreme winds, explosions or aircraft impacts - provide 
an 'envelope' of protection for a nuclear power plant.  

It is important that this protection be taken into account when 

evaluating threat scenarios. In fact, some scenarios may be excluded 
from further consideration because they are effectively bounded by 

design basis conditions. Bounding can be demonstrated on the basis 
of the event (for the whole facility), the extreme load (for each 

item) or the sizing requirement derived from the loads. 

Facility independent off-site security measures  

Administrative and other measures in force outside the plant 

boundary are called facility independent off-site security measures. 
These measures can range from increased security in the aviation 

industry to surveillance performed by off-site entities in the vicinity 
of the site. If they are in place and effective, the measures may 

serve to exclude certain threat scenarios from consideration or to 

better define the parameterization of threat scenarios. 

In the screening process for external events of a natural or an 
accidental human induced origin, two methods are generally used: 
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screening by distance and magnitude, and screening by probability 
of occurrence. In the first method, the minimum distance and the 

maximum magnitude (i.e. the most conservative conditions) of the 
event are postulated with regard to the nuclear power plant site, and 

the potential damaging effects on plant safety are assessed.  

If the effects are found to be insignificant, the event is screened out 

with regard to the assessed parameter. For example, an attack 
scenario involving a vehicle containing explosives may be screened 

out on the basis of the effective barrier's distance from the safety 
related systems of interest.  

3.3 Extreme environment load evaluation 

The sabotage threat scenarios to be evaluated may be of two types, 

TT-1 or TT-2. The scenarios are described in sufficient detail such 
that the extreme environment associated with each can be specified. 

The focus here is on the engineering safety aspects of the threat 

scenarios and the associated extreme environment. The list of 
potential threats encompasses internally and externally initiated 

events, and combinations of the two. In addition, multimode threats, 

as described herein, are identified and evaluated. It is expected that 
some of the threat scenarios will involve intruder attacks, either 

alone or as part of a multimode attack.  

The objective of the extreme environment load evaluation is to 
provide the plant engineering organization with a matrix of 

environmental conditions produced by the threat scenarios, which 
can be applied to portions of or the entire facility. The result is an 

environment load table that specifies the environmental loads and 

load combinations to be considered by the plant engineering staff in 
evaluating of structures, systems and components (SSCs) necessary 

for successful plant performance. Given this information, the plant 
engineering organization can determine the facility's capability of 

resisting the threat. The environment load evaluation serves as the 
interface between the threat scenarios and the evaluation process; it 

includes only the engineering aspects, and not the details of the 
threat scenarios. 

In the evaluation process, the inherent strengths of facilities due to 

the design and construction conditions should be recognized. In this 

process, the focus is on the SSCs required to safely shut down the 
facility and maintain it in a safe shutdown condition throughout the 

period required for recovery actions and for additional entities 
outside the plant to assist, if necessary. Structures, systems and 

components are designed and evaluated for a large number of 
environmental conditions: 

- Structures generally provide one or more of the functions of 

pressure retention, shielding and confinement, and support to 

systems and components. Structures and structural elements are 
designed for the operating and accident conditions expected 

throughout the life of the facility. Operating loads include dead 
load, live load, atmospheric temperature, thermal loads, vibration, 

radiation effects, pressure retention and ageing effects (radiation, 
corrosion and other effects of material degradation). Structures are 

designed for accidental loads such as missile impact (internally or 

externally generated), extreme winds, flooding, earthquakes, 
explosions/blasts (internally or externally generated), extreme heat 

loads, extreme radiation effects, impulse loads due to pipe whip and 
other phenomena, and heavy load drops. Some of these loading 

conditions are considered in the design to act simultaneously.  

- Systems are, in general, designed for a companion set of operating 
and accident conditions for structures. System design also includes 

considerations of redundancy of function and separation, 

segregation and diversity of trains and elements to provide high 
reliability for successful system performance under both normal 

operating and accident conditions. 

- Components are generally designed for a companion set of 
operating and accident conditions for structures and systems. 

However, the environments for which components are designed, 
qualified and maintained are typically more extensive than those for 

structures and systems. Normal operating conditions comprise a 
wide range of specified conditions (e.g. temperature, humidity, 

radiation, cooling, vibration) under which components must 
function (e.g. pumps delivering fluid at a specified flow rate). 

4. Overview of design and evaluation of physical 

protection systems 

The PPS in a nuclear power plant is designed to protect the facility 
against the DBT. During a DBT event, the engineering safety 

aspects support the PPS and constitute an additional layer of 
defence in depth. A very brief description of a PPS is included here 

for completeness. The effective assessment and implementation of 
this procedure requires the integrated efforts of the PPS experts and 

those personnel responsible for engineering and operational safety.  

4.1.    Physical protection systems 

Physical protection against sabotage requires a combination of 
hardware (security devices), procedures (including the organization 

of guards and the performance of their duties) and facility design 

(including layout). The physical protection measures are designed 
taking the nuclear facility's characteristics, the nuclear material, the  

DBT and the potential radiological consequences into account. 

An effective PPS performs the primary functions of [9]: 

(a) Deterrence; 

(b) Detection and assessment; 

(c) Delay; 

(d) Response. 

4.2. Vital area identification 

A vital area is an "area inside a protected area containing 
equipment, systems or devices, or nuclear material, the sabotage of 

which could directly or indirectly lead to unacceptable radiological 

consequences" [6].  

By evaluating the consequences of malicious acts, safety experts, in 
close cooperation with security experts, identify potential sabotage 

targets within nuclear facilities that require protection to prevent 
unacceptable radiological consequences in the case of an attack [6]. 

The minimum complement of equipment, systems and devices may 
include all designated safety systems if required by the overall 

safety philosophy. 

 Alternatively, the minimum set may be a subset of all equipment, 

systems and devices, again dependent on the criteria established by 
the regulatory body or its designee. The VAI process is complex, 

and many different methodologies may be used. The number and 
extent of the vital areas are facility specific. 

As mentioned above, the VAI process involves target identification, 

which is the basis of PPS design. Target identification focuses on 
what to protect, while a PPS design addresses how to protect 

identified targets.  

Target identification does not consider whether the physical 

protection measures can be overcome or the difficulty of providing 
physical protection. In other words, target identification identifies 

areas, components or functions to be protected; the threat to these 
items and the ease or difficulty of protecting them against a threat is 

considered after the items have been identified. 

4.3. Sabotage margin assessment (SMA) procedure 

Generally, the SMA approach to evaluating the capacity of 
engineering safety features comprises the following steps.  

(a) Introduce into the evaluation process the extreme environment 

definition matrices, which contain the definition of loading 

environments and load combinations for engineering evaluations. 
These extreme environments may include impact, explosion/blast, 
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heat/ fire, vibration, hazardous material release, flooding and other 
site specific conditions. 

(b) Define the overall performance criteria for the nuclear power 

plant subjected to the extreme loading environments. For example, 
the overall performance criteria may be defined as hot or cold 

shutdown for 24 h after the threat scenario is initiated. A further 

assumption is that additional aid from outside the plant boundary 
can be effectively mobilized within 24 h.  

(c) Define the assumptions that will be used in the engineering 

evaluation. Examples of assumptions for a nuclear power plant are: 

 (d) Define SSC capacity criteria.  

(e) Define one or more safe shutdown or success paths. 

(f) Verify that each candidate vital area set identified in the VAI 
process contains the equipment for at least one success path. An 

alternative approach would be to determine the candidate vital area 

sets and then perform the capacity evaluation on some or all of 
them. 

(g) Identify the SSCs that make up the safe shutdown path(s) and 

are required to function during and after the threat scenario event, 
given the aforementioned assumptions. Define the specific 

functions that these SSCs must perform during and after the event. 
Note that some threat scenarios may have such large affected areas 

or footprints that a simple screening of the overall plant site for 

likelihood of significant damage within the footprints may limit the 
number of SSCs to be evaluated. 

 (h) Evaluate SSC capacity when subjected to the extreme 

environmental loading conditions specified. 

(i) Define a measure of plant capacity, such as the high confidence 
of low probability of failure (HCLPF) when subjected to the 

identified threat scenarios. 

4.3. Composition of the sabotage margin assessment 
team 

The SMA team comprises: 

(a) Plant experts knowledgeable about plant systems, security, 

operations and engineering, who are responsible for converting the 
threat scenarios into specific extreme loading conditions in different 

areas of the plant. This activity should be treated as strictly 
confidential, with the extreme loading conditions produced being 

passed on to relevant experts for evaluation.  

(b) Experts in security (PPSs) supplemented with experts in plant 

operations and on-site emergency management. 

(c) Experts in engineering safety assessment, system design, 
engineering (civil, structural, fire, electrical, mechanical, 

instrumentation and control) and plant operations. This aspect of the 
assessment team is the focus and the related activities ultimately 

screen out certain SSCs with regard to the relevant extreme loading 

conditions and identify those for which more detailed analysis is 
required. 

Other experts in areas such as missiles, aircraft or demolition are 

helpful in the evaluations. 

Procedures need to be in place to minimize the disclosure of 
confidential information, especially to the experts responsible for 

evaluating SSC capacity when subjected to specific environmental 
loading conditions. One goal is to keep threat information separate 

from plant condition information, particularly when informing the 

relevant experts - who do not need to know threat specifics. This is 
accommodated by the SMA approach. 

5. Conclusions 

The facts presented in this report are based on the premise that the 

design, layout and safety infrastructure built into existing nuclear 
facilities may be of considerable benefit in mitigating the effects of 

malicious acts. However, this benefit may not apply uniformly to all 
threats and all required safety functions. 

The evaluation process described here, together with the proposed 

model for the interaction of specialists in the operation of nuclear 
facilities, nuclear safety engineering and physical protection, 

provides plant management and other stakeholders with the 

robustness and vulnerability information needed to make decisions 
concerning upgrades or implementing other means to reduce the 

risk to the public.  

Decisions to allocate the resources required for upgrades and 
changes are based on estimated improvements in the capacity to 

either prevent the act of sabotage or eliminate its ability to initiate a 
release of radioactive substances. 

Specifically, decisions are based on: 

(a) Estimated 'performance' improvements (e.g. margin 

improvements); 

(b) Ease of implementation; 
(c) Time for completion of upgrade (e.g. outage); 

(d) Time at risk. 
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Анотация: В доклада са разгледни видове материали, за изработване на бронеплочи, техните свойства и хатактеристики. 

Направено е изпитване за балистична устойчивост на керамични бронеплочи, чийто основен защитен слой е изработен от 

корундова керамика. Отчетени са резултатите от изпитването.  
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Abstract: The report discusses the types of materials for the manufacture of armor plates, their properties and characteristics. A ballistic 

resistance test was performed on ceramic armor plates, the main protective layer of which is made of corundum ceramics. The test results 
are reported. 
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I.Въведение 
Ролята на керамичния слой е да разруши челната част на 

куршума, да увеличи площтта на въздействие върху 
следващите слоеве от преградата и да погълне част от 

кинетичната енергия на остатъците от куршума в процеса на 
спирането му във вече разрушената керамика. За да може 

разрушеният обем керамика да бъде в състояние на натиск и да 
се предотврати разлитането на осколки, е необходима 

достатъчно здрава и енергоемка подложка, прекратяваща 

движението на остатъците от куршума и разрушената керамика 
в процеса на своето деформиране без разрушение, при 

допустима за защитавания обект тилна изпъкналост. 
 

 Керамични материали за бонеплочи 
Керамиката е материал, получен от изпичане или горещо 

пресоване на прахове от минерални вещества. За изготвяне на 

броневите елементи, се използват оксидна, карбидна, бор 
нитридна и смесени керамики. Технологията за получаване на 

керамичните изделия е изпичане при висока температура на 
предварително пресовани заготовки. По тази технология се 

получава корундова керамика (AL2O3). Когато при изпичането  
произтичат химически промени, то такава керамика се нарича 

реакционно изпечена. Такава е например керамиката на 
основата на силициевия карбид SiC. Изпечената керамика се 

характеризира с не голяма пористност на материала, което 

влошава нейните механични свойства. Ниската пористност и 
високото ниво на механични свойства, се постига чрез горещо 

пресоване на изходните материали (прахове) при висока 
температура. Например, при горещо пресоване с висока 

температура 2200°С, се получава керамика на основата на 
боров карбит B4C.  

 Структурно, керамиката се състои от кристална, аморфна 
фаза и пори. Свойствата при тези фази, а също така и 

порисността определят механичните свойства на керамичните 

бронеелементи. Колкото са по-малки размерите на кристалните 
частици, колкото е по-малка аморфната фаза в керамиката и 

колкото е по-малка порисността, толкова е по-голяма 

здравината и твърдостта на керамиката. Основните механични 
характеристики на керамиката, са най често използваните в 

многослойните защитни структури на средствата за 
индивидуална защита (СИЗ). Те са показани в таблица 1.  

В таблица 1 за сравнение са показани и данни за същите 
параметри на стомани, от които се произвеждат сърдечниците 

на куршумите Ст10, ТУС стомана У12 и стомана 45Х. За 
разлика от стоманата, керамиката има два три пъти по малка 

плътност и средно два пъти по-голям коефициент на 

еластичност. Това води до големи стойности на скоростта на 
разпространение на надлъжните еластични вълни от  10 ... 12 

кm/s. 
 

 Табл. 1. Физико-механични характеристики на керамики, 

използвани в СИБ и на стомани, от които се произвеждат 

сърдечниците на куршумите. 

 

КЕРАМИЧНИ ПРАХОВЕ  
За балистична защита най-често се използват, SiC и B4C 

прахове произведени чрез карботермично намаляване на 
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силициевия оксид или боров оксид при контакт с източник на 
въглерод. Полученият прах е с големи зърна и трябва да бъде 

раздробен до получаване на микронни до субмикронни частици 
за зърното. Процесът на раздробяване е свързан с голямо 

замърсяване, в следствие на което се предизвикват промени в 
рамките на частиците. За да бъде постигнато добро качество на 

керамиката, процесът на разбиване трябва да протича при 

висока чистота. [1] 
Алуминиевият нитриден прах (ALN) се произвежда 

предимно чрез карботермично нитриране на двуалуминиев 
триоксид (Al2O3) в контакт с въглерод в атмосфера на азот. 

Съдържанието на кислород може значително да повлияе на 
структурата на ALN. При добивът му могат да се използват и 

не големи пещи. Примесите кондензират близо до студени зони 
на пеща, което може да доведе до промяна на химическия 

състав на праховете. Също, както и при SiC, ALN, той трябва 

да бъде раздробен за да се постигне микронен размер на праха. 
Раздробяването води до замърсявания, които трябва да бъдат 

отстранени. [2,3] 
Шпинел - Spinel (MgAl2O4) и алуминиевия оксинитрид 

(AlON) са специални материали, които обикновено се 
произвеждат в много малки обеми за прозрачни кристални 

керамики. AlON прах не е наличен в търговската мрежа, но 

обикновено се получава в процеса на производство на 
керамика. Общите методи за получаване на AlON са или 

директна реакция на Al2O3 +AlN или намаляване нитрирането 
на Al2O3 + C + (Al или H2) в азот или амоняк. Последният 

процес е най-широко използван, въпреки че с този процес, е 
сравнително трудно да се отстрани целият остатъчен въглерод. 

Както с ALN и SiC, този процес води до получаване на прахове 
с едри зърна, които трябва да бъдат намалени по размер чрез 

раздробяване.[4]   

Шпинел праховете се получават чрез директно 
взаимодействие на магнезиеви и алуминиеви соли, които 

впоследствие се калцинират до получаване на прахове. Спрей 
пиролизата също се използва за получаване на прахове с много 

висока чистота. Многообразието в химическия състав, 
размерът на частиците и степента на агрегация е довело до 

предизвикателства в производството на прозрачна керамика.[5] 

Съществува необходимостта от провеждане на изследвания за 
възможностите за производството на по достъпен и 

унифициран керамичен прах. 
  

 СИЛИЦИЕВ КАРБИД 
Силициевият карбид (SiC) не се намира в значими 

количества в природата, но е един от най-широко използваните 
синтетични технически минерали. SiC се използва основно 

заради свойствата му твърдост и рефрактерност. Друго 

приложение на SiC е като източник на силиций в 
металургичната обработка на желязото. Твърдостта и високата 

температурна стабилност на SiC, както и на алуминия ги прави 
широко използвани, като абразивен материал. За изделия с по-

високи характеристики, се използва SiC прах с по-висока 
чистота (зелен). За такива с по-ниски изисквания, се използва 

SiC прах с по-малка чистота (черен). [6] 
За керамични изделия, като например бронеплочи, се 

използват само най-чистите зелени материали. SiC с висока 

степен на чистота има широко приложение при изработването 
на космически огледала, полупроводниково оборудване, 

кабели, машини за изработване на силициеви пластини за 
рязане и автомобилни катализатори. Това приложение на 

зеления SiC е довело до производство на повече от 1 милион 
тона годишно, като керамиката за бронева защита представлява 

по-малко от 1 процент от производството на SiC с висока 

чистота. Съществуват много методи за производство на SiC, 
включително карботермична редукция на силициев диоксид, 

химически реакции в газова фаза и електротермични техники. 
Един от тях е процесът на Acheson, който датира от 1893 г.. 

При него електроди с графитно ядро са поставят в смес от 
въглероден реагент, сол и пясък. Електрическият ток затопля 

графита и реагентите, което води до формиране на кух 
цилиндър от SiC и отделянето на газ въглероден окис (CO).[7] 

  Химичната реакция за производството на SiC от кварцов 
пясък и въглерод, описана от Acheson, може да се представи по 

следния начин: 
 

SiO2 + 3C → SiC + 2CO 
 

Точната кинетиката на реакцията е силно зависима от 

източника на въглерод, размера на частиците, еднородността на 
смесване, опаковане на силиция и въглерода. В процеса на 

нагряване на графитното ядро, силициевия диоксид може да 
реагира с въглерода при температури по-ниски от 1527 °С, за 

да се създаде β-SiC. При температури около 1900 °С,             β-
SiC се превръща в α-SiC. Образуваните различни прототипи 

зависят не само от температурата, но и от съдържанието на 
примесите.[8] 

В някои трудове се посочва, че при фритоване на  SiC, с Aln 

и оксидни добавки, би се получило значително въздействие 
върху механичните свойства на получения SiC.[9]  Показва се 

силното влияние на редките примеси върху вътрешно-
кристалните характеристики и механичните свойства на 

SiC.[10]  По този начин по-добре се изяснява ролята на 
вътрешно-кристалните фази, което би могло да се използва при 

създаването на броневи материали с много високи 

експлоатационни характеристики. 
 

БОРОВ КАРБИД 
Пазарът на боров карбид се диктува от неговите качества, 

като твърдост, абразивни свойства, способността му да 
поглъща неутрони (използва се за изработване на контролни 

пръти в атомни реактори, и други приложения) и неговата 
специфична твърдост за изработване на керамични 

бронеплочи.[11]  Боровият карбид е твърда смес, съдържаща от 

10% до 20% въглерод. Химичният състав на праховте на 
боровия карбид зависи от конкретния начин за тяхното 

синтезиране.[12]  Процесът на карботермична редукция 
осигурява получаването на големи количества боров карбид на 

прах. Процесът на магнезио-термична редукция и 
газообразната фаза на реакцията, води до получаване на 

висококачествени финни прахове. 

