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Airport vulnerability model in civil aviation
Nikolayi I.Ovchenkov, Ruslan S. Fadeev
P.G. Demidov Yaroslavl State University, Yaroslavl, Russian Federation
Abstract: The work presents the author's view on one of the most important problems of civil aviation in modern conditions – the problem of
ensuring the aviation security of civil aviation facilities. Problems of security and problems of aviation security management are investigated
and addressed in the assessment approach through the creation of integrated systems for aviation security and the concept of vulnerability.
The concept of vulnerability is determined by the degree of protection of transport infrastructure objects from unauthorized interference in
their activities. The work proposes the airport vulnerability model as an object of transport infrastructure. The proposed methodology
includes a system of views of the authors on the problem of aviation security based on the concept of vulnerability.
KEYWORDS: CIVIL AVIATION, TRANSPORT SECURITY, VULNERABILITY MODEL, VULNERABILITY ASSESSMENT
METHODOLOGY.
them should be specified. On this basis the protection system
management is developed.

INTRODUCTION
The issues of aviation security (AS) support and the level of
aviation security management are under investigation, they are
solved within the framework of the validation approach and through
the creation of the integrated aviation security systems. The concept
of vulnerability is defined by the degree of security of transport
infrastructure and transport facilities (TF) from tampering into their
sphere of action. Vulnerability assessment process is supposed to
have specified assessment techniques, procedures and parameters of
the object. They can be implemented and obtained unless and until
the object identification to which they were applied. In other words,
the object needs to be investigated and structured. For this purpose,
the object’s technical, technological, operational characteristics,
critical components, potential threats and the ways to implement

Intruder’s model

Model of intruder’s
actions

VULNERABILITY MODEL AND ITS ASSESSMENT
METHODS
The structural and logical basis of the airport's aviation security
system is the vulnerability model (Pic.1). It is based on two models:
the airline security threat models and the security model of the
airport. These two models define the processes of confrontation in
the aviation security system, where vulnerability is the main
parameter. On the other hand, the threat model includes the
intruder's model and the model of his actions, and the protection
model consists of the security model of the object, protective
equipment, a model of integration of the object’s protective
equipment and a model of problems.

Model of airport’s
protective equipment

Security model of the

Model of the integration
of airport’s protective
equipment

Model of problems of
the airport security
support

Airline security threat model

object (airport)

Security model of the airport

Airport’s vulnerability model

Conceptual model of the airport's security
system

Aviation security system of the airport

Picture.1 The question of airport vulnerability model’s generation.
There is no generally accepted methodology for
assessing the vulnerability of TF today. At the same time,
serious work is being done to investigate this problem.
The Markov process and chain apparatus can be used for
this purpose [1,2]. Despite the seeming attraction of using
Markov processes and chains to study the vulnerability of
transport infrastructure and vehicles, it should be borne in

mind that the process can be attributed to Markov only if it is
an ordinary flow of events without aftereffect, the
characteristics of which do not depend on the background,
and the number of states is finite. In this case, it is very
difficult to identify events in the airport's aviation security
system that meet the listed requirements, which request the
use of other approaches and methods of solution.
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TECHNICS. TECHNOLOGIES. EDUCATION. SAFETY. 2020 VOL. 3

criteria. Quality is understood as the degree to which inherent
characteristics meet requirements. The concept of risk is used
in the conventional sense as an assessment of the probability
of event