Карботермичната редукция на боровия карбид се 
осъществява в електро-дъгови пещи или пещи на Хигинс. В 

този случай, подът с водно охлаждане от вътрешната страна, е 
изолиран със стена от смес на боров оксид и въглеродни 

прекурсори. Електрическата дъга се използва за генериране на 
температури от порядъка на 2500-2800 °C. Когато достатъчно 

количество от материалите са реагирали, електродите се 
изваждат и стопилката се охлажда, в резултат на което се 

получава блок, който тежи между 25 kg. и 1000 kg. Отливката 

се подлага на серия от операции на разбиване и смилане до 
получаване на прах с необходимите размери.[13] 

Друг метод е директната карботермична редукция. Той се 
извършвана във вертикална тръбна пещ, при температура в 

порядъка от 1973°C до 2073 °C. При този метод се получава 
много по чист и фин продукт (прах 0.5 – 5 μ), но добивът е 

много по-малък от този при използване на метода с електро-
дъговите пещи и се счита за неперспективен.[14] 

 

АЛУМИНИЙ 
През 1887, Bayer открива, че алуминиев хидроксид, утаен 

от алкален разтвор е с кристална структура и може много по-
лесно да се филтрира и промива от този в киселинна среда. 

Алуминиевият хидроксид е суровина за получаване на 
електролитния алуминий. Процесът, който Bayer открива, по 

същество е непроменен, и до сега почти цялото производство 

на алуминий като междинна суровина се извършва по този 
метод. Процесът на Bayer се разделя на три етапа: (1) 

извличане, (2) утаяване и (3) калциниране. Алуминиевото 
съдържание в боксита се разтваря в разтвор на натриев 

хидрооксид (сода каустик), за селективно извличане от 
неразтворимите елементи (предимно оксиди). След това рудата 

се смила за да се намалят размерите на частиците и да се 
направят минералите по-лесни за извличане. След това, 

разтворът се подлага на загряване под налягане. Температурата 

и налягането зависят от състава на рудата. Температурата 
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варира от 140 до 250°C, а налягането достига до 35 at . След 
разтварянето на компонентите съдържащи алуминий, 

неразтвореният остатък от разтвора се отделя чрез утаяване. 
Полученият алуминиев трихидроксид (ATH) по нататък се 

подлага на допълнително утаяване: 
 

Al(OH)4 + Na+ → Al(OH)3 + Na + OH 

 
След това кристалите на ATH се сортират по размер на 

фракции и се разполагат  в ротационна пещ за калциниране при 
температури по-високи от 1050° С. ATH се калцинира до 

получаване на алуминий, който може да се използва директно 
или може да се използва в керамиката. Когато ATH се използва 

за керамика, се подлага на няколко етапа на промиване, за 
намаляване на съдържанието на натриевите йони под 0,01%. От 

размера на частиците на калцинираният  прах зависят неговите 

характеристиките. Използват се различни видове керамики: 
оксидни (основно корундова с различно съдържание на 

AL2O3) и неоксидни (карбиди, бориди, нитриди и комбинации 
от тях) [15,16]. Основните изисквания към керамичната броня 

са да спира малки бронебойни боеприпаси и да бъде с малка 
маса (по-лека от еквивалентната метална защита) [17,18]. 

Основните характеристики, които могат да служат за ориентир 

при първоначалния подбор на керамика за балистична защита 
са : 

• Плътност - определя масата на защитната система; 
• Твърдост - определя степента на разрушаване на 

боеприпаса; 
• Модул на еластичност - определя скоростта на 

ударните вълни; 
• Характер на разрушение - определя 

енергопоглъщаемостта. 

Достъпните технически керамики в ценово отношение 
могат да се разделят на по-евтините синтеровани и по-скъпите 

горещо пресовани. Когато основното изискване към дадена 
защитна система е минималната маса, тогава се използва 

предимно керамика от горещо пресован борен карбид- 
елементи за индивидуална защита, брониране на летателни 

обекти. [19] По-евтинита синтерована керамика на основата на 

корунд намира приложение в случаите, когато ограниченията 
по маса не са водещи. 

Химичният състав на основните компоненти е следният: 
 Състав 1: Al2O3=92,3%, Nа2O=0,2%, Fe2O3=0,05%, 

SiO2=3,5%, СаО=2,4%, MgO1,5%. 
Състав 2:  Al2O3=94,3%, Nа2O=0,1%, Fe2O3=0,05%, 

SiO2=3,8%, СаО=0,4%, MgO=0,9%. 
Състав 3:  Al2O3=96,3%, Nа2O=0,1%, Fe2O3=0,05%, 

SiO2=1,7%. 

Състав 4:  Al2O3=99,8%, Nа2O=0,15%, Fe2O3=0,04%, 
SiO2=0,13%, СаО=0,05%, MgO=0,1%. 

Състав 5:  Al2O3=80,0 %, 20 % влакна с високо 
съдържание на SiO2 и свръх 100% Nа2O =0,09%, Fe2O3=0,02%, 

SiO2=0,11%, СаО=0,05%, MgO=0,1% 
Състав 6:  Al2O3=60,0%, 20 % влакна с високо 

съдържание на SiO2 и свръх 100% Nа2O =0,09%, Fe2O3=0,02%, 
SiO2=0,11%, СаО=0,05%, MgO=0,1%. 

Състав 7:  Al2O3=70,0%, 30 % влакна с високо 

съдържание на SiO2 и свръх 100% Nа2O =0,09%, Fe2O3=0,02%, 
SiO2=0,11%, СаО=0,05%, MgO=0,1%. 

 
Чрез използване на различни методи на пресоване и избор 

на оптимални температури на спичане и време на изотермична 
задръжка при съответните температури, са получени опитни 

образци от различните състави, при различни налягания на 

пресоване. На образците са определени редици физико-
химични и механични показатели: начална и крайна плътност, 

якост на огъване, твърдост, коефициент на Поасон, модул на 
еластичност, скорост на преминаване на звука и относителния 

дял на погълнатата енергия от пресовия натиск. При 
определяне на оптималния технологичен режим за получаване 

на корундова балистична керамика, е изследвано влиянието на 
метода на формуване, респективно налягането, което се 

упражнява при пресоването. То влияе както на обемното тегло 

на отпресовките на сурово, така и на механичните и 
балистични свойства на крайния изпечен продукт.  

Разработена е технология за производство на корундова 
керамика, физико-механичнит й показателите са дадени в табл.  

2 
  Табл. 2.Физико-механични показатели на корундова керамика 

 

При предварителните балистични тестове е установено, че 

пробивната способност на бронебойно-запалителен боеприпас 
Б-32 (7.62х54R) е 45.5 mm в AL2017AT451 и 15.0 mm в бронева 

стомана, с повърхностна плътност 126.5 kg/m2 за алуминия и 

117.8 kg/m2 за броневата стоманаИзвършвани са балистични 
изпитвания на различни конструкции твърди плочи за защита 

от бронебойни боеприпаси с калибър 7.62, 12.7 и 14.5 mm. 
Изпитванията са показали, че различните състави корундова 

керамика, на основния защитен слой, оптималните защитни 
способности на твърдите плочи зависят освен от физико 

механичните показатели на керамиката и подложния слой, 

също и от свръзката между отделните керамични елементи, 
тяхното подреждане и от вида на боеприпаса. Тези 

допълнителни фактори могат да се диференцират така: граница 
на провлачане и якост на опън на подложния слой; високи 

физико-химични показатели на слепващия (свързващ) слой; 
калибър, маса и форма на челната част на боеприпаса. 

При провеждане на изпитанията, всички фактори са 

поддържани постоянни, с изключение на дебелината на 

керамиката в основния защитен слой и дебелината на 
подложния слой. Схемата на подреждане на керамичните 

елементи, както и вида на свързващото вещество за 
компоновка и залепване на керамичните елементи (фиг.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Фиг.1 Простреляна керамична плоча в ИМСТЦХ-БАН 
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Най-перспективно направление в развитието на броневите 
керамики е създаването на многослойни конструкции, 

съдържащи основен защитен (челен) керамичен слой, състоящ 
се от един или повече редове малки по площ керамични 

елементи и подложен (тилен) слой от други материали. 
     Плочата включва: 

     - Челен слой от керамични плочки с размери 50 х 50 х 8,2 

mm; 
    - Тилен слой от пресован високомодулен полиетилен 

Dyneema с размери 250х300х8 mm; 
     Керамичните плочки са залепени към подложката с 

полиуретаново лепило. Двата слоя са бандажирани с тъкан от 
Kevlar, за да се осигури цялостна здравина на конструкцията.   

   
 

   V. Заключение  

Изпитванията са проведени върху три образеца на 
полигонни изпитания с използване на боеприпас 7,62х54R, Б-

32, изстрелян със 7,62 mm снайперова пушка СВД при средна 
начална скорост от 870 m/s  при 10 изстрела и разстояние 15 m.. 

Два от тях са издържали 6 попадения, а третият е пробит след 
шестото попадение.  

Повърхностната плътност на изпитаните образци е 34.5 

kg/m2. Плоча от бронева стомана осигуряваща еквивалентна 
защита би била с повърхностна плътност 117.8 kg/m2.  

Може да се счита, че използването на композитна плоча от 
керамика и Dyneema осигурява 70.7 % намаление на масата и 

покрива изискванията на БА и на стандарта NIJ 0101.04 за 
пробив от боеприпас 7,62х54R, Б-32. 

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. 
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Анотация: В доклада се разглеждат модели и параметри на осколките при естествено раздробяване и балистика на 

осколките. Разглежда се и механизма на взаимодействие на oсколките с прегради. 
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Abstract: In the report are described models and parameters of the fragments (splinters) of naturally fragmentation and ballistics of 

fragments (splinters). There is shown a classification of the mechanisms of interaction of the fragments (splinters) with baffles. 

 
Key words: fragments (splinters),shape, velocity 

 

I.Въведение 
 

Операциите по създаване, въвеждане, изграждане и 

поддържане на мира, както и тези за предотвратяване на 
конфликти, най-често са съпроводени с непосредствен контакт 

с въоръжени противостоящи групи. Основни заплахи в тези 
случаи се явяват заплахите от взривове, огън, осколки и 

изстреляни куршуми от различни по вид и тип огнестрелни 
оръжия.[1] 

Опасността от поразяване от осколките се разглежда като 
второстепенна в сравнение с тази от поразяване от куршуми. 

Това налага усилено изучаване на основните елементи и 
свойства на осколките, техните параметри и форми при 

естествено раздробяване, скорост на пробиване на прегради, 
пределни дебелини на преградата за пробиване и пределни 

скорости на пробиване. Целта е разкриване на опасностите от 
поразяване от осколки и подобряване на характеристиките на 

индивидуалните защитни средства, като бронежилетки, каски, 
шлемове, предпазни очила, лек и тежък защитен костюм, от 

осколки. Всички индивидуалните защитни средства трябва 

бъдат проектирани и изработени така, че да могат да спрат 
изстреляното твърдо тяло или осколка, при минимална 

деформация на задната страна, с цел минимализиране на 
евентуалните травми от удара. За да може да бъде постигната 

такава висока степен на защита, преди пускане в експлоатация 

защитните характеристики на ЛПС трябва щателно да бъдат 
проверени и оценени в съответствие с изискванията и 

критериите, заложени в някой от действащите стандарти в тази 
област. За целта, в зависимост от желаното защитно ниво, ЛПС 

се подлагат на серия от тестове. Съществен елемент в това 
отношение играят материалите, използвани при 

производството на ЛПС. Това поражда необходимост от 
провеждане на редица изследвания в тази област, с цел 

установяване на оптимални комбинации от материали. [2,3] 

 

II. Модели и параметри на осколките при естествено 
раздробяване  

Основната характеристика на формата на осколката се 
явява безразмерният параметър на формата, изразен с 

формулата(1):  

                        Ф = 
 𝑺 

𝑽𝟐/𝟑
                                  (1) 

където  S – средна стойност на величинта 

(математическото очакване на площта на проекцията на 
осколката върху перпендикулярна плоскост по направление на 

полета), V- обема на осколките. 
Наред с безразмерния параметър на формата се използват и 

други характеристики като напречно натоварване на осколката, 
относителното напречно натоварване и  параметъра на 

Вентцел. 
Основен недостатък на величините  S   и Ф като показатели 

на формата е това,  че те практически не изразяват реалните 

особености на конфигурацията на осколки при естествено 

раздробяване (ОЕР). Величината  S  само косвено 

характеризира формата на осколките. Тя не отразява наличието 
на много важни ефекти като режещи ръбове и последователно 

изместване. Тя не показва причините за ниското качество на 
осколките и пътищата за тяхното подобряване. За това 

съществува голяма необходимост, да се допълнят 
характеристиките за формата  S   и Ф (които са предназначени 

за пресмятане на ефективността на осколъчните боеприпаси), 

както и да се въведат морфологически характеристики на ОЕР. 
Най-важните от тях са удължаването (издължаването) на 

осколката и характеристиката на формата на напречното 

сечение.  

Друг голям недостатък на величината  S , проявяващ се при 

проникване на ОЕР в цели с ниска якост и напречното действие 
по тях, се явява невъзможността за отчитане на реалната 
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величина на изменение на величината  S  на ОЕР. 

Следователно, произтича необходимостта от въвеждане на 
други нормативни данни, като величините на максимална и 

минимална площ на проекцията Smax и Smin.   

Определянето на характеристиките на формите на осколки 

от фракции с малки размери се провежда в два етапа. На 
първия етап се провеждат сравнителни измервания на осколки 

от осколочно фугасни снаряди (ОФС) калибър 122, 125 и 152 
мм и стандартни цилиндрични осколки № 12 със същото 

съотношение на метал/взривно вещество както в снарядите. 
Резултатите от сравнителните измервания за масова група от 1-

2 г са показани в табл. 1 (Ф(ц), σmm ((ц)) - характеристика на 

формата на цилиндричните осколки, Ф(с), σmm
((с)) - 

характеристика на формата на осколките на снарядите). 

Разликата в показанията не превишава 15 %, което се счита за 
напълно удовлетворително, отчитайки ограничения брой на 

изпитванията (20бр.). 

Таблица 1 Резултати от сравнителни измервания на 

осколките от снаряди и стандартни цилиндрични осколки 
№12 

Калибър, 

mm 

Корпус на 

снаряд 
Метал ВВ 

Ф(ц)

Ф(с) 
𝜎𝑚𝑚

(ц)

𝜎𝑚𝑚
(с)

 

122 53-ОФ-462 ст. С-60 ТНТ 0,85 0,92 

125 З-ОФ-19 ст. 45X1 ТНТ 1,07 0,94 

152 53-ОФ-540 ст. С-60 ТНТ 0,89 1,12 

152 З-ОФ-25 ст. С-60   A-IX-20 1,09 0,98 

 

След установяване на идентичността на осколките от ОФС 
и цилиндрите RSFC, се извършват измервания на 

характеристиките на формите Ф, σmm на осколките и на 
стандартни цилиндри № 12, които са изработени от 

използваните в момента и от перспективните стомани за 

снаряди при три типа взривно вещество (извадка от по 50 бр. 
осколки от фракции от 1-2 г). В табл.2 са показани 

относителните величини на максималната и минималната 
проекция за различни типове стомана (снарядяване А-IX -2).  

Таблица 2. Относителните площи на проектните на 

цилиндрични осколки  № 12 (фракция 1-2г) 

Стомана σmm σα σi 

20 6,48 1,34 0,207 

45Х1 7.63 1.28 0,168 

С-60 6.26 1.36 0,217 

60С2 4.67 1.50 0.321 

80г2С 4.52 1.62 0.358 

110Г2С 4.64 1.44 0.310 

 

При увеличаване на съдържанието на въглерод в стоманата 

се наблюдава устойчиво подобряване формата на осколката, 
което се проявява като едновременно намаляване на 

параметъра Ф на формата и относителната проекция σmm 

На фиг. 1 е разгледана формата Ф = const, която убедително 

потвърждава положението за недостатъчни параметри за 
формата и характеристиките на реалните конфигурации на 

осколките. Осколките съответстващи на точките А и В, имат 
съвършено различни форми (А-паралелепипед с квадратно 

сечение 1х1х6,4; В- пластина (плоска форма) със сечение 
1х4,7х4,7). Тези осколки имат еднакъв параметър за формата 

Ф=2 и следователно, при равни маси имат едно и също 
значение на средната проекция. Началната точка на 

координатата (1,1) съответства по конфигурация на куб, по 

ординатната ос - паралелепипед с квадратно сечение, а 
ъглополовящата λ1 – λ2 квадратна плоча. Условно границата 

между различни морфологични типове осколки са посочени с 
пунктирани линии (I- област на компактните осколки, II- 

област на лентите,  III – преходна област  IV- област  на 
пластината). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 1 Mногофункционална зона за модели осколки 

Видно е, че сравнително достоверното описание на 
параметрите на ОЕР с помощта на модела на Вентцел може да 

се получи само за пластини (сплескани форми), т.е. формата 

която не отговаря на реалната конфигурация на осколките, а 
при паралелепипеда, като модел на ОЕР се явява отсъствието 

на остри ръбове.  

Извършвани са опити с голям брой имитатори на ОЕР, 
които са използвани за да се изследва действието на осколките 

[4]. От тях най-известен е имитатора на осколки FSP (fragment 
simulating projectile – фрагмент симулиращ пробивно тяло) 

разработен от САЩ. Имитатора FSP има форма на цилиндър 

h:d=1,3 с две скосявания на предния край. Твърдостта на 
имитатора е в диапазона 28-32 Роквел. Размерите, начина на 

изработване и използване на имитатора FSP са регламентирани 
във военния стандарт MIL–P-46593 на САЩ и по късно в 

стандартизационно споразумение на NATO STANAG 2920. От 
изложеното по-горе е видно, че характеристиките на формите 

на  имитатора FSP не съответстват, даже и приблизително на 
характеристиките на реалните ОЕР. Параметрите на формите за 

цилиндър с височина h и диаметър d се определя от израза (2): 

                       Ф =  
π

4
 

1/3
 
0,5+ℎ  

ℎ 2/3
 , ℎ =

h

d
                                    (2)                           

При h =̅1,3, се получава Ф=1,4, докато реалния диапазон на 
тази величина за ОЕР е Ф = 1,8-2,2. Тук също има недостатък, 

както при модела на Вентцел, тоест няма режещ ръб. В 
стандартизационното споразумение на NATO STANAG 2920 е 

предвиден параметричен ред от  имитатори с маса от 0,0875 до 
53,8 г, като на практика най- голямо разпространение има 

имитатора с маса 1,1г. 

От изложеното дотук може да се направи извода, че за 
имитатор на осколка доближаваща се до ОЕР, може да се 

използва имитатор с форма на паралелепипед с маса 1,1г. 

Съотношение между маса и скорост на осколката при 

пробив. 

Едни от най-перспективните материали (влакна и тъкани), 
използвани в средствата за индивидуална балистична защита са 

влакната с търговско найменование Kevlar и Dyneema. 

Kevlar® KM2® и KM2®Plus са материали с отлични 
качества, използвани в меки и твърди изделия с военно 

предназначение, предназначени за балистична защита срещу 

осколки и малокалибрени оръжия. Те имат нелинейно и 
псевдо-еластично поведение при напречен натиск и запазват 

своите механични свойства по надлъжната си ос, дори при 
голяма остатъчна деформация в напречна посока. 

Dyneema® UD е слоест листов материал, при който 

отделните слоеве от UHMWPE влакна се кръстосват на 90 
градуса един спрямо друг. Това разпределя енергията на удара 

по влакната много по-бързо и по-равномерно, в сравнение с 

конвенционалните тъкани. Резултатът е отлично поглъщане на 
енергията и по-добра защита при изключително ниско тегло и 

повишена гъвкавост. Меките балистични системи (Soft 
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ballistics for personal armor (SB) - SB117; SB115; SB71; SB51; 
SB34; SB31) са предназначени специално за използване в 

бронежилетки, които осигуряват защита от куршуми, 
изстреляни с късоцевно оръжие, осколки,  както и за 

комбинирани заплахи включващи остриета от ножове и др. 
Твърдите балистични системи (Hard Ballistic solutions (HB)) 

могат да бъдат използвани в балистични вложки и каски за 

предпазване от по-тежки, и проникващи заплахи, напр. 
високоскоростни осколки и пушечни боеприпаси (HB212; 

HB210; HB80; HB56, HB30; HB26; HB2); и в транспортни 
средства - сухопътни, въздушни и военноморски (HB212; 

HB210; HB80; HB56; HB26). [5] 

Като нагледен пример може да се посочат 
експерименталните данни на Холандската фирма „DSM” по 

отношение на устойчивостта на тъканни балистични материали 

DYNEEMA при действие на осколки от 155 mm осколочно- 
фугасен снаряд (фиг. 2). 

 

 

 

 

 

 

фиг. 2.  Зависимост между скоростта на пробиване V50  от 
масата на осколката при различни типове материал: 1- стомана, 

2 – DYNEEMA SK 66 fabric, M =10kg/m2, 3 – DYNEEMA SK 66 
fabric, M = 5kg/m2, 4 – DYNEEMA “Fraglight”, M =3kg/m2 

Експерименталната зависимост  V50 = f(m) (m- маса на 

осколката)  за листова стомана с маса M' = 20 kg/m2 достатъчно 
точно се представя с формулата  (3): 

                           V50 
=  124hФ

m 1/3
                                               (3) 

където V50 – скорост на пробиване, m/s 
               h- дебелина на листа, mm (h  -2,54mm) 

               Ф – параметър, зависещ от формата на осколките 
 

За сфера, цилиндър 1:1 и куб, стойностите на параметъра на 

формата Ф съответно са равни на 1,21, 1,38 и 1,50, а за 
естествена осколка има средна стойност Ф=2,0.  

От формулата (4) непосредствено произтича зависимостта 
на скоростта V100 (при която на 100 % се пробива стоманена 

преграда), при критерии за специфичен импулс :  I = mV/  𝑆 ≥ 

ikp  = ih h  

                            V100 
=  155ℎФ

m 1/3

                                                     (4)                                                                      

при отчитане на съотношението, че  V50 = 0,8 V100 

Зависимостта V50=f(m) за материал DYNEEMA също така 

се описва с формулата от вида  V50 = С/mα,  но със значително 
по ниска стойност на показателя α. Най-ниската стойност на α 

≈ 0,1, която не съответства на нито един от известните 
критерии за пробиване (Таблица 3), се използва за балистичния 

материал DYNEEMA “Fraglight”. 

Таблица 3. Съотношение между маса и скорост на 
осколката при различни критерии за пробив 

Критерии 
Условия на 

пробив 
V пробив 

Импулс  mV ≥С1 V ~ 1/m 

Кинетична енергия mV2 ≥ C2 V ~1/√m 

Относителен импулс m1/3V ≥ C3 V ~1/∛m 

Относителна енергия m1/3V2 ≥ C4 V ~1/∛m 

Зависимост на материала 
Dyneema M' = 3kg/m2 

m1/10V ≥ C5 V ~1/∛m 

V пробив – пределна скорост на пробива 

  

Сравнението на пробивната способност на осколките от 
естественото раздробяване (ЕР) и имитатора FSP, с оглед на 

липсващи експериментални данни за пробивите от имитатора 
FSP за една и съща преградата (М'=3kg/m2) може да се извърши 

на основата на съпоставяне на стойностите на 
енергопоглъщане Е=W/M'. По данни от холандски източници, 

[6] значението на V50 при действието с имитатор FSP с m=1,8g 

по преграда от DYNEEMA “Fraglight” (М' = 1,2kg/m2)  е 450m/s.  
 

Изчислените значения на кинетичната енергия W и 
енергопоглъщането - E  са показани в табл. 4. От нея се вижда, 

че енергопоглъщането при действие на естествената осколка е 
около 2,2 пъти по-ниско в сравнение с действието на имитатора 

на осколки FSP. 

Таблица 4 Сравнение на величините на енергопоглъщане при 

пробив на нетъкан балистичен материал Dyneema „Fragligth” 
с имитатор на осколки FSP и ОЕР 

Вид на 
осколката 

Маса, 
g 

M', 
kg/m2 

V50, 

m/s 

Кинетич-

на 
енергия 

W, J 

Енергопо

глъщане 
E 

J/(kg/m2) 

Имитатор 1,1 1,2 450 111 92,5 

Естествена 

сколка 
1,0 3,0 500 125 41,6 

         IV. Зависимости между формата на осколката и ъгъла 
на среща на осколката с преградата. 

При плоските (удължените) осколки, най-неблагоприятна 

се явява срещата на осколката с преградата, при което голямата 

ос на осколката е почти перпендикулярна на преградата. 
Статистическата оценка може да бъде извършена с използване 

на модел на осколки с определена дължина l, произволно 
въртяща се около центъра на тежестта си, с равномерно 

разпределение f (ϕ,θ)=cosϕ/4π  по ъглите за ориентация ϕ,θ. В 
този случай, случайната дължина а на проекцията на отрязъка 

върху фиксираната плоскост се изменя в пределите (0… l). 
Последното означава, че 50%  от отрязъците попадат в площ с 

проекция по-голяма от  0,866. В същото време, достатъчно 

голям е процентът на отрязъците попадащи върху площта под 
малък ъгъл спрямо перпендикуляра. Така например 10 % 

попадат на площ с относителна проекция по малка от 0,435, а 
5% с проекции по малки от 0,312 и 1 % с проекции по малки от 

0,14. Статистическият диапазон на опасните за пробиване ъгли 
на попаденията значително се разширява ако отрязъкът се 

върти само в плоскостта, перпендикулярна към площта за 
поразяване . 

25% от отрязъците попадат в площта с проекция 0,707, 
когато тяхната ос е по-малка от 230 от перпендикуляра, а 10% 

попадат в ъгъл от 9°, тоест в условие, когато осколката ще 
пробива преградата като стреловиден поразяващ елемент. По 

критерия за специфичния импулс, при равни маси 
съотношението на скоростите за пробиване на осколка с форма 

на удължената призма попадаща перпендикулярно към целта 
със своята основна ос и осколка с форма на сфера, ще имат 

вида; 

                                         
 Vп

V с

  = 
𝑆п

Sс

 = 
Фп

Фс

                                        (5)                                                   

За призмата Фп = 1/𝜆В
2/3

, а за сферичната Фс = (π/4)(6/π)2/3 

=1,209. Оттук следва израза: 

                                          
Vп

V с

  =  
0,827

𝜆В
2/3                                            (6)                                                            

При λВ=8 (горната граница на диапазона на осколки 

попадащи перпендикулярно на преградата) за осколка с форма 
на призма е необходима скорост на пробиване 5 пъти по-малка 

от скоростта  за пробива на осколка с форма на сфера. 

При осколки попадащи перпендикулярно на преградата и с 
форма на призма е необходима скорост на пробиване 5 пъти 

по-малка от скоростта  за пробива на осколка с форма на сфера. 
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Сравнението на експерименталната крива за стоманена 
преграда с М' = 20 kg/m2 с изчислената такава, се извършва при 

Ф=const. Това допускане в първо приближение, се използва при 
удар в стоманената преграда когато има висока амплитуда на 

налягането, силна пластична деформация на осколката и 
сравнително бързо напречно разпространение на вълните в 

преградата. При удар в материал с ниска плътност с 

локализирана ниска  амплитуда на енергията, горното 
допускане е неприемливо. В общия случай h=const. В 

съответствие с критериите за специфичната енергия следва, че: 

 

                         V50 = 
K1Ф

1/2

𝑚1/6
 

и приемайки, че Ф = K2m
k, получаваме, 

                           V50 = 
K1 𝐾2

𝑚 (
1
6
−
𝑘
2

)
 

при К=1/12, V50~1/m1/8, което е близо до експерименталната 

крива за балистичната тъкан  DUNEEMA “Fraglight” 

Снижението на степента на енергопоглъщане при 
пробиване на реални ОЕР в сравнение с пробиване с имитатор 

FSP, наред с голямото намаление на средното значение 𝜎mm, се 

обяснява с появяването на фактора на режещото действие на 
острите ръбове на осколката. Вследствие на срязване на 

нишките още в началния стадий на проникване в много от 
случаите не се наблюдава схемата „ кръст”. [7] 

V. Заключение 

Въвеждането на стандарта STANAG 2920 изиграва 
негативна роля относно изучаването на формите и параметрите 

на осколката и нейните поражения върху повърхности. 
Вследствие на това, е намалял интереса за изследване на 

действията на осколките върху средствата за индивидуална 
балистична защита. Освен това, тези изследвания които са се 

провеждали интензивно през 70-80 г на миналия век, още 
тогава са показали сериозни противоречия в подходите за 

оценка на реалното действие на осколките. Тези резултати са 

потвърдени от изследванията в последните години.  

В заключение може да се направи извода, че занижаването 
на нормативите е довело до това, че опасността от поразяване 

от осколките се разглежда като второстепенна в сравнение с 
тази от куршуми, което довежда до презапасяване на 

характеристиките на устойчивост на средствата за 
индивидуална защита от 1 ниво. 

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. 

 

VI. Литература 

[1]. Yaneva S., Marinov G., Balistic resistance sustainability 
requirements of armored vehicles ensuing from ГОСТ Р 50963-96 

and STANAG 4569. Comparison and analysis, Proceedings of VII 
International Scientific Conference “Engineering. Technologies. 

Education. Security”, Veliko Tarnovo, Bulgaria, Volume IV. 
Military Science. Year III, Issue 4 (10), June 2019, ISSN 2535-0323 

(Online), Industry-4.0, p.310-313 

[2]. S. Yaneva, Ballistic resistance of bulletproof vests level iiia. 

development of testing methodology, Matec Web of Conferences, 
Volume 317, (2020), Article Number: 06003, eISSN: 2261-236X, 

p.1-5, DOI: https://doi.org/10.1051/matecconf/202031706003 

[3]. Yaneva S., Testing and evaluation of the ballistic resistance 
of flexible ballistic panels of bulletproof vests, Journal оf 

International Scientific Publications “Materials, Methods & 

Technologies”, Volume 12, 2018, ISSN 1314-7269, 2018, p. 224-
234 

[4]. Ballistik materials and penetration mechanics, edited by 

R.C. Laible, Elsevier scient. Publ.Company – vol5, 1980 

[5] Янева С., Материали използвани в средствата за 
индивидуална балистична защита. Анализ, предимства и 

недостатъци, Сборник научни трудове от Международна 

научна конференция „Асиметрични заплахи, хибридни войни и 
влиянието им върху националната сигурност”, НБУ, 

Департамент „Национална и международна сигурност“, 
Индустрия-4.0, 2018, ISBN 978-619-7383-09-6, р.439-447 

[6] Dyneema lightweight and personal armour. DSM High 

Performance Fibers B.V. The Netherlands. Ed. 10/94.  

[7] Харченко Е.Ф. Некоторые тенденции развития и пути 
совершенствования средств защиты из новых материалов 

/Вопросы оборонной техники. Сер.15 – 1995 – Вып. 1 (113) -

2(114) 

 

 

 

Technics. Technologies. Education. Safety. 2022. VOL. 2

143

 

https://doi.org/10.1051/matecconf/202031706003


Some Elements of Multi-Domain Operations Regarding Air Power 
 

János Csengeri 

University of Public Service, Hungary 
csengeri.janos@uni-nke.hu 

 

Abstract: In the paper the Author examines some highlighted elements that related to Air Power, however these usually are not merely Air 

Power specific attributes. Also, they cannot be, because one of the utmost priority of Multi-Domain approach is to unify, almost melt the 

services or components together. The highlighted topics of the paper are an envisioned command and control system, the Air Force roles in 
MDO and targeting considerations. 
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1. Introduction 

By today, Multi-Domain Operations (MDO) has become the 
most widely discussed way of warfighting against a near-peer 

adversary during the discourse of military science of the Alliance. 
In a former paper of the author the essence of MDO has already 

been discussed [1]. Now this time, proceeding forward in this topic 
the aim of this paper is to present, explain and summarize some 

elements of MDO regarding Air Power or Air Component. The 
author is motivated on the one hand because of his profession and 

field of research, and on the other hand because Air Power creates 

effects in all domains: land, sea, air, space, cyberspace and in the 
electromagnetic spectrum (EMS) as well.  

In the above mentioned article the main focus of this 

warfighting concept has been articulated: calibrated force posture, 
multi-domain formations, and convergence. In other words, to be 

able to create the proper effects to achieve a specific goal, the 
eligible part of the forces and means should be employed; a 

versatile, resilient and potent task force needs to be created; and a 

synchronized, cooperative or rather synergistic, and efficient 
command and control system. 

2. Joint All-Domain Command and Control 

In a large scale conflict, command and control (C2) systems 

would face great challenges due to the speed and complexity of a 
war against near-peer adversaries. MDO concept was initiated in the 

US Army as a response to the threat posed by Russia and China. If 

the US military starts to think about such change in their 
warfighting paradigm following the former war on terror and 

irregular warfare, the whole Alliance should at least follow the 
upcoming trend. Clashing with such a gigantic enemy requires the 

above mentioned, quasi almighty C2 system, so that should be 
synchronized, synergistic, and efficient actuating structure. To 

realize simultaneous cross-domain operations will require a new 
approach to battle management and the supporting C2 architecture 

required to rapidly find, fix, and finish large sets of mobile 

adversary targets. Today, such synchronization at speed is difficult 
if not impossible. [2] 

There are initiatives that aim and/or envision these 

requirements. We can find such vision specifically out of the Air 
Power or as a joint proposal as well.  For first, take a look at the 

initiative of the Air Power. The Advanced Battle Management 
System (ABMS) is the U.S. Air Force‟s latest effort to create a 

next-generation C2 system. ABMS proposes using cloud 

environments and new communications methods to allow Air and 
Space Force systems to share data seamlessly using artificial 

intelligence to enable faster decision making. The Air Force 
describes ABMS as its effort to create an internet of things, which 

would allow for sensors and C2 systems to be disaggregated from 
one another (counter to how the Air Force has traditionally 

performed C2). This program is the Air Force‟s contribution to the 

DOD‟s Joint All Domain Command and Control (JADC2) effort 
focused on modernizing DOD decision making processes for 

combat operations. The Air Force has performed five events to date 
to demonstrate the new C2 capabilities it hopes to eventually field. 

The demonstrations‟ scope covered data transmission using cloud 

computing solutions; detection and destruction of simulated cruise 

missiles; utilization of tanker aircraft to perform tactical C2 by 

relaying data from older, fourth-generation fighters to newer, fifth-
generation aircraft; linking allied nations into combined air 

operations and also testing allied capabilities to perform long-range 
strike missions while simultaneously utilizing aircraft for airbase 

defense missions. [3] 

In 2019, the Doolittle Series specifically examined Multi-
Domain Command and Control (MDC2) with the hypothesis that: 

The Air Force must modernize rules, responsibilities, relationships,  

authorities and tactics, techniques and procedures to effectively 
command and control MDO to converge air, space, and cyber 

capabilities to meet the challenges of these contested domains. 
Doolittle Series used an assisted table top exercise format with three 

teams: 

 Team #1 was to maintain the “Status Quo,” 

organization and policy, but was allowed to tweak the 
current C2 architecture.  

 Team #2 was to be the “Status Quo Redesigned” 

team. It was encouraged to modify “within the box” 
the current C2 architecture and use likely technology.  

 Team #3 was “Clean Sheet Unconstrained” by present 

policy and encouraged to look at technology within 
the realm of the possible. 

Here, the emphasis is rather on the findings of Team #3. Team 

members have found that the benefits of a C2 system that serving 

MDO might be: component commanders of a campaign are 
unconstrained by geographic constraints; AI-maintained combat 

plans and orders enable expedited planning cycles, flexible 
targeting, faster data-to-decision makers, and repetitive simulation 

war-gaming; effects driven accomplishment of flexible, tailored, 
and AI-informed operations across all levels of competition and 

conflict, unifies allies, and incorporates all domains. As with any 
structure, this also can have shortcomings like: MDOC network 

infrastructure introduces additional center of gravity critical 

dependency; risk to mission/force are distributed between standing 
and campaign commanders; administrative and authority 

complications due to vast amount of stakeholders. [5] 

Of course, there is an initiative that goes beyond one single 
service‟s needs. Synchronization at great speed requires highly 

complex, unifying decision making and C2 system to satisfy and 
exploit all the services/components. Such endeavor is called joint all 

domain command and control (JADC2). Moving toward true MDO 

will necessitate drive development of a new approach to C2, as the 
existing approach is still a system of deconfliction rather than a 

system of integration. [2] 

On the one hand creating fresh decision making and C2 systems 
is a tabula rasa, provides new opportunities and allows constructing 

out of the box solutions. On the other hand, developing and 
operating robust and truly integrated C2 systems shall require 

getting over a number of significant setbacks. These consist of: 

absence of common force design; platform-centric procurement; 
service-based leadership and operations; inadequate emphasis on 

C2 and technological provincialism. For JADC2 enhancing 
interoperability and connectivity across systems might be critical 
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enablers. C2 is not just about situational awareness, it is about how 
and by whom decisions are made. Creating new technologies and 

implementing new know-hows will not be enough for JADC2 to 
succeed, changes in perceptions of operation, authorities, and 

organizational paradigms will also be needed. Prior to turning 
JADC2 into an operational reality, it must decided which guiding 

core tenets can then be used as a foundation for experimentation 

and prototyping. These guidelines ought to be like: organization 
around role; active “task brokering”; task effectiveness assessments; 

interoperability enabled by exchanging a minimal amount of 
structured, high-impact information across a diverse set of users; 

artificial intelligence for operational decision making; context-based 
demonstrations for situational understanding. [2] 

In 2019, Air Combat Command Directorate of Plans, Programs 

and Requirements asked RAND Project Air Force to examine and 

recommend opportunities for applying JADC2. As it was mentioned 
before, JADC2 as proposed integrates the planning, tasking, and 

assessments of operations across the domains of space, information, 
cyber, air, land, and sea. The study criticizes the current 72 hours 

long air tasking cycle (ATC), saying that it works well in such fairly 
steady-state operations as a strategic bombing campaign; strikes 

against static, dug-in forces; support to preplanned ground 
operations; etc. [6] It should be stated that 72 hours is a whole 

cycle, where 48 hours are for planning and coordinating and 24 

hours are for the execution and assessment of air operations. 
Additionally, according to the regular battle rhythm not just one 

cycle is in progress at a time, but three. The execution of a cycle is 
in progress all the time, and two others are in planning phase (see 

Fig. 1.). 

 

Fig. 1.: Air Tasking Cycle progresses related to each other. 

The case the above occurs during a conflict, but under 
competition (as MDO labels the peaceful state of the days other 

than conflict) the quick reaction fighters must be airborne within a 
maximum of 15 minutes on a 24/7/365 basis. Additionally, by 

different methods the reaction time can be further decreased. 

However, this capability has a mere air-to-air role, through Air 
Power military capability can be projected just in a few minutes. 

During a conflict a specific (smaller or larger) unit of aircraft might 
be tasked against time sensitive targets (TSTs) with air-to-air, air-

to-surface, kinetic or non-kinetic roles enabling the Alliance to react 
and than to act properly. 

Notwithstanding, as every structure the ATC and the system of 

air C2 could be further developed, upgraded of even redefined; not 

all the good practices and know-how are outdated. As during all of 
its history, Air Force and Air Power were always most effective 

against centers of gravity (COG). It is the capabilities and 
composition of the opposing party, which rather defines how 

sophisticated our C2 system should be, not the characteristics of the 
targets. Deliberate and time sensitive targets could be handled 

already and for a long time, but the Alliance should be ready to 
counter much more complex and potent adversary than it did before 

or in the last couple of decades. So even more complex and 

coherent forces ought to be generated, which are commanded and 
controlled by a C2 system that integrates the elements not just 

deconflicting them. This is how our forces shall transform from 
joint forces into multi-domain or as envisioned all-domain forces. 

To this end, cutting edge technology is desired like cloud 

computing, big data analysis, high speed data transfer, automation, 
artificial intelligence, digital and visual assistance and common 

situational awareness for the entire integrated forces; supported by 
the proper physical, cyber and electromagnetic protection. 

3. Additional Ideas for MDO Regarding Air Power 

From an airman‟s perspective Air Power and Air Forces are the 

closest to operate by MDO concept. Air Forces provide support in 

several ways to different services, or viewing through the lens of 
MDO: creating effects in several domains. Waging aerial fights to 

dominate the skies, conducting air-to-surface attacks to cause effect 
on ground and seas, Air Forces may even generate effects on 

underwater forces, on space capabilities or in the cyber and EMS as 
well. When we turn the previous thoughts around, Air Power 

capabilities are also present at different services: land forces, 

navies, special operation forces and so on, frequently possess 
aircraft or air defense assets. The aircraft may be fixed- or rotary 

winged, manned or remotely piloted, attack or utility craft. As a 
starting point, Air Power could be the minimum common multiple 

during the process of allied forces to generate multi domain force 
structures. 

In a publication the following can be found: traditional thinking 

that rigidly aligns domains and components (land with the Army, 

maritime with the Navy, and air with the Air Force) will not be 
effective in the future. The complexity of current and future 

operations requires breaking this pattern of thought in order to more 
seamlessly integrate the unique capabilities of each component to 

create the effects required to meet tactical, operational, and strategic 
objectives. Operations occurring in the land domain must consider 

effects in and through the air, maritime, cyber, and space domains, 
and vice versa. [7] The statement of the first sentence is evidently 

true, since both in practice and in the doctrines the cross-domain 

effects can be found for a long time. As an airman, the author 
remains at Air Power instances to illustrate these interdependencies. 

During counter air operations (fighting for air dominance) not just 
the Air Forces should struggle with the opposing Air Force, but any 

other services that can be employed: Land Forces, Navy, Special 
Operation Forces might be tasked against the surface elements of 

the adversary‟s Air Force (air bases, radar sites, surface-to-air 
missile sites, means of communication, etc.) as a contribution and 

acceleration in establishing air superiority or air supremacy. To 

achieve victory over the enemy‟s Land Forces, one‟s own Land and 
Air Forces traditionally fight together and Air Forces conduct close 

air support and air interdiction as air-to-surface attack missions. 
Several other illustrations could be cited regarding, for example 

data collection, or the effects of an airlift. The problematics of 
cross-domain effects have long since been exceeded. The target of 

today is to further integrate forces, to accelerate the creation of 

effects and to make data transfer during decision making and 
assessment much more seamless. 

Since one main guideline of MDO is convergence (which is not 

a distant notion from today‟s principle of „unity of effort‟) our 
forces should converge towards the most possibly effective 

structure without useless redundancies. It can be read in a number 
of publications that US Army develops several capabilities which 

contributes to its endeavor to become an MDO force. The Land 

Forces‟ efforts cover long range precision strike missile 
development, cruise missile improvements, unmanned aerial system 

(UAS) upgrades, air defense and air surveillance enhancements and 
so on. [8] [9] Instead of one service‟s transformation into MDO task 

force, every organ of the military should offer its capabilities 
through which a proper MDO task force could be built. 

Air Power is an inherently cross-/multi- or maybe all-domain 

part of armed forces as it was mentioned above. There would be 

two ways: one is to create an air force which merely concentrates on 
fighting for air dominance and conducting strategic attack against 

COGs and other services possess different airborne cross domain 
capabilities; or the other is to terminate the redundancies and letting 

Air Force to be a traditionally all-domain service/component. Since 
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its dawn, Air Power has abilities that create effects in multiple 
domains according to the then current era of warfare. In the 1910s 

only in air, land and sea, later also in EMS, space and cyber 
domains. In greater militaries, the above mentioned redundancies 

may be necessary, but during a mission of the Alliance, a 
reconsidered way of pooling and sharing or pooling and force 

generating method might be expedient. 

4. Targeting in MDO 

Targeting and the actions (operations) on the targets are also 

central aspects regarding the approach of MDO. Today‟s targeting 
cycle and methods are very efficient and well designed. Targeting is 

like fuel for military operations. However, originally targeting is 
most appropriate for Air Force operations, since during the targeting 

cycle target folders are developed for long range weapon systems 

and these target folders regularly contains high value and high pay-
off targets, centers of gravity, by now however, other than Air Force 

services are also able to create effects immediately in the depths of 
the enemy by long range precision missiles, air mobility operations 

and so on. 

The issue of today‟s targeting is being slow, more precisely, the 
frequency of targeting board sessions. Apart from the six phases of 

targeting cycle, the place of it in the battle rhythm is quite 

infrequent. The one or two meetings of the targeting board during a 
week is insufficient. At the same time, the political decision making 

authority should be also channeled into the targeting process quasi 
all the way. In the Alliance, NATO Military Committee approves 

all the target folders after the target development process. Possibly, 
a moderately prepared warfighting party possesses many target 

folders about so called deliberate targets (like key industry 
elements, bridges, power plants, air bases, and so on) but for 

dynamic and time sensitive targeting the sessions of targeting 

groups should be the continued. 

This proposed continuity most likely demands a lot from the 
human side. This is why the efforts of research and development 

should focus on big data computing, computer automation, artificial 
intelligence, and like. Those assets could foster the targeting 

process and add fuel for military operations permanently. 

During the early phases of a conflict, the struggle for airspace 
dominance is in the focus of the operations due to creating a relative 

safe environment for further military actions. This activity for 

airspace dominance is called offensive counter air operations. 
Doctrines says this is a joint endeavor and every/or most of the 

possible capabilities should be aimed against the target set of the 
adversary‟s air force and air defense (and against some others of 

course, like communication, leadership, etc.). In order to create a 
robust and swift effect on the enemy, the targets within this target 

sets should be attacked relatively in the same time. To this end, 

proper ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) 
capability, fastened and continuous targeting process and long range 

precision fire capability is needed from multiple sources like 
surface-to-surface, air-to-surface, sea-to ground and air-to-air 

missiles as well. 

5. Summary 

From the perspective of this research, for enabling MDO a 

potent and unifying C2 system, well designed cross-domain effects 
and fast and responsive targeting are needed. Even if the thinking 

and concept development of the era of warfighting after joint has 
started in 2011, it is still a long way to develop a doctrine for multi-

domain operations. The efforts to create a novel method of warfare 
against peer and near-peer adversary should be a combined, and not 

conducted as a parallel research and development activity. Now it 
seems that even creating a doctrine for MDO this would 

complement today‟s procedures and will not overwrite them. 

In a future war against peer and near-peer adversary by effective 

and permanent ISR activity the information superiority could be 
created, by information superiority and swift targeting, decision 

superiority might be achieved and by well-organized cross-domain 
effects against proper target sets paralysis could be induced since 

we consider the adversary as a system. The MDO approach is not 
about inventing new military capabilities either for Air Forces or the 

whole military, but reorganize, harmonize and make the forces as 
effective as possible. 
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ОТ НАВОДНЕНИЯ В ОБЩИНА В. ТЪРНОВО ПРИ  

ПРОИГРАВАНЕ НА СЦЕНАРИИ ЧРЕЗ СИМУЛАЦИОННО МОДЕЛИРАНЕ  
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Abstract: The Report examines the level of threat to the municipality of Veliko Tarnovo from crisis situations related to the organi-

zation of evacuation of population, resulting from the overflow of the Yantra and Belitsa rivers, as well as the current state of preparedness 
of the structures responsible for their control. 

Key words: EVACUATION, SIMULATION, MATHEMATICAL MODEL. 

 

1. Въведение. 

В съвременния свят, с неговото високо ниво на техничес-
ко развитие, човечеството се насочва към ликвидирането на 

кризи основано не само на придобития исторически опит 

(който рядко е достатъчен), а и чрез изкуствено придобиване 
на такъв при използване на съвременни технологии за мате-

матическо и симулационно моделиране. 

В рамките на изпълнението на проект “Изграждане и 

развитие на Центъра за компетентност “Квантова комуника-
ция, интелигентни системи за сигурност и управление на 

риска” (Quasar) в Националния военен университет “В. Лев-
ски”, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и СУ “Климент Охридски“ са 

изградени лаборатории за оценка на риска в сигурността. Те 
са снабден с оборудване и софтуер, които позволяват разиг-

раване на сценарии за планиране, управление и действия в 
рамките на разнородни кризисни ситуации. Лабораторията 

във Велико Търново е насочена главно към характерни за 

общината кризи, свързани с организиране на евакуация на 
население вследствие на преливане на реките Янтра, Белица, 

разрушаване на стената на язовир Йовковци и евакуация на 
посетители от голям търговски център като МОЛ – В. Тър-

ново. 

Актуалността на темата е свързана с прогнозирането, 

своевременното предупреждение и ликвидирането на посо-
чените бедствия и аварии за община В. Търново, а след като 

се съчетаят с тези на другите гореспоменати партньори – и за 
цялата страна.  

Целта на настоящия доклад, заедно с други два свързани 

доклада, е да се разгледа текущата готовност на ангажирани-

те структури в община В. Търново, да се оцени нивото на 
заплаха при различните кризисни ситуации (за текущия 

доклад – разлив на реките Янтра и Белица) и да се дефинират 

текущи задачи за подготовка на симулационни модели. 

2. Кризисна ситуация изискваща евакуация 

на население при естествени разливи на реки-

те Янтра и Белица. 

Назначеният научен екип към лабораторията за оценка на 

риска в сигурността по проект “Изграждане и развитие на 

Центъра за компетентност “Квантова комуникация, интели-
гентни системи за сигурност и управление на риска” (Quasar) 

във НВУ „В. Левски“ осъществи четири работни срещи с 
представители от кризисния щаб към Община В. Търново, 

РДПБЗН – гр. В. Търново и фирма Аква-90 Инженеринг. 
Разгледани бяха плановете за защита на населението при 

наводнения и отчетите от проведени спасителни акции през 

последните 10 години. 

Въз основа на физикогеографската, хидрографска и кли-
матична характеристика на общинската територия и налич-

ния опит от минали подобни събития и направеният анализ 
на възможностите за настъпване на наводнения, причинени 

от речни разливи е видно, че такива са възможни около реки 
и речни участъци с ниски уязвими брегове в селищни райони 

и през терени с промишлено, земеделско или друг вид об-

ществено използване. Оценени са и възможностите за навод-
нения на защитените с диги подпорни стени и други защитни 

съоръжения терени, поради нарушение на защитното им 
действие или други причини. Извършеното защитно строи-

телство по места  е сигурен показател, че в миналото там са 
наблюдавани наводнения. Като основни опасности за общи-

ната са оценени следните реки и райони: 

2.1. Река Янтра – при формиране и преминаване на 

висока вълна за селища от община В. Търново: 

 

Фиг.1а. Опасни за наводнения участъци по поречието на р. Янтра  
във В. Търново 

гр. Велико Търново – ул. „Сан Стефано” – кв. „Чолаковци“ 
индустриална зона „Дълга лъка” ЖП гара, „Крайбрежна”, 
ниската част от кв. „Света Гора”, ул. „Григорий Цамблак”, 

кв. „Асенов” – фиг.1a,  
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Фиг.1б. Опасни за наводнения участъци по поречието на р. Янтра  
в околностите на В. Търново 

нискоразположените квартали, имоти, благоустроени терени 

и инфраструктура край реката в с. Леденик, с. Шемшево и  
с. Самоводене – фиг.1 б. 

2.2. Река БЕЛИЦА – за гр. Дебелец – жилищни имо-

ти и складове на държавен резерв, и кв. Чолаковци – индуст-
риална зона „Дълга лъка” – фиг.2. 

 
Фиг.2. Опасни за наводнения участъци във околностите на  

В. Търново по поречието на р. Белица. 

Очаквана заливна площ при формиране на висока вълна 

от двете реки е между 3 и 6 km2. Потенциален размер на 
застрашено население е между 500 и 1200 души. 

През последните десет години сериозно повишение на 

нивото на реките се наблюдава при пролетното снеготопене 

и периодите с интензивни дъждовалежи основно през месе-
ците май и юни. През 2014 година е била организирана ева-

куация на население с численост от около 50 човека от  
гр. Килифарево в гр. В. Търново поради високи води на река 

Белица. Почти всяка година през споменатия критичен пери-
од река Янтра излиза от коритото си в кварталите Чолаковци 

и Асенов, последния от който е най-застрашен от гледна 
точка на евентуални поражения върху жилища, техните 

обитатели и културно-исторически обекти (църквата Св. 40 

мъченици). 

Потенциална опасност от повишаване на нивото на река 
Янтра във В. Търново и околните селища има и при контро-

лирано и аварийно изпускане на язовир Хр. Смирненски – 
област Габрово или разрушаване на стената му. Разстоянието 

между двата обекта по протежение на коритото на реката е 
около 70 км. Налице е изградена комуникация между двете 

области за оповестяване при наличие на опасност.  

3. Система за ранно оповестяване при висо-
ки води. 

За предварително известяване и своевременно получава-
не на информация за прииждащи високи води в община В. 

Търново е изградена сигнално - оповестителна система от 

фирма АКВА-90 ИНЖЕНЕРИНГ - гр. София. Същата пер-
манентно следи нивото на реките и предава информация в 

реално време към оперативните дежурни на общината и 
областта.  

Системата се състои от три комплекта контролно-

измервателна и телеметрична апаратура, позиционирани 
съответно на моста в гр. Килифарево на река Белица, моста 

на село Пушево на река Янтра и моста на кв. Чолаковци при 

сливането на реките Янтра и Белица – фиг.3. 

 

Фиг.3. Разположение на контролно-измервателен прибор на нивото 
на река Янтра – кв. Чолаковци 

Измервателните уреди са от радарен тип, които излъчват 

сигнал с висока честота, като непрекъснато измерват разсто-
янието от излъчвателя на устройството до нивото на водата. 

По този начин се следи текущата дълбочина на реката. По-
лучената информация се записва в телеметричен модул със 

съответните часови параметри. Натрупаните данни в теле-
метричното устройство, чрез вграден модем за 3G мобилна 

връзка на съответния оператор постъпва към „SCADA“ сис-

темата на определени интервали в облачното пространство  
на английската фирма „Metasphere”. Визуализира се и може 

постоянно да бъде следена от оперативните дежурни, пос-
редством произволно устройство с инсталиран браузър (нап-

ример смартфон, таблет, преносим или стационарен компю-
тър) и интернет връзка – фиг.4. 

При необходимост чрез „SCADA“ системата може да се 

генерира графични и таблични справки и отчети, които да се 

използват за анализи на различни ситуации. Системата е от 
отворен тип и може да бъде надградена с допълнителни 

точки за измерване и на други параметри по всяко време. 

При достигане на определени критични нива (предупре-
дителни и аварийни)  SCADA системата генерира алармени 

съобщения, които задействат кризисния щаб на общината 

 
Фиг.4. Графика на дълбочината на река Янтра – кв. Чолаковци 
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4. Изводи 

4.1 Оценка на опасностите. 

Оценката на кризисния щаб на община В. Търново по от-

ношение опасностите от естествен разлив на реките Янтра и 
Белица е определена като средна до висока за периодите на 

пролетно снеготопене и интензивни дъждовалежи. Изкуст-

вено причинената опасност породена от яз. Хр. Смирненски 
е оценена като ниска. Няма изградена  система, базирана на 

съвременни технологии за моделиране и симулации даващи 
по-точна количествена оценка на рисковете за общината от 

разлив на гореспоменатите реки. 

4.2 Оценка на възможностите на оповес-
тителната система. 

Към момента не се използва пълния капацитет на изгра-

дената система за ранно оповестяване от фирма АКВА-90 
ИНЖЕНЕРИНГ – гр. София. Освен за текущо оповестяване, 

тя би могла да бъде източник за статистическа информация 
за поведението на реките. С оглед развитието на технологии-

те е налице възможност за надграждане и разширяване обх-
вата на системата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Задача за подготовка на симулационни 
модели 

Чрез използване на съвременни информационни техно-
логии, данните от системата за ранно оповестяване, метеоро-

логичните прогнози и информация за наблюдавания терен от 

Google или други източници е възможно да се създаде соф-
туерен продукт, базиран на математически и симулационни 

модели, който с голяма достоверност да прогнозира заплахи-
те от разливи в близко бъдеще и по този начин да дава въз-

можност за взимане на превантивни мерки за предотвратява-
не или намаляване на щетите от тях. 
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Abstract: This report outlines the necessary conditions for the prevention of accidents and incidents caused by the construction of 

storage facilities for waste in the flotation process of metallurgical slags as well as during their subsequent operation. In order to minimize 

the risks involved, measures have to be taken to prevent such accidents and to provide appropriate organization and means of responding to 

incidents that endanger life, human health and the environment. 
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1. Въведение 

Хвостохранилищата представляват съоръжения (депа) за 

съхранение на минни отпадъци. Изграденото и намиращо се в 

експлоатация хвостохранилище на „Аурубис България“ АД е 

модерно и сигурно съоръжение за складиране и съхранение на 

фаялитов отпадък при флотационния процес на 

металургичните шлаки.  

Транспортирането на фаялита от Обогатителната фабрика 

до хвостохранилището се осъществява под формата на пулп 

чрез препомпване по стоманен тръбопровод. Намиването в 

чашата на хвостохранилището се осъществява чрез серия от 

изпускатели, през определено разстояние по целия периметър 

на басейна. През цялото време в хвостохранилището се 

поддържа водно огледало с цел недопускане на запрашаване. 

Посредством плаваща помпена станция водата от езерото се 

връща обратно в работния цикъл на фабриката. 

За осигуряване на условия за недопускане на аварии и 

злополуки при изграждане или разширение на съоръжения за 

складиране на отпадъци е необходимо да се изготви План за 

безопасност и здраве, касаещ всички подобекти и 

съоръженията към тях. 

Основната цел на Плана за безопасност и здраве е 

провеждането на комплекс от организационно технически 

мероприятия, чрез които да се обезпечат превантивни условия 

за недопускане възникването на пожари и/или аварии на 

обекта. 

2. Насоки за безопасност при изграждането и 

разширението на съоръжения за складиране на 

отпадъци 

Насоките за безопасност и добри практики по отношение на 

такива съоръжения са разработени от Съвместна експертна 

група по водите и промишлените аварии с подкрепата на 

секретариата на Икономическата комисия за Европа на 

Организацията на обединените нации, одобрени от 

Конференцията на Страните по Конвенцията за промишлените 

аварии на петото ѝ събрание (Женева, 25-27 ноември 2008 г.) и 

от Срещата на Страните по Конвенцията за водите на петото ѝ 

заседание (Женева, 10-12 ноември 2009 г.). Те са под формата 

на набор от препоръки, които да подпомагат националните 

органи и оператори за осигуряване на адекватно ниво на 

безопасност и приемливо ниво на риск, пораждан от такива 

съоръжения и имат за цел да допринесат за ограничаване на 

авариите в съоръжения за управление на минни отпадъци и 

тежестта на последствията за човешкото здраве и за околната 

среда [1]. 

Планът за безопасност и здраве се разработва в 

съответствие с изискванията на чл.9, ал.1 на Наредба 

№2/22.03.2004г. (ДВ. бр.37/2004г.) на МРРБ и МТСП за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия 

на труд при извършване на строителни и монтажни работи 

(МИЗБУТИСМР). В наредбата са регламентирани всички права 

и задължения, обезпечаващи здравословни и безопасни условия 

на труд, съгласно изискванията на Закона за здравословни и 

безопасни условия на труд ЗЗБУТ (ДВ.бр.124/23.12.1997г.).  

В Плана за безопасност и здраве са посочени система от 

организационно технически мероприятия, които следва да 

бъдат изпълнени от участниците в строителния процес, за да се 

обезпечат оптимални здравословни и безопасни условия на 

труд, съобразно определената технология и организация за 

изпълнение на строително монтажните работи при 

изграждането на обекта (изграждане или разширение на 

съоръжения за складиране и съхранение на отпадъци при 

флотационния процес на металургичните шлаки). 

Практиките по отношение на проектиране, експлоатация и 

поддръжка, както и регулиране на такива съоръжения могат да 

се развиват и надграждат значително по време на жизнения им 

цикъл. 

3. Разширение на съществуващото 

хвостохранилище на „Аурубис България“ АД 

Разширението на хвостохранилището е предвидено на юг 

спрямо чашата на съществуващото хвостохранилище. Използва 

се максимално площта, ограничена между съществуващата 

ограда на завода от юг и от южната стена на съществуващото 

хвостохранилище на север и пречиствателната станция за 

питейни води (ПСПВ). На запад до западната ограда и 

минаващият покрай нея технологичен път. На изток покрай 

оградата са разположени магистралния намивен хвостопровод 

и обслужващия го технологичен път. 

Изграждат се оградни диги от запад, юг, изток и север в 

района на ПСПВ . Северната дига на секция А е съобразена с 

местоположението на ПСПВ. Западната дига е разположена на 

20 m от оградата и на север продължава до северната дига. 

Източната оградна дига е на разстояние 20 m от оградата и се 

продължава на север до достигане на южната стена на 

съществуващото хвостохранилище. Част от източния скат се 

изкопава за увеличаване на полезният обем и за добив на 

материал за самите диги фиг. 1. 
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Фиг. 1 Разширение на хвостохранилище на „Аурубис България“ АД 

 

4. План за предотвратяване и ликвидиране на 

пожари, аварии и злополуки 

Хвостохранилището за фаялит в „Аурубис България АД“ е 

действащ обект и има утвърден Авариен план. Тук 

представеният План за безопасност и здраве (засягащ частта за 

предотвратяване на пожари и злополуки), се съгласува с 

действащия в момента Авариен план. 

Видът на сигнализацията за бедствия, аварии, пожар или 

злополука е оказан в Плана за предотвратяване и ликвидиране 

на пожари, аварии и стихийни бедствия, за евакуация на хора и 

имущество, намиращи се на строителната площадка. 

На строителната площадка трябва да се осигурят 

необходимите подръчни противопожарни уреди и съоръжения, 

съгласно изискванията на противопожарните строително-

технически норми. 

Подръчните противопожарни уреди и съоръжения на 

строителната площадка следва: 

• да се зачислят на лица, определени от техническия 

ръководител за отговорници по ПАБ, на които се 

възлага контролът и отговорността за поддържане и 

привеждане в състояние на годност на тези уреди и 

съоръжения; 

• периодично се проверяват от техническия 

ръководител, като резултатите се отбелязват в 

специален дневник; 

• не се използват за стопански, производствени и други 

нужди, несвързани с пожарогасене. 

 

Достъпът до подръчните уреди и съоръжения за 

пожарогасене да се поддържа винаги свободен. 

Забранява се подгряването на открит огън на замръзнали 

водопроводни, канализационни и други тръбопроводи. 

Забранява се гасенето на пожар с вода на запалени течни 

горива. Същото да се извършва с пясък или специални 

пенообразуващи и други подходящи пожарогасителни 

вещества. 

При работа със строителни продукти, отделящи пожаро-

или взривоопасни пари, газове или прахове, не се допуска 

тютюнопушене, използване на открит пламък или огън, на 

нагревателни уреди, на транспортни средства без 

искроуловители, на инструменти, с които при работа могат да 

се получат искри, както и на електрически съоръжения и 

работно оборудване, чиято степен на защита не отговаря на 

класа на пожаро- или взривоопасна зона в помещението или 

външните съоръжения. 

Не се допуска тютюнопушенето и паленето на открит огън 

независимо от климатичните условия и частта от денонощието 

на места, категоризирани или определени като “пожаро- или 

взривоопасни”. 

Тютюнопушенето се разрешава само на местата, 

определени със заповед, съгласувана с органите на ПБЗН, 

означени със съответни знаци или табели и съоръжени с 

негорими съдове с вода или пясък. 

Специализираните групи, които работят с кислород, пропан 

и подобни трябва да бъдат писмено предупредени след 

приключване на работното време да не оставят на строежа под 

никакъв предлог пожароопасни материали. 

Специализираните групи, които работят с леснозапалими и 

пожароопасни материали трябва да бъдат писмено 

предупредени да носят заедно с материалите (бутилките) 

предупредителни табели и да ги поставят на необходимите 

места. 

Инструкциите за дейност при аварии определят сигнала, 

известяващ аварийно положение и поведението и задълженията 

на техническия персонал и работниците. С тези инструкции да 

бъдат запознати всички работещи на площадката, както и 

лицата посетители. 

При пожар или авария се действа по правилата на чл.74 от 

Наредба №2 [2]. 

Аварийното положение се отменя след окончателно 

премахване на причините за аварията, при невъзможност за 

нейното повторение, разпространяване или разрастване, както 

и при условие, че са взети всички необходими мерки за 

пълното обезопасяване на лицата и средствата при 

възстановяване на работата [3]. 

 

4. Заключение  

В аварийния план на „Аурубис България“ АД подробно са 

описани структурите и организацията на предприятието за 

предотвратяване на големи промишлени аварии, 

представляващи потенциална опасност за човешкото здраве и 

околната среда и активните дейности по ограничаване на 

последствията от тях [4]. Изграден е Щаб за защита при 

бедствия, аварии и катастрофи. Създадена е строга организация 

на производствения процес чрез прилагането на процедури и 

инструкции за безопасна експлоатация на предприятието и са 

разписани мерки и изисквания за основните противопожарни 

уреди и съоръжения, използвани при гасенето на запалвания и 

пожари. Осъществява се непрекъснат контрол върху спазването 

им.  

Резултатите в настоящия доклад 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. 
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1. Въведение 

Хвостохранилищата могат да бъдат определени като 

потенциално опасни обекти (ПОО). Такива са тези, които 

поради своите функции, размери или обслужвана зона може 

при повтарящи се отклонения от нормалната експлоатация или 

при увреждане и разрушаване да причинят в големи размери, 

увреждане на здравето на населението, смърт, материални 

щети или разстройване на жизнено важни социално-

икономически дейности. 

Като потенциално опасна дейност се смята всяка човешка 

дейност, която при неспазване на технологичните правила за 

извършването ѝ или поради други причини може да доведе в 

големи размери, увреждане на здравето на населението, смърт, 

материални щети или разстройване на жизнено важни 

социално-икономически дейности.  

Рискът може да бъде определен като “възможност нещо 

неблагоприятно да се случи”, или по-точно, вероятността 

специфично (нежелано) събитие да възникне в определен 

период или при определени условия. С други думи, рискът е 

комбинация от вероятността от възникване на определена 

опасност и тежестта от последствията от протичането ѝ. По 

този начин рискът винаги съдържа два компонента: вероятност 

и последствия. 

Докато опасността е свързана с потенциалните свойства и 

особености на дадено явление или процес, то рискът е свързан 

с вероятността и честотата на протичането им, като може да 

включва множество опасности и последователността от 

възникването им.  

Оценката на риска изисква определяне на количествените 

му характеристики, които при наличие на наблюдения могат да 

бъдат получени с помощта на точни вероятностни методи или 

по експертен път. 

2. Експертен подход за оценка на риска 

Експертният подход за оценка на риска се прави според 

“НАРЪЧНИК за оценка на риска и съществените изисквания 

към обема и съдържанието на експертизите на потенциално 

опасните обекти (ПОО)”.  

Обобщената оценка на риска в Наръчника се основава на 

т.нар. “Метод на трите фактора”. Напр. фактори, по които се 

определя риска при обследване на потенциално опасни обекти 

са представени във формулата: 

R (Риск) = H (Опасност) x V (Уязвимост) x L (Вероятност), 

където: 

R (Risk) – “Риск”, дава обобщена оценка за риска, който 

носи даден обект, за населението, околната среда сградите 

и/или съоръженията, съседните обекти. Приема стойности от 

0,01 до 1000. В зависимост от получените стойности в резултат 

на изчисленията се определя и съответната степен на риска. 

H (Hazard) – “Опасност”, определя потенциална опасност, 

която носи даден обект, за населението, околната среда 

сградите и/или съоръженията, съседните обекти. Определянето 

на опасностите основно се извършва на основание на 

категоризацията и класификацията на обекта по нормативни 

документи в съответната област на приложение. Този 

параметър може да отразява и други особености на 

разглеждания обект, които следва да бъдат отразени при 

извършването на експертизата. Прима стойности от 1 до 10. 

V (Vulnerability) – “Уязвимост” и “Последствия” 

(Consequences). Този параметър характеризира влиянието на 

външните фактори, взаимодействието на разглеждания обект 

със съседни обекти и показва доколко населението, персонала 

и служителите, околната среда, сградите и/или съоръженията 

са подложени на въздействие при възникване на 

неблагоприятно събитие (последователност от събития). 

Където е приложимо, в зависимост от наличните данни и 

възможността за оценка, факторът “Последствия” може да се 

използва вместо “Уязвимост”. Този фактор носи най-голяма 

тежест при определяне на риска; приема стойности между 1 и 

100. 

L (Likelihood) – “Вероятност”. Отразява вероятността за 

възникване на събитие, което би довело до съответния риск. 

Приема стойности от 0,01 до 1. 

Възможните последствия от възникване и протичане на 

определена извънредна ситуация се оценяват в следната 

последователност: 

 Последствия за хора; 

 Последствия за околна среда; 

 Материални щети. 

От съществено значение за резултата от експертизите е 

определянето на последствията за хората, околната среда и 

материални щети [1].  

3. План за безопасна експлоатация на 

хвостохранилище на „Аурубис България“ АД 

Изграденото и намиращо се в експлоатация 

хвостохранилище на „Аурубис България“ АД е модерно и 

сигурно съоръжение за складиране и съхранение на фаялитовия 

отпадък при флотационния процес на металургичните шлаки. 

Основните цели на съоръжението са следните: 

 да се осигурят достатъчно обеми за постоянно, сигурно 

и цялостно съхранение на фаялитовия хвост, получен 

от флотацията на фаялитова шлака. 

Хвостохранилището трябва да отговаря на всички 
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национални нормативни документи за сигурност и за 

екологична безопасност. 

 да се контролират, събират и третират всички 

попаднали в хвостохранилището води по време на 

експлоатацията и да се използват като производствена 

вода до максималната възможна степен, както и да не 

се допусне попадане на скатови води в него; 

 да се постигне равномерно намит и уплътнен хвост; 

 да се изгради система за мониторинг на всички аспекти 

на съоръжението за потвърждаване, че работата му е в 

съответствие с проекта. 

 

Планът за експлоатация на това съоръжение третира 

въпросите за наблюдение, измерване, контрол и поддържане на 

съоръженията на хвостохранилището – оградните стени (диги), 

хидротранспортната система, системата за оборотно 

водоснабдяване, каналите за повърхностни води, дренажната 

система контролно-измервателната система, плажовата ивица и 

технологията за намиване на хвоста. 

Предназначението на Плана за експлоатация е да 

регламентира обема, методите и начините за наблюдения, 

контрол и измервания, които следва да се извършват по време 

на експлоатацията на хвостохранилището, с оглед да се 

гарантира неговата сигурност.  

Техническият контрол за поведението и състоянието на 

хвостохранилището и съоръженията към него трябва да се 

извършва задължително, съгласно настоящите План за 

експлоатация и Програма за провеждане на измервания и 

наблюдения на подобектите. 

Видовете документи, които се съставят и попълват от 

експлоатационния персонал на хвостохранилището се 

уточняват по форма и съдържание с организацията, 

извършваща дейността по контрол и наблюдение. 

Информацията, набрана от измерванията и наблюденията, 

трябва периодично да се анализира, за да се направи оценка за 

състоянието и конструктивната сигурност на 

хвостохранилището [2, 3 ,4, 5, 6, 7]. 

Планът за експлоатация се изготвя на базата на: 

 Проектите за изграждане на съществуващо 

хвостохранилището и екзекутивна документация; 

 Правилник за безопасността на труда при 

експлоатация на хвостохранилища и шламохранилища 

– 1973 г. 

 

4. Начини за наблюдения, измервания и 

контрол при експлоатацията на 

хвостохранилища за гарантиране на тяхната 

сигигурност 

За създаване на условия за нормална експлоатация на 

хвостохранилището се предприемат следните действия: 

 

 Подготвяне на документация за организацията и 

техническото обслужване, включително регистриране 

на резултатите от мониторинга и актуализиране на 

инструкциите за работа; 

 Визуални огледи на хвостохранилището по време на 

експлоатацията; 

 Мониторинг на намиването; 

 План за намиване; 

 Мониторинг на нивото на басейна и качеството на 

оборотната водата; 

 Мониторинг на дренажните системи; 

 Мониторинг на формирането на прах; 

 Организация и техническо поддържане; 

 Измерване на водното ниво в пиезометрите; 

 Контрол на операторите на хвостохранилището; 

 Мониторинг на плътността на пулпа, скоростта на 

потока и налягането; 

 Координиране на действията на персонала в 

съответствие с плана за действие при аварийни 

ситуации; 

 Координиране на провеждания мониторинг на 

съоръжението; 

 Ежедневни огледи от оператора; 

 Ежеседмични огледи и изготвяне на отчет; 

 Месечни измервания (водно ниво в пиезометрите, 

качество на водата); 

 Измервания на 3 месеца (измервания на КИС част 

“Геодезия”); 

 Организиране на годишни проверки, тестове и/или 

анализ; 

 Подготовка и актуализиране на схемата за оборот и 

управление на водата; 

 Събиране и обработване на резултатите от 

измерванията на водните количества и налягането; 

 Оценка на възможностите за намаляване на свежата 

добавъчна вода. 

4. Заключение  

Планирането и реализирането на мерки за намаляване на 

рисковите фактори и осигуряване на определено ниво на 

сигурност на съоръжения като хвостохранилищата е от 

съществено значение. За тази цел бяха дефинирани понятията 

„риск“ и „потенциално опасни обекти“ и формулирани 

основните рискове при управление на такива обекти.  

Изключителна важно е, че политиката, свързана с 

управление на риска на глобално, национално и регионално 

ниво е ангажимент на държавата. Ето защо е наложително да се 

очертае рамката от изисквания и необходимите стъпки, които 

трябва да бъдат изпълнени от страна на ръководствата на 

„потенциално опасни обекти“, за да се създадат условия за 

ефективна комуникация със съответните държавни органи, 

като се акцентира върху ефективното ограничаване на 

рисковете и намаляване на въздействията им. 

Резултатите в настоящия доклад 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. 
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Abstract: The biosphere as a physical space in which there is life, including human life, is quantitatively characterized by population 
quantities. The population can be described by certain physical laws in thermodynamic approximation with the application of the notion of 

entropy. Entropy is a term not only purely physical but also universal. It is a criterion for the description of the evolution and development of 
the unique Biosphere-Human system. The development of human societies as a part component of the Biosphere is subject to the 

transformations that are the result of technical developments and the technical-scientific revolution in general. These anthropogenic 
activities lead to the negative effects upon the Biosphere with the accumulations of pollutants both in the atmosphere and in the system as a 

whole. The entropy of the Biosphere component as a result of the accumulation of pollutants changes over time. Human physical , ecological 

and social health is at risk, with the further development of pathological states  and human health problems. The entropy of the human 
component is increasing and the entropy of the Biosphere is decreasing, respectively. The decrease in Biosphere entropy is dictated by the 

disappear of many species of plants and animals as a consequence of the ecological problem. It is necessary to mention that the steady state 
and the equilibrium state have different meanings. The steady state is described by a very complex stage under the action of multiple factors 

with a tendency to stabilize parameters that do not vary over time and the system components "adapt" to these stabilized numerical values 
such as ambient temperature, pressure and constant amounts of species of animals and plants. The equilibrium state is an idea lized case of 

the system which from a purely thermodynamic point of view is described by maximum entropy. This paper shows that the human entropy 

increases at the expense of the decreasing of biosphere entropy, a fact of the universal principle of the conservation of energy. The increase 
in human entropy results to the instability and risk with self-destructive tendencies unless the steady state is not assured. The mechanisms for 

the obtaining of the steady state are complex and can be based on some rules and principles at a global level with tendencies to use non-
traditional energy sources and of the waste recycling with effects of reducing of the accumulation of pollutants in the atmosphere. 

Keywords: BIOSPHERE, POLLUTANTS, ENTROPY, EQUILIBRIUM STATE, STATIONARY STATE, HUMANITY-BIOSPHERE SYSTEM 

 

1. Introduction 

        The issue of contemporary ecosystems is a global priority that 

regards directly the living conditions and health of the population, 
the complex relations of the human being in particular with whole 

society and concomitantly with the full set of the factors of the 
environment such as: physical, chemical, biological, social, etc. The 

health of the population is the priority of the ecology of health. 

Today it is impossible to ensure human health without knowing the 
basic positions of human ecology, the conditions of human 

existence, and the possibilities of the managing of the 
environmental factors for the highest value of human characteristic 

- health. The economic growth of the country, industrialization, 
urbanization, development of agriculture leads to the pollution of 

the environment, the worsening of the living conditions and of the 
worsening of the health of the population. So, it is absolutely 

necessary an adequate ecological management, otherwise the 

irreversible degradation of the components of nature or of the whole 
environment can take place, which can be reflected not only on the 

health of the population, but also of the future generation. The study 
in general is focused on a structured way to understand the 

relationships that exist in everyday life, their consequences and 
methods to prevent nonfavorable environmental situations. 

The human being plays a great role in the existence and 

maintenance of the ecosystem and of the biosphere as a whole. 

From this environment the human being uses a lot of both natural 
resources and the most important components providing the 

existence of normal physiological state of human being. Without the 
biosphere, humanity cannot exist and activate normally if that 

biosphere is depleted or destroyed. Recently, this biosphere has 
been subjected to destructive action leading to the ecological 

catastrophe which is the result of the development of high 
technologies that have a destructive effect on the Nature.  

2. The description of the symbiosis between 
humanity and Biosphere  

Earth planet is surrounded by the following layers: atmosphere, 

hydrosphere, lithosphere and living organisms that may exist in the 
three layers mentioned above. These three layers form the 

Toposphere [1]. In fact, it contains the abiotic components. Living 

organisms together with vegetation form Biota and are included in a 
special sphere called Biosphere [2]. In fact, the Biosphere is the 

space that includes living organisms. The Toposphere together with 
the Biosphere form the Ecosphere. 

The human being is a very complex being and depending on the 

components of the ecosphere can influence both positively and 
negatively the ecosphere. Human anthropogenic activity has a 

negative destructive influence on the ecosphere last time. As a 

result of the modern anthropogenic activity, a new sphere is 
developing - that of material products (technosphere). The 

technosphere is described in the paper [3]. 

The human being as a whole is the integrative component of 
this system and therefore there is a symbiosis with this 

environment. The symbiosis must be stable for a long time to 
provide for the future generation the guarantees for the normal 

existence of the whole system. This symbiosis between humanity, 

the sphere of material products created by the people and the 
biosphere can be represented by the diagram (Fig. 1).  

Fig. 1. Diagram reflecting the existence of the equilibrium and 
steady state of the complex system: Humanity - Material  products - 

Biosphere 

The diagram shows the interaction between the components of 
this system by the arrows. The corresponding interaction between 

people and the material products (technosphere) is explained 
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trivially that people uses them to guarantee their normal 
physiological, physical and spiritual satisfaction as vital elements to 

ensure a long vital period for their existence. Using them in 
everyday life, then they are perfected and performed and they are 

transmitted to the future generations. The biosphere, as a huge mass 
of plants, animals and natural resources, provides, directly or 

indirectly, the use of these elements to ensure a normal life process. 

At the same time, the task of man is to ensure the existence of this 
component of the system. Water as a major vital component ensures 

the existence of the whole subsystem by maintaining a natural plant 
population and existence of humanity in general.  

Today's current situation is such that the biosphere, reaching its 

maximum evolutionary development in symbiosis with the human 
being, is exposed to risk factors as a result of human activity by the 

achievement of modern technologies. The waste products 

originating from anthropogenic activity become problematic 
sources of pollution of the ecosystem and the final result is that the 

air contains larger amounts of pollutants. 

The substances that are the most common air pollutants are: 
• Carbon dioxide; 

• Carbon monoxide; 
• Hydrocarbons; 

• Aldehydes; 

• Radioactive substances and heavy metals; 
• Sulphur dioxide - Sulphur dioxide SO2 is a colorless gas, 

which is a product of volcanic eruptions and various industrial 
processes. Sulphur dioxide is usually released during the 

combustion of coal and oil. Further oxygen enrichment and 
reactions with water lead to the production of H2SO4 (sulphuric 

acid) and acid rain; 
• Nitrogen oxides. 

There are following consequences of air pollution: 

• Greenhouse effect, 
• Dust particles, 

• increased ultraviolet radiation,  
• Acid rain, 

• Increasing ozone concentrations, 
• Increase in nitric oxide levels 

The origins of pollutants are: 

1.  Natural sources: 

• Volcanic eruptions; 
• Fires; 

• The process of decay and respiration of humans and animals;  
• Processes below the earth's surface. 

2. Pollutants as a result of human activity 
• Motor vehicles - cars, planes; 

• Power plants, factories, factories and other industrial 
enterprises; 

• Burning of wood for heating; 

• Oil stations; 
• Organic waste that releases methane; 

• Chemical, biological and nuclear weapons. 
 

Pollution from a diesel engine: Emissions from motor vehicles 
are among the biggest factors for air pollution. Carbon monoxide is 

poisonous and inhaled in large quantities can cause suffocation or 

death. Sulphur oxide and nitric oxide are also poisonous gases. 
Carbon dioxide in larger doses makes it difficult for animals and 

humans to breathe. The accumulation of this gas in the atmosphere 
also leads to general warming of the planet (greenhouse effect). In 

high-traffic settlements and other places where fuels are burned, the 
air contains large amounts of carbon dioxide, carbon monoxide and 

other polluting gases that pose a threat to human health.  
Air polluted with nitric oxide and sulphur oxide dissolves well 

in the small water droplets forming the clouds, which result in acid 

rain, and affects plants, corrodes metals, and destroys rocks, 
buildings, cultural monuments. When such rains fall over rivers and 

lakes, some of the animals in them die. Pollution from human waste 
is the biggest problem for the ecosystem. 

The quantity of wastes is very big. About 150 million tones of 
plastic float in our oceans, and another 12 million tonnes are added 

each year - 500,000 tonnes from Europe alone. This is equivalent to 
huge amounts of plastic, enough to fill the 180 trucks that are 

dumped into our waters every day. Landlocked countries are not 
excluded: for example, about 40 tonnes of plastic make their way 

from Austria across the Danube to the Black Sea each year. [4] We 

are surrounded by plastic which is a disposable package. [5] In the 
first decade of this century, we made more plastic than all plastic 

for the last 2,000 years. And every year, tons of plastic end up in the 
world's oceans. Studies estimate that there are now 15 trillion pieces 

of plastic in the world's oceans, from the equator to the poles, from 
the Arctic ice sheets to the seabed. The problem is growing into a 

crisis. We need urgent action to tackle the global epidemic of plastic 
pollution. [5] 

Results and discussion 

The physical law of the conservation of energy is not only a 
pure physical law for the explanation of the phenomena from pure 

physical thermodynamic point of view. It has a much more 
universal character which is the basis for all processes and 

phenomena in nature and the biosphere as a whole. The latest 
integration scientific platforms, which include a whole arsenal of all 

scientific fields, try to explain deeply the processes of socio-

economic phenomena in symbiosis with the humanity and the 
natural resources in the biosphere [6]. 

The equilibrium processes in nature and society can be 

explained by thermodynamic aspects leading to the development of 
the new scientific platform - bioеconophysics [6]. It uses the 

entropic approach that serves as a parameter for qualitative and 
quantitative assessment of the current state of this complex system: 

Humanity - Material and spiritual goods - Biosphere. According to 

this entropic bioеconophysical concept [6], the following points and 
goals are proposed to be taken into account: 

• Earth has limited resources and energy reserves; 

• Production is leaded by the complex transformational efficient 

process of limited supply of raw materials and energy; 

• The laws of conservation of principles and conservation of 
energy are fundamental. 

The rapid development of the society over the past 400 years 

implies a disturbance of the balance and equilibrium of the 

components of the biosphere. As an elementary example when we 
describe the process of photosynthesis in plants, the whole mass of 

carbon dioxide is derived from the corresponding mass of plants in 
the biosphere and if the amount of carbon dioxide in the air does not 

change over time then the corresponding balance and equilibrium is 
maintained.  

The amount of plants at a given time may fail to absorb large 

amounts of carbon dioxide, which is produced at a high rate as a 

pollutant and then there is an accumulation excess in the 
atmosphere and then the displacement from the respective 

equilibrium and steady state takes place. 

Entropy is not just a pure thermodynamic quantity that explains 
the reversibility of the process from thermodynamic point of view. 

It also shows an evolutionary process or development of this 
complex system. From a statistical point of view, entropy also 

depends on the number of components in a given system. An 

increase in the number of components of this system leads to an 
increase in entropy. The purely thermodynamic description of 

entropy gives the following that for a closed system the entropy 
remains unchanged and in principle the processes have properties of 

reversibility. 

If applied to this complex system Humanity - Material and 
spiritual goods - Biosphere, then this system is closed with respect 

to the open space of the great distance from Earth (distance where 

the humanity has reached by spacecraft) and can be distinguished 
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by some "mental barrier" or "membrane" that closes this system and 
then according to thermodynamic theory the processes are in 

equilibrium in this complex closed system, then the respective 
entropy is maximal and stable with the same average value over 

time. 

This is true when the technological-production process has 

reached a high level of development and there is no any 
development in the evolutionary plan for some improvement. Then 

the other elements of this complex system "adapt" or "get used" to 
this level and the system as a whole is in a stationary state. The 

corresponding levels and quantities of the plant world are set to an 
average value and the other components such as the animal world 

are accordingly "adjusted" to this level. This is one of the complex 
philosophical aspects for the explanation of the processes in nature 

in general. The corresponding component of material goods 

increases its quantity of the components for the case of evolutionary 
progress in the technological aspect and the resulting entropy which 

consists of the three components can in principle increase, decrease 
or be the same level. The resulting entropy may decrease due to of 

the large decrease of the entropy of Biosphere because of the 
presence of pollutants and of the destruction of the natural 

population of animals and plants. Each component of this complex 
system is characterized by the amount of structural components and 

natural resources. The concept of entropy of this complex system 

that de facto means an approach for the explanation of evolution or 
development over time and the reversibility of processes has the 

following expression: 

        
dt

dS

dt

dS

dt

dS

dt

dS rabpmbh 
....                        (1) 

The indices are: h.b. - human being or human population; m.p. - 

the sphere of material goods (products); b-ra - biosphere. 

When we talk about human entropy, the following can be 

clarified here: the respective entropy is taken into account not only 
as a large number of populations, but also as the health status of 

human being. The human being from a biophysical point of view is 
an open system with respect to the other components of this 

complex system. In order for a person to appear in a normal 
physiological state and to exist for a long time, it is necessary to 

have a constant exchange both in terms of intake of quality nutrients 

and also of material goods (housing, clothes, etc.) and spiritual 
development (education, art, training, spiritual performing, etc.). 

These important human aspects can exist at a normal rate if the 

relevant components of this complex system are at least in a steady 
state unless not in an equilibrium state. 

Excessive overproduction in the conditions of over market 

competition leads to an increase in the corresponding entropy of 
material products. There may be a situation where a part of this area 

will not be used effectively, and only some important structural 

elements can be used effectively by human being. There are also 
such paradoxical moments: "something is used once for a short time 

and then discarded ...", or when we talk about bottled products in 
the form of plastic, then this part which is a pollutant for the seas 

and oceans will be inefficiently used. Recently, the process of 
recycling of waste products has been used in order to reduce 

environmental pollution. 

The corresponding evolutionary entropy component of material 

products, de facto, consists of two parts: the effective part and the 

inefficient part:      
dt

dS

dt

dS

dt

dS ineffеffpm


..                           (2) 

The effective part of the material goods in this area ensures the 
normal state of health of the person, and this de facto: 

                   
dt

dS

dt

dS
bheff ..                                              (3) 

The corresponding biosphere is accumulated with inefficient 
waste and then de facto the entropy component of the biosphere will 

again consist of two subcomponents: 

             
dt

dS

dt

dS

dt

dS ineffrabrab
 

/

                       (4) 

Minus sign of Sineff means that de facto biosphere as a whole is 
depleted (destroyed) due to the presence of waste products in the 

environment, and then the residue part of the natural biosphere may 

decrease over time. If Sineff for example consists of carbon dioxide, 
then a certain amount of this carbon dioxide can be used during the 

process of photosynthesis and the condition of stationary state 

0
/




dt

dS rab gives the expression: 
 

dt

СОdS

dt

dS ineffrab 2
     (5) 

This is the case when the amounts of carbon dioxide are within 

normal values for the ambient air and the corresponding amount of 
the population of the plants is maintained at the normal values. The 

case when the amount of carbon dioxide exceeds some critical 

value, then:                              

crit

rabineff

dt

dS

dt

СОdS








 2             (6) 

Then it is the case of the cumulative accumulation over time of 

the excess carbon dioxide that leads to the greenhouse effect. Its 

value, respectively, leads to the gradual slow of the self-destruction 
of the biosphere (some species of plants, populations of animals, 

marine animals and fish, etc. disappear over time). The multi-step 
process of photosynthesis is usually represented by a summary 

equation:       
2612622 666 OOHCOHCO h  

 

The resulting entropy of the process of glucose formation 

during the photosynthesis is negative [7], [8]. The decrease of the 

entropy during the photosynthesis is related to the complex process 
of the transformation from an aggregate gaseous state in the form of 

carbon dioxide to a solid state as the form of glucose. In fact, we 
know from the thermodynamic point of view that the entropy 

decreases with the transition into the solid state. According to the 
expression (5) if the inefficient part is decreasing over time due to 

of the fact that the respective quantity of this part is decreasing, 

then:  
0

2


dt

СОdS ineff and then the evolution of the entropy of the 

component of biosphere is negative 0

dt

dS rab showing the 

thermodynamical aspect of the transformation from gas into a solid 

state as the form of glucose. For the cases when there is an 
accumulation of plastic waste in the environment, it decomposes 

slowly. There is no natural mechanism for bioconversion of plastic 

waste to any final product that will be useful (efficient) for the 
biosphere. Rather, it will always remain an inefficient product with 

a destructive effect on the biosphere, although it is slowly degraded. 
The entropy approach to plastic waste is questionable because it 

would have to "form some useful compound" with lower entropy 
with a similar mechanism as photosynthesis. Therefore, the initial 

task at the legislative level is to develop regulations in order to 

prevent the presence of plastic waste in the environment or, rather, 
to stop the production of these plastic materials in the near future.  

Energy based on chemical fuels is the biggest polluter of the 

atmosphere. As a result, in addition to carbon dioxide and sulphur 
dioxide, the type of the acid rain is formed. The acid rain is the 

precipitation that is abnormally acidic due to of the elevated levels 
of acidity (pH<7). It often has a detrimental effect on the plants, 

marine life and infrastructure. Acid rain originates from the 

emissions of sulphur dioxide and nitric oxide, which react with the 
water molecules in the atmosphere and forms acids. [9] 

This is because all chemical fuels contain a higher percentage of 

sulphur. It is most abundant in fossil coal, where it is left over from 
organic matter subjected to carbonization or of mineral origin. In 

the organic part it is in the form of organic sulphur-containing 
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compounds. Hydrogen sulphide that is obtained from the 
decomposition of organic matter reaches 100 million tons. Sulphur 

is also found in oil. Sulphur in the atmosphere exists as the form of 
compounds - hydrogen sulphide, sulphur dioxide, sulphur trioxide. 

These gases dissolved in water droplets are found in clouds and fog 
and form sulphuric acid. This is how the acid rain is produced. 

Nitrogen oxides (formed under the influence of high temperature in 

internal combustion engines) are an integral part of car flue gases 
and automotive gases. In the same way, when they react with water 

vapour in the clouds, they form nitric acid, which in turn are other 
components of acidic rain. 

The destructive effect of sulphur dioxide has the result of the 

dead forest, especially in areas where thermal power plants or heavy 
machinery companies operate. Sulphur dioxide also acts directly on 

plants, passing through the leaf and dissolves in the vital juices, 

oxidizing them to form sulphuric acid, which is harmful to living 
matter. Initially, sulphur dioxide damages the cells. The leaves lose 

their moisture, lose their chlorophyll and die. In small quantities, 
plants deal with sulphur dioxide by ingesting it. However, there is a 

limit to which plants can tolerate sulphur dioxide and it depends on 
the type of plant and the conditions. At concentrations of 0.3 to 5 

mg / m3 the plant suffers chronic damage within a few days. 

Another type of the pollutants is the material particles. Fine dust 

particles are the part of atmospheric dust. The current definition 
comes from the National Air Quality Standard for Particulate 

Matter (PM) introduced in 1987 by the US Environmental 
Protection Agency (PM-Standard). [10] The original definition of 

fine particulate matter was based on the 1959 Johannesburg 
Convention and assumed a particle diameter limit of 5 µm. [11] 

Fine dust particles affect human health and are responsible for 

increasing cases of allergies, asthma attacks, respiratory disorders, 

lung cancer, and an increased risk of otitis media in children [12]. In 
addition, they are thought to have effects on heart and circulatory 

diseases (such as heart attacks). The degree of impact of particles on 
the respiratory tract depends, both on the toxicity of particles such 

as lead, vanadium, beryllium, aluminum, mercury, hydrocarbons 
and the size of the particles: the smaller the particles, the deeper 

they penetrate human lungs. 

As filtration by the nasal cavity is not sufficient for particles 

smaller than 10 microns then the fine powder partially reaches the 
lungs, However, in this way ultra fine particles with a size of less 

than 0.1 µm reach the alveoli of the lungs and are removed from 
there very slowly or not at all.  

Substituting expression (3) into (2) and (2) into (1), 

respectively, we obtain: 

          
dt

dS

dt

dS

dt

dS

dt

dS rabineffbh  ...2                          (7) 

The expression (4) gives:  

                  
dt

dS

dt

dS

dt

dS ineffrabrab 


/

                                 (8) 

The substitution of (8) into (7) gives: 

              
dt

dS

dt

dS

dt

dS

dt

dS rabineffbh 


/

. .2.2                       (9) 

The condition of stationary of the whole system is valid when 

the entropy of this whole complex system is constant over time:   

                        0
dt

dS                                                      (10) 

Then:                0.2.2
/
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dS rabineffbh 


/
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dt

dS
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dt

dS rabineffbh 


/

.. .
2

1
                  (11) 

The entropy human being can be considered to be almost 
unchanged (slightly changed) for a wide interval of time of the 

order of ten years. [13] (Fig. 2). Then 0.. 
dt

dS bh and the respective 

expression is:     0.
2

1 /




dt

dS

dt

dS rabineff ; 

                       
dt

dS

dt

dS rabineff 


/

.
2

1                                   (12) 

                           
dt

dS

dt

dS ineffrab
.2

/


                                   (13) 

 

 
Fig. 2 The rate of generation of entropy of human being [13] 

 
Fig. 3 Cumulative entropy generation per body mass [13] 

 

We have from the expression (13) a very important moment that 
when the inefficient part decreases with time as a quantity (S ineff<0) 

then (S/
b-ra >0), i.e. there is at least a twice increasing for the 

biosphere component in the parameters that describe the state of the 

biosphere. This is described in the report [14] as: "The United 
Nations Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 

announced early 2001 that the Earth's atmosphere would warm 

twice as fast as ten years ago." 

Another example that shows twice the amount of the structural 
element of the biosphere is described in [15]: "The permafrost in the 

Arctic contains 1.8 trillion tons of carbon, at least twice as much as 
is currently in the atmosphere." 

The condition of stationary of the whole system (10) with the 

direct application of expression (1) gives the following: 
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                                0
....  

dt

dS

dt

dS

dt

dS rabpmbh                          (14) 

The maintaining of the life of the human being
dt

dS bh ..  is based on 

these two components: material products 
dt

dS pm ..  and the biosphere   

dt

dS rab :                         
dt

dS

dt

dS

dt

dS rabpmbh 
....                        (15) 

Throughout his life, the human being consumes the important 

elements of the biosphere (oxygen, water, natural resources, etc.), as 
well as in the sense of accumulating of material goods to maintain 

his normal physiological and spiritual state. Cumulative entropy 
reaches the plateau for the rest of his life. For young years the 

condition is characterized by an increase in the value of cumulative 
entropy (Fig. 3). Quantitatively, the following result is observed 

from the expression (15).  

If there is a depletion of the biosphere for an elementary time 

interval, then dSb-ra<0 and related to that the material products can 
decrease dSm.p.<0, then dSh.b.>0 and relating to this we get that 

human entropy increases. 

The increase in human entropy also occurs for the cases when 
the person is ill or manifests a pathological condition for a long 

period of time (development of chronic diseases) due to of the fact 
that the biosphere contains more and more poor quality elements 

that are harmful to health (presence of toxical pollutants as the form 

of aerosols and harmful for the lungs). At the same time, if the 
sphere of material goods decreases more and more due to the 

inability to use or utilize its components, then either it can develop 
various psychological chronic disorders with the further 

development of the disease state. In general the disease states lead 
at a faster rate of the reduction of the rest of a person's life 

compared to biological natural death.  

With the increase of the age of human being the sphere of 

material goods becomes more and more insignificant and as a 
priority it loses its important role for him, and the achievement of 

the plateau in Fig. 3 is reached. The mediators or enzymes for 
motivation, stimuli for life and human activity throughout life are 

serotonin, dopamine, noradrenalin.[16] 

The reduction of these mediators leads to a lack of motivation 
and human activity and the result is the increasing of entropy. 

Steven Pinker in connection to the entropy has mentioned the 

following [17]:  "The ultimate goal of life, mind and human 
aspirations: to develop energy and information in order to 

counteract the tides of entropy and to dig shelters in a fruitful 
order." 

Quantitative expressions in the field of material goods have 

been described in detail in scientific works with the application of 
the concept of bioeconophysics [18], [19], [20] which is based on 

the physiological state of the human being of the receptor 

interaction of the relevant organs with the intake of substances with 
different molar masses in the form of nutrients and drugs by the 

application of the laws of thermodynamics with a complex 
econophysical approach. The energy necessary for human being 

that is expressed in J/moles [21] depends on the molar mass M of 
the substance (food, medicals, water, air, etc.), the quantity in moles 

of the receptors rec ≈ mbody/Mbody, pre-exponential factor A in hours 

minus one (h-1), dose interval τ for the receiving of substances in 
hours, dose mass or food mf in grams. 
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Human health in general is described by the normal homeostatic 

state in the condition when the inefficient sphere is minimal by 
content. Values greater than the critical ineffective ones lead to the 

evolution of various human diseases and pathological situations. 

The average molar mass of nutrients such as carbohydrates, 
proteins, fats after digestion with pepsin in the digestive tract is 

about M = 1500 (g/mol) [22]. Numerical values of the respective 
kinetic parameters A = 0.53 h-1; τ ≈ 6 h; mf = 500 g (mf - average 

mass of nutrients and other components). [19,20]. The average 
molar (effective) mass of the human body is about 20 (g/mol) [23], 

[24]. The number of moles of nutrients per intake is  = mf /M and 

the corresponding total value of P is:     
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Interestingly is that the substitution of the numerical values for 
the corresponding parameters into (17) mbody = 70 kg = 70000 g, A 

= 0.53 h-1; τ = 6 h, Mbody = (20 g/mol) we get P = 10700233 (J ) = 
10700.233 (kJ). The values for the energy expenses for the human 

body for one day are of this order of 10000 kJ. Restoring of the 

corresponding energy expenses is performed by the consumption of 
the foods in the form of lipids, fats and proteins with the supposing 

that the ineffective harmful components in the foods are missing, 
otherwise they quantitatively leads to the increased value of human 

entropy and in turn to the development of various diseases[25]. 
Exposure to dangerous chemicals is also a problem.  Humans can be 

exposed to a wide range of chemicals in the form of suspended dust 
particles and aerosols in their daily lives through air and water 

pollution, consumer products and food. The properties of certain 

dangerous chemicals are stable within the environment and cause 
bioaccumulation in the food chain, which means that there will be a 

significant period of time before the reduction of emissions leads to 
a reduction in their impact. In addition, the volume of chemicals 

used today and the continued growth of chemical production show 
that their impact on humans and the environment will continue to 

grow. This raises concerns about the health consequences of 

exposure to chemical mixtures throughout our lives, especially 
during vulnerable stages of life, such as early childhood, pregnancy, 

old age with the development of allergic states. 

It is very important to mention that the expressions (16) and 
(17) are the ideal cases when the human physiological system works 

only with the consumption of effective substances that ensure a 
standard and normal physiological state. The case when ineffective 

substances enter the body, then these substances will not have an 

effect, contrary they have a negative and destructive effect on the 
human body. It is even seen quantitatively from expression (16) that 

when the effective part decreases from the whole quantity which is 

consumed, then mf0 and then Pmole increases and the entropy of 

human being increases respectively. 

 

Conclusions 

The state of ecosystems in symbiosis with human being is in an 

evolutionary state with the change of the entropy of both the 
biosphere and the human being. The number of new diseases 

increases with time. New epidemics with unknown aetiologies 
appear and all these new epidemics are based on the current state of 

ecosystems which is polluted with more and more increasing 

quantity of ineffective elements. The presented study has showed in 
a quantitative way how human being is described symbiotically 

with the environment by the term entropy. This term, as it can be 
realized, has a deeper meaning and would be a manner to describe 

the stability. The stability of the symbiosis between human being 
and nature occurs when the amounts of the biosphere and 

technosphere are stable over time. Given the fact that with the 
development of society and the modernization of the technosphere 

over time, they lead to the instability due to of the pollution of the 

biosphere with its subsequent destruction. Human health is 
influenced by a number of very complex factors. The elements of 

the biosphere and the components of material products have an 
influence on human health. In fact, a perfectly healthy person can 

be characterized by minimum possible entropy. This minimum 
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value is obtained when the human being is employed with more 
increasing effective elements. Also is very important varied 

planning of activities: trips, rest in the fresh air at the tourist 
complexes, sports, hobbies, etc. All these mentioned additional 

effective elements give higher values of entropy (increasing variety 
of useful activities) and respectively the human being will have 

more less and less entropy. 
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Abstract: The report follows the activities of the Russian Federation prior to its invasion in Ukraine aimed at bypassing the Third Energy 

Package. The outlined courses of action for the Russian energy companies retain their relevance in the contemporary conditions of the 

security environment. 
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Макар военно-политическата обстановка в Европа да беше 

драстично изменена в резултат на военната агресия на Руската 

федерация (РФ) срещу Украйна, бъдещото поведение на 

„Газпром―, включително относно цялостната им експортна 

стратегия, остава в пряка зависимост от начина, по който РФ 

ще се стреми да преодолее ограниченията, произтичащи от 

„Третия енергиен пакет―. Възможните решения са следните: 

1. Допускане на други руски производители на ПГ да 

използват СП-2 и OPAL; 

2. Смяна на точката на доставка-прием на ПГ, 

посредством изграждане на газов хъб на територията на РФ; 

3. Оказване на натиск, с оглед издействане на 

изключение от ЕК. 

Развитието по първия посочен вариант, в най-голяма степен 

ще разкрие действителните намерения на руската страна и 

съответно очакваното бъдещо поведение на „Газпром― спрямо 

европейските потребители. В изказване на Игор Сечин от 

27.08.2021 г. беше заявено намерението на „Роснефт― за износ 

на 10 млрд. куб.м./год. ПГ по СП-2 (2). Сечин подчертава 

готовността на неговата компания да заплаща данък, 

„отговарящ на настоящата пазарна конюнктура―, равняващ се 

на около 5000 руб./1000 кубометра. За сравнение, Газпром към 

септември 2021 г. заплаща данък от 1290 руб./1000 кубометра. 

До февруари 2022 г. се спекулираше, че в случай на 

положително решение по молбата на „Роснефт―, ефектът върху 

руския бюджет ще се изрази в допълнителни 60 млрд. руб. (840 

млн. щ.д.) по данъка за добив на полезни изкопаеми, 100 млрд. 

руб. (1,4 млрд. щ.д.) от мита и 50 млрд. руб. (700 млн. щ.д.) по 

данък печалба (3). „Газпром― остро критикува конкурента си 

във връзка с липса на достатъчен производствен капацитет 

(макар от „Роснефт― да твърдят, че находища „Роспан― и 

„Харампур― могат да покрият подобни количества), заявявайки 

че е „необосновано вземането на дългосрочни решения по 

регулацията на износа на ПГ, на база краткосрочни колебания в 

цената― (3). При разглеждането на проектодоклада по темата, 

изготвен от вицепремиера на РФ Александър Новак, тогава не 

се постигна консолидирана позиция от релевантните 

министерства, поради което окончателно решение по въпроса 

беше оставено на президента на страната. 

В зависимост от това, дали ще бъде предоставен достъп на 

„Роснефт― до СП-2 и „OPAL―, можеше да се направи 

заключение за цялостната стратегия на РФ във връзка с 

разрешаване на проблема относно пълното използване на 

капацитета на новоизградената газопреносна инфраструктура. 

Отказ от страна на Владимир Путин, би означавал нежелание 

за съобразяване с регулациите на ЕС и погазване на пазарната 

логика. При такъв сценарий е много по-вероятно да се достигне 

до изостряне на ситуацията с недостига на ПГ в ЕС. Следва да 

се отчете, че дори „Роснефт― да получеше достъп до 

горепосочените газопроводи, това не лишаваше ВДР в РФ от 

възможността да манипулира нивото на доставки и съответно 

цените на ПГ, имитирайки „либерализация― на пазара. 

В условията на манипулативно поведение от руска страна, 

засилено търсене на ПГ в глобален мащаб (в Китай през 

отминалия отоплителен сезон се наложиха ограничения по 

използването на ресурси от стоманодобивната индустрия) и 

отклоняване на доставки във втечнена форма към Азия и Южна 

Америка, е много вероятно цените в ЕС да останат високи и 

през следващия отоплителен сезон (2022 г. – 2023 г.). Това се 

потвърждава и от високите стойности на фючърсните договори 

за предстоящите месеци (4). Негативен фактор произтича и от 

създадените условия за спекулативно влияние на пазара 

посредством спотовия механизъм. 

Успоредно с това, интерес представляват и вариациите в 

доставките по „Ямал― (58,3 млн. куб. м. на 01.08.2021 г., 19,6 

млн. куб. м. на 12.08.2021 г. и 37 млн. куб. м. на 19.08.2021 г.), 

породени в резултат на инцидента от 05.08.2021 г. в 

инсталацията за деетанизация на завода за ПГ в Нови Уренгой 

(5). По данни на немския газопреносен оператор „Gascade―, в 

часовете непосредствено след пожара, е отбелязан спад на 

доставяните обеми по този газопровод от 2,1 млн. куб. м./час 

до 1 млн. куб. м./час (6). Очаква се последиците от това 

събитие, да доведат до ограничаване на производството в Нови 

Уренгой през 2021 г. с 8 млрд. кубометра ПГ и 5 млн. тона 

газов кондензат (6). Това прави малко вероятно инцидента да е 

умишлено породен, но не следва да се изключва изцяло 

подобна възможност (дори тя да се е реализирала без знанието 

на „Газпром―). 

РФ ще продължи да използва спекулативни механизми за 

поддържане на високи цени на ПГ за европейските 

потребители. Възможно е умишлено саботиране на старите 

газопреносни маршрути, с оглед подсилване на наратива за 

необходимостта от пренасочване на доставките през обходната 

инфраструктура. 

Към 11.10.2020 г. в подземните газохранилища (ПГХ) на 

държавите-членки на ЕС е имало над 101 млрд. куб.м. ПГ, като 

„Газпром― е разполагал в Европа със собствени резерви от 11 

млрд. куб.м. (за сравнение, към 07.09.2021 г., те се равняват на 

около 2 млрд. куб.м.) (1). Към 22.09.2021 г. ПГХ на страните от 

ЕС са запълнени на 72,54% (в абсолютна стойност 804,5305 

TWh, което се равнява на 77,74 млрд. куб.м.), при нетен приток 

от 0.1494 млрд. куб.м./ден и очаквано равнище към 11.10.2021 

г. от 80,58 млрд. куб.м. (7). Горепосоченото демонстрира 

наличие на спад от 20,42 млрд. куб.м. ПГ спрямо нивата от 

година по-рано. 

В следващите две таблици са представени държавите-

членки на ЕС с най-нисък процентен дял на запълване на ПГХ 

(табл. 2) и по най-ниски абсолютни стойности (табл. 3). 

Таблица 2. Най-ниско процентно запълване на ПГХ в 

държави-членки на ЕС 

Държава Дял на запълване на ПГХ 

Швеция 0% 

Австрия 50.63% 

Нидерландия 54.6% 

Португалия 56.17% 

Словакия 63.69% 
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Таблица 3. Най-ниско запълване на ПГХ в държави-членки 

на ЕС (по абсолютни стойности) 

Държава Резерви на ПГ (в 

млрд. куб.м.) 

Нива на 

потребление (в 

млрд. куб.м. за 

2017 г.) 

Швеция 0.00067 0,7645 

Португалия 0.19377 6,258 

България 0.40462 3,313 

Хърватия 0.43915 2,577 

Дания 0.67876 3,115 

 

Държава Резерви / дял на 

запълване (млрд. 

куб.м. / %) 

Нива на 

потребление 

(млрд. куб.м.) 

Германия 14.36 (64.69%) 86.5 

Австрия 4.67 (50.63%) 9.3 

Полша 3.33 (96.23%) 20.1 

 

Макар в немските ПГХ да са налични 14.36 млрд. куб.м. 

към 22.09.2021 г., то високите нива на потребление и дялово 

запълване от 64,69% пораждат значителна уязвимост. Подобно 

е състоянието и в Австрия - 4.67 млрд. куб.м. и 50,63%. Поради 

действията на полското ВДР спрямо руските газови интереси в 

Европа, интерес представляват и равнищата на тази държава по 

разглежданите показатели – 3.33 млрд. куб.м. и 96,23% (при 

годишно потребление от около 20,1 млрд. куб.м.). 

Успоредно с това, ценовата крива през настоящото 

покачване от март 2021 г. е по-стръмна и напълно съпоставима 

със стойностите от периода октомври 2008 г. – февруари 2009 

г. 

 

Фигура 1. Цена на ПГ в ЕС за периода 01.01.2005 г. – 

24.09.2021 г. (8) 

Горепосоченото разкрива уязвимост, която беше 

използвана от „Газпром― през отминалия отоплителен сезон. 

Вероятно основна цел на действията на руската страна беше 

Полша, поради заявеното й намерение да не подновява 

договора за доставки на ПГ с „Газпром― след 31.12.2022 г. и 

усилените й (тълкувани като антируски в Москва) действия в 

рамките на инициативата „Три морета― и особено по 

развитието на газовия коридор „Север – Юг―. Ключовият 

газопровод „Балтийска тръба― следва да започне да 

функционира през октомври 2022 г., което създава комбинация 

от уязвимост, мотив и дивидент за „Газпром― относно 

пораждане на газова криза във връзка с доставките по „Ямал―. 

В допълнение на вече разгледаните източници, 

представлява интерес и информацията предоставена от 

Алексей Милер, относно количеството доказани залежи на 

въглеводороди на територията на РФ, които по негова оценка, 

са достатъчни за следващите 100 години. Той отбелязва, че 

някои от разработваните в момента находища на п-в Ямал, ще 

продължат да функционират до 2132 г. Стойността на 

доказаните залежи на полезни изкопаеми в РФ, се равнява на 

28 трилиона щ.д. Въпреки това, 60% от залежите на суров нефт 

са труднодостъпни (в Арктическата зона), а „чистите― газови 

находища (без тежки хомолози) са малко на брой (9). 

Важно да се отбележи, че СП-2, за да постигне натоварване 

до пълния си дебит, трябва да се повиши капацитета за добив в 

находището „Бованенково―. Според неговия оператор 

„Газпром добыча Надым―, за да се преодолее „платото― в 

производството достигнато през февруари 2021 г., е 

необходимо да се осигури достъп до по-труднодостъпните, 

намиращи се дълбоко под повърхността залежи (5). 

В допълнение към вече описаните цели преследвани от РФ, 

следва да се добавят и тези по създаване на условия, 

подчертаващи неизгодния за ЕС характер на ограничителните 

мерки, които бяха въведени срещу руския нефто-газов 

комплекс. ВДР в Москва е наясно, че трудно може да повлияе 

върху санкционния режим на САЩ, но голяма част от стоките, 

за които беше въведена вътрешната политика по „заместване 

на вноса― (оставаща далеч под първоначално заявеното 

равнище на амбиции), се произвеждат и от държави-членки на 

ЕС. При това положение, за РФ е важно да подчертае, че 

нормалното функциониране на икономиката на ЕС зависи от 

състоянието на руския нефто-газов комплекс и нанасянето на 

вреди спрямо него, е пагубно за самите европейски държави. 
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1. Увод 

Съвременното разбиране на Организацията на обединените 
нации (ООН) за Концепцията за човешката сигурност е 

свързано с доклада „Човешката сигурност сега“ на Комисията 
по човешка сигурност на ООН от 2003 г., в който човешката 

сигурност е: „[… да се защити жизненоважното ядро на 

всички човешки животи по начини, които повишават 
човешките свободи и човешкото удовлетворение. Човешката 

сигурност означава защита на основните свободи - свободи, 
които са същността на живота. Означава защита на хората 

от критични (тежки) и всепроникващи (широко 
разпространени) заплахи и ситуации. Означава използването 

на процеси, които се основават на силните страни и 
стремежите на хората. Означава създаване на политически, 

социални, екологични, икономически, военни и културни 

системи, които заедно предоставят на хората онези градивни 
елементи, нужни за оцеляването, препитанието и 

достойнството.]" [1]. Определението съчетава описателни, 
аналитични и нормативни измерения в отстояването на това 

кое е „жизненоважното ядро“, кои са „основните свободи“ и 
каква е „същността на живота“ [2].  

В настоящия доклад обект на изследване е същността на 

Концепцията за човешката сигурност заедно с нейни 

специфични характеристики и основополагащи схващания, 
които я детерминират. Предмет на изследване са ключови 

етапи в развитието на Концепцията - на нейната същност, 
специфики и на водещи теоретични възприятия. 

ООН промотира човешката сигурност като мощен подход с 

траен ефект спрямо най-сериозните дефицити на мира и 
развитието. „Двигателят“ на човешката сигурност се запалва от 

самите хора – от техните нужди, потребности, 

предизвикателства. Несигурностите, които ги заплашват, в т.ч. 
„[финансирането на тероризма, радикализмът, 

пролиферацията и организираната престъпност, остават 
значим риск пред целостта, сигурността и стабилността]” 

[3] и изискват обединени и всеобхватни действия, 
сътрудничество и партньорство на всички нива (във 

вертикално отношение) и между различни партньори и 
заинтересовани лица и групи (в хоризонтална мрежа).  

За ООН човешката сигурност е интердисциплинарна 
концепция, която притежава следните характеристики [4]: 

• насоченост към хората - поставя човека в „центъра на 

анализa“; 
• многосекторност - основава се на многосекторно 

разбиране за несигурността; 
• всеобхватност - подчертава взаимосвързаността както на 

заплахите, така и на реакциите спрямо тези несигурности. 
Заплахите за сигурността на хората взаимно се подсилват и са 

взаимосвързани; 

• специфичност по отношение на контекста – признава се, 
че несигурностите варират значително в различните условия и 

като такива трябва да бъдат изпреварвани от решения, 
отговарящи на конкретните ситуации, на конкретния проблем; 

• ориентираност към превенция - при справянето с 
рисковете и първопричините за несигурността човешката 

сигурност е с превантивна насоченост и се фокусира към 

защитата и оправомощаването. 

Приложената методика включва: исторически и дълбинен 
подходи; теоретичен и контент анализ. 

2. Концепцията за човешката сигурност в 

периода на Студената война 

През 1982 г. в доклад на Независимата комисия по 

разоръжаване и сигурност на ООН, касаещ общата сигурност, 

за първи път се прокарва идеята за разширяване фокуса от 
сигурността на държавата към сигурността на отделния човек. 

Заедно с това, в доклада се засягат и други важни въпроси, 
обвързани с човешката сигурност: 

 отправя се аргументирана критика спрямо подхода към 

сигурността, имащ чисто военен характер; 

 подчертава се важността на правопропорционалната 

връзка между сигурността и благосъстоянието на хората. [5]  

Първоначално се смята, че сигурността на човека и на 

нацията се основават на сигурността на държавния 
суверенитет. [6] Но това разбиране ограничава човека само в 

ролята му на гражданин, чиято сигурност се гарантира, само 
ако се гарантира сигурността на неговата държава. Установява 

се, че традиционните схващания за национална сигурност не са 
достатъчни, за да задоволят благосъстоянието на хората, 

особено еманципацията на бедни, маргинализирани и в 
неравностойно положение групи.  

След десетина години на латентност, с края на Студената 

война „възкръсват“ политическите и академични дебати за 

същността на Концепцията за човешката сигурност. Държавно-
ориентираната парадигма на сигурността, кореняща се във 

възгледите на школата на реализма и защитаваща примата на 
териториалната цялост над тази на човека, изглежда все по-

анахронична в свят, в който държавите вече не са изправени 
пред екзистенциалната заплаха от ядрена война. [7] 

3. Концепцията за човешката сигурност през 

първото десетилетие след края на Студената 
война  

„Пиедесталът“, на който е издигнат суверенитетът, се 

разклаща, поради динамиката на сигурността в различни 

геополитически и геостратегически региони на света. Военните 
заплахи, от периода на разделения на два полюса свят, 
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отстъпват място на редица неконвенционални заплахи: 
ескалиращи глобални социални, икономически, екологични и 

здравни проблеми, произтичащи от бързо глобализиращото се 
общество. Новите предизвикателства и заплахи за сигурността 

се появяват до голяма степен неочаквано и „[заварват редица 
общества неподготвени]” [8]. Държавите се превръщат в 

носители на несигурност, като не само не изпълняват 

задълженията си към своите граждани, но дори застрашават  
тяхното съществуване, посредством „[сложните, в повече 

случаи противоречиви и достигащи до кризи, съвременни 
междудържавни и вътрешнодържавни отношения]“ [9]. На 

световната сцена се появяват нови участници: международни 
организации, частни инвестиционни компании, 

неправителствени организации (НПО) и недържавни субекти, 
които трябва да играят активна роля в международните 

отношения. [10] 

Прибързаният оптимизъм за изграждане на един по-мирен 

свят е опроверган от нарастващия брой конфликти в 
развиващите се държави [11] (Северна Африка и Близкия 

изток) и в разпадащи се социалистически блокове 
(Социалистическа федеративна република Югославия). 

Започва осъзнаване, че обществата са изправени пред заплахи с 
трансгранично и транснационално значение, заплахи, чието 

негативно влияние не може да бъде ограничено в рамките на 

държавните граници – “[висока степен на динамизъм във 
вътрешнополитическите процеси, което допринася за 

неустойчивост и затруднения при демократизацията]” [12], 
вътрешнодържавни конфликти, етнически сблъсъци, тероризъм 

и насилствено разселване, крайна бедност, бързо 
разпространяващи се зарази, за които няма лечение и др. 

„Новите” войни – продукт на глобализацията и появата на 

неотстъпчиви национализми – унищожават инфраструктурата, 
допълнително влошават благосъстоянието и разширяват 

условията на бедност, насърчават и стимулират престъпни 
дейности и незаконни икономики, в т. ч. организираната 

престъпност. [13] 

За първи път терминът „човешка сигурност“ се дефинира 
официално през 1994 г. от пакистанския икономист Махбуб ул 

Хак, бивш министър на финансите, който през 1990 г. 

разработва Индекса на човешкото развитие на ООН . В 
Доклада за човешкото развитие от 1994 г. се подчертава, че 

„[човешка сигурност е дете, което не е умряло, болест, която 
не се е разпространила, работа, която не е изгубена, 

етническо напрежение, което не е избухнало в насилие, 
дисидент, който не е бил заглушен. Човешката сигурност не е 

грижата за оръжията - тя е грижата за човешките живот и 
достойнство]“ [14]. В синхрон с научните разсъждения на 

проф. Димитър Йончев в книгата му „В търсене на 

сигурността: Сигурността в концепцията на присъствието“  [15] 
се констатира, че човешката сигурност е по-лесно да бъде 

обяснена, когато отсъства, отколкото чрез нейното присъствие 
и мястото на присъстващия в нея.  

Концепцията за човешката сигурност се обяснява не като 

отбранителна, каквато е военната концепция, но като 
интегративна, комплексна концепция, в основата на която е 

понятието „солидарност“ и желанието на глобалното общество 

за единни усилия и действия. Определят се два главни аспекта 
на човешката сигурност: 

• безопасност от „хронични“ заплахи, които много често 

възникват без значителни индикации и се развиват бавно – 
глад, болести, репресии и др.; 

• защита от внезапни и увреждащи събития, нарушаващи 
нормалните процеси на ежедневния живот, независимо дали се 

случват в дома, на работното място, в общността и т.н. [16] 

В Доклада за човешкото развитие от 1994 г. се извеждат и 

четири характерни черти на човешката сигурност: 

• универсалност – от една страна, човешката сигурност 
обхваща всеки един човек, независимо в коя точка на света 

живее, независимо от неговото социално положение; от друга 
страна, човешката сигурност се занимава със заплахи, които са 

общи за всички хора – безработица, престъпност, нарушаване 
на човешките права – независимо, че интензитетът на подобни 

реални и разрастващи се заплахи може да е различен в 
различните държави и региони;  

• взаимозависимост – тук действа принципът на „ефекта на 

пеперудата“, а именно, когато сигурността на хора от 
конкретна държава или част от нея е застрашена, това оказва 

негативно влияние и върху останалите хора и нации. Глад, 
бедствия, организирана престъпност, тероризъм, социална 

дезинтеграция, екологична престъпност и мн. др. заплахи с 
транснационален характер, които не се локализират на 

територията на една конкретна държава и не могат да бъдат 
спрени от държавните граници; 

• превантивност – приоритет е ранната превенция, която е и 

икономически по-изгодна, отколкото последваща намеса и 
противодействие (особено важи за превенция в 

здравеопазването, повишаване на здравната и сексуална 
култура, здравна профилактика и т.н.); 

• насоченост към хората – човешката сигурност се ангажира 
с начина на живот и развитие на човека в обществото, със 

свободата му на избор, с достъпа до продоволствения пазар и 

социалните придобивки, без значение дали живее в размирни 
времена, или в мирно време. [17] 

В книгата си „Reflections on Human Development“ 

(„Разсъждения върху човешкото развитие“ ) д-р Махбуб ул Хак 
човешката сигурност се интерпретира като: 

• сигурност на човека, не само на територия; 

• сигурност на хора, не просто на нации; 
• сигурност чрез развитие, не чрез оръжия; 

• сигурност на всички хора, където и да се намират – в 

домовете им, на работните им места, по улиците, в техните 
общности, в заобикалящата ги среда. [18] 

Четири съществени елемента на човешката сигурност 

обособява Върховният комисар за бежанците на ООН – Садако 
Огата – през 1998 г. Според нея четирите елемента се 

основават на равенството на всички пред закона, ефективно 
премахват всеки риск от произвол, който толкова често се 

проявява в дискриминация, злоупотреба или потисничество. 

Акцентът обаче е предимно върху правата на гражданите 
(произтичащи от принадлежността му към дадена държава), а 

не толкова върху правата на човека (произтичащи от 
естествените права на всяко живо човешко същество). 

Ключовите елементите са: 

• възможността всички граждани да живеят в мир и 
сигурност в рамките на собствените си държави. Това 

предполага способността на държавите и на гражданите да 

предотвратяват и разрешават конфликти чрез мирни и 
ненасилствени средства, а след като конфликтът приключи, 

способността да полагат ефективни усилия за помирение; 
• хората трябва да се ползват без дискриминация с всички 

права и задължения – включително човешки, политически, 
социални, икономически и културни права – които предполага 

принадлежността към дадена държава; 
• социалното включване – или равен достъп до 

политическите, социалните и икономическите процеси на 

изработване на политики, както и извличането на равни ползи 
от тях; 

• установяването на върховенство на закона и 
независимостта на съдебната система - всеки човек в едно 

общество трябва да има еднакви права и задължения и да се 
подчинява на същия набор от правила. [19] 

През 1999 г. японското правителство, чрез Министерство 

на външните работи, в „Дипломатическа синя книга“ обяснява 

човешката сигурност като концепция, която „[изчерпателно 
обхваща всички мерки, които застрашават човешкото 

оцеляване, ежедневния живот и достойнството – например 
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влошаване състоянието на околната среда, нарушаване на 
правата на човека, транснационална организирана 

престъпност, незаконни наркотици, бежанци, бедност, 
противопехотни мини и... инфекциозни болести като СПИН – 

и засилва усилията за противопоставяне на тези заплахи.]” 
[20] 

Други държави, като Канада, поддържат по-концентрирана 
дефиниция на човешката сигурност като „[свобода от 

всеобхватни заплахи за правата, безопасността или живота 
на хората]“ [20]. Макар и с по-тесен обхват на възприятие, 

подобни дефиниции включват безопасност от физически 
заплахи, постигане на приемливо качество на живот, 

гарантиране на основните човешки права, върховенство на 
закона, добро управление, социална справедливост, защита на 

цивилните при конфликти и устойчиво развитие. [21]  

4. Концепцията за човешката сигурност 

между 2000 г. и 2004 г. 

Изискванията, пред които се изправя глобалното общество, 
отразяват нарастващия консенсус, че колективната сигурност 

не е възможно да бъде дефинирана тясно като липса на 
въоръжен конфликт, независимо дали се касае за конфликт 

между държави или в рамките на една държава. Грубите 
злоупотреби с правата на човека, широкомащабното разселване 

на цивилно население, международният тероризъм, пандемията 
от СПИН, трафикът на наркотици и оръжие и екологичните 

бедствия представляват пряка заплаха за човешката сигурност, 

принуждавайки световната общност да приеме и приложи 
много по-координиран подход. [22] В резултат, в Доклад на 

хилядолетието (Millennium Report) на генералния секретар на 
ООН (тогава Кофи Анан) от 2000 г. се акцентира, че човешката 

сигурност обхваща правата на човека, доброто управление, 
достъпа до образование и здравеопазване и гарантирането, че 

всеки човек има възможности и избор да реализира собствения 
си потенциал. Подчертават се три градивни елемента, които са 

взаимосвързани – „свобода от недостиг“, „свобода от страх“ и 

свободата на бъдещите поколения да наследят здравословна 
природна среда, които също така са част и от националната 

сигурност. [23] 

Според доклада на Световната банка за световното 
развитие през 2000/2001 г. човешката сигурност е правото на 

всеки човек да бъде свободен на потисничество, насилие, глад, 
бедност и болести и да живеят в чиста и здравословна среда. 

Отговорността за гарантиране на човешката сигурност е на 

държавата. [24] 

Създадената през януари 2001 г. Комисия по човешка 
сигурност към ООН аргументира необходимостта от нова 

парадигма на сигурността с две групи динамики: 

• човешката сигурност е необходима в отговор на 
сложността и взаимосвързаността както на старите, така и на 

новите заплахи за сигурността - от хронична и постоянна 

бедност до етническо насилие, трафик на хора, изменение на 
климата, здравни пандемии, международен тероризъм и 

внезапни икономически и финансови кризи. Тези заплахи са 
склонни да придобиват транснационални измерения и да 

преминат отвъд традиционните представи за сигурност, които 
се фокусират само върху външните военни агресии; 

• човешката сигурност е необходима като всеобхватен 

подход, който използва широкия спектър от нови възможности 
за справяне с подобни заплахи по интегриран начин. Заплахите 

за човешката сигурност не могат да бъдат преодолени само 

чрез конвенционални механизми. Вместо това, те изискват нов 
консенсус, който признава връзките и взаимозависимостите 

между икономическото развитие, правата на човека и 
националната сигурност. [25]  

Изследванията на учения Канти Баджпаи обвързват 

човешката сигурност със защитата на личната безопасност на 

отделния човек и със свободата от преки и непреки заплахи от 
насилие. Насърчаването на човешкото развитие и доброто 

управление, а ако се наложи и налагането на колективни 
санкции и сила, са стратегически важни за управлението на 

човешката сигурност. Подчертава се и съществената роля на 
сътрудничеството между държави, международни организации, 

неправителствени организации и други представители на 

гражданското общество. Ефективността на подобно 
сътрудничество определя и положителните перспективи пред 

развитието на Концепцията на човешката сигурност. [26] 

През 2002 г. Международната комисия по интервенции и 
държавен суверенитет разработва доклад „Принципът на 

отговорност за защита“, в който човешката сигурност се 
определя като сигурността на хората – тяхната физическа 

безопасност, тяхното икономическо и социално благополучие, 

зачитане на тяхното достойнство и стойност като човешки 
същества и защита на техните човешки права и основни 

свободи. [27] 

Предложеното от Комисията по човешка сигурност на ООН 
определение на понятието „човешка сигурност“ в доклада 

„Човешката сигурност сега“ реконцептуализира сигурността по 
фундаментален начин: 

• преместване на фокуса от традиционните, държавно-

ориентирани концепции за сигурност, насочени предимно към 

безопасността на държавите от военна агресия, към тази, която 
се съсредоточава върху сигурността на хората, тяхната защита 

и оправомощаването; 
• привличане на вниманието към множеството от заплахи, 

които засягат различни аспекти на човешкия живот и по този 
начин се подчертава връзката между сигурността, развитието и 

правата на човека; 

•насърчаване на нов интегриран, координиран и 
ориентиран към хората подход за укрепване на мира, 

сигурността и развитието в и между държавите. [28] 

През 90-те години на ХХ век и в първите години на ХХI век 
широк кръг от изследователи, учени, експерти по 

международна сигурност, международно право, международни 
отношения изследват човешката сигурност и правят опити за 

формулиране на дефиниции. Някои проучват връзката между 

човешката сигурност, хуманитарната намеса и многостранното 
партньорство. Други анализират човешката сигурност през 

призмата на търсещите международна закрила и насилствената 
миграция.  

Една част от възприятията за понятието „човешка 

сигурност“ го пречупват през призмата на психологическата 
сигурност (създаване на условия, които да насърчават 

уважаващи, любящи и хуманни междуличностни отношения) и 
на комуникационната сигурност (наличие на свободен достъп 

до и баланс в информационните потоци). Други го отнасят до 

осигуряването на „основни материални нужди“ (количествен 
аспект) и реализирането на „човешко достойнство“ (качествен 

аспект), включително „[еманципация от потиснически 
структури на властта – независимо дали са глобални, 

национални или местни по произход и обхват]“ [29]. 

Не са рядкост и дискусиите около разбирането, че 
човешката сигурност представлява „[съвкупност от знания, 

технологии, институции и дейности, които защитават, 

бранят и съхраняват биологичното съществуване на човешкия 
живот, както и процесите, които защитават и 

усъвършенстват колективния мир и просперитет за 
повишаване на човешката свобода]“ [30]. 

Противно на мнението на представители на школата на 

реализма, че изместването на фокуса от държавата върху 
човека отслабва аналитичния и прагматичен характер на 

сигурността, както и че увеличаването на броя на елементите, 

идентифицирани като заплахи, допълнително затруднява 
изучаването на връзките между тях, международната общност 
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се сблъсква с несигурности, които се явяват както причина, 
така и следствие от насилие. Всяка заплаха започва да бъде 

изследвана както като зависима, така и като независима 
променлива, което малко по малко формира причинно-

следствения характер на Концепцията за човешката сигурност. 

5. Заключение 

В заключение е необходимо да се отбележи, че макар и 
сравнително нова и „млада“, Концепцията за човешката 

сигурност се развива върху значително здрава международна 
политическа и изследователска основа. Теоретичните възгледи 

се развиват хоризонтално и вертикално, разширявайки и 

задълбочавайки изследванията по отношение ролята на 
Концепцията за гарантиране сигурността на всеки отделен 

човек, на основните му права и свободи и на развитието му 
като личност. 
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Преносим управляващ модул за хидроакустична антена 
Portable control unit for a hydroacoustic antenna  
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Abstract: A control unit for a hydroacoustic antenna, with increased power and intended for hydroacoustic connection, is implemented. The 

device is portable and suitable for battery (accumulator) power supply. The transmitted hydroacoustic signal is in the frequency range of 10 

to 20kHz. The transmission power is tested in laboratory conditions. The achieved acoustic pressure of the transmitted signal is over 1kPa, 
at a distance of 1m from the antenna. The implemented device can find application as part of a control system for underwater objects.  
Keywords: UNDERWATER ACOUSTIC TRANSMISSION, HYDROACOUSTICS 

 

1. Въведение 

Хидроакустичната комуникация е най-универсалната и 

широко използвана техника за предаване на данни в подводна 

среда [1-5]. Тя позволява най-голям по дистанция обхват на 
комуникацията, което се дължи основно на относително 

ниската абсорбция на акустичните вълни. Основните трудности 
са свързани с ниската скорост на разпространение на 

акустичните вълни във вода [6] (около 1500m/s), многопътното 
разпространение на акустичния сигнал, водещо до силни 

интер-символни смущения и др. 

Предаването на акустичен сигнал на дълги разстояния 

обуславя необходимостта от повишаване на мощността на 
модула за управление на предавателната хидроакустична 

антена.  

2. Блокова схема на модул за управление на 
хидроакустична антена 

На фиг.1 е представена блокова схема на модул за 

управление на хидроакустична антена. Генераторът служи за 
формиране на правоъгълни импулси. На база на тях в блока за 

управление и съгласуване се формират импулсни пакети, 

състоящи се от 10 импулса. Освен това се осъществява 
съгласуване по мощност с крайното стъпало. Крайното стъпало 

е изпълнено по еднотактна схема с мощен полеви транзистор и 

изходящ съгласуващ трансформатор. С цел оптимизация на 
крайното стъпало, изходящият трансформатор е изработен с 

феритна сърцевина с въздушна междина. Това осигурява 
значително повишаване на изходящата мощност, респективно 

на далечината на предаването. 

Осцилоскопна снимка на примерен сигнал на изхода на 
генератора е показана на фиг.2. Правоъгълните импулси са с 

 

Фиг.1. Блокова схема на устройството 

 

 

Фиг.2. Примерен сигнал на изхода на генератора 

 

Фиг.3. Изходен сигнал от блока за управление и съгласуване 

Антена 

Генератор на импулси 

Управление и съгласуване 

Крайно стъпало 
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честота между 10 и 20kHz. Избраният коефициент на запълване 
е около 40%. Видът на импулсните пакети от блока за 

управление и съгласуване е даден на осцилоскопната снимка на 
фиг.3. Времетраенето между пакетите е 50ms. 

3. Реализация на модул за управление на 

хидроакустична антена 

Модулът за управление на хидроакустична антена  е 
изработен във вид на двуслойна двустранна печатна платка. 

Снимки на двете страни на платката са показани на фиг.4.  

Устройството е преносимо, с възможност за батерийно 
(акумулаторно) захранване. В случая за захранване са 

използвани 4 броя Li-ion 18650 акумулаторни батерии. 
Батериите са свързани със схема за управление на заряда и 

защита на батериите.  

На фиг.5 е показана снимка на излъчващата 
хидроакустична антена. Излъчваният акустичен сигнал е в 

честотния диапазон 10 ÷ 20 kHz.  

В лабораторни условия е тествана мощността на излъчване. 

Измереното ниво на излъчване на хидроакустичния сигнал е 
над 1кPa на разстояние 1m от антената.  

4. Заключение 

Реализирано е управление на хидроакустична антена с 

повишена мощност за осъществяване на предаване при 
хидроакустична връзка. Извършено е лабораторно тестване на 

устройството в честотен диапазон 10 ÷ 20kHz. В лабораторни 

условия е измерено акустичното ниво на излъчване. С 
гореописаното устройство са достигнати стойности над 1 kPa 

на разстояние 1m от антената. Реализираното устройство може 
да намери приложение като част от система за управление на 

подводни обекти. 
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Фиг.4.  Двустранна печатна платка на модула за управление 

 

Фиг.5.  Излъчваща хидроакустична антена 
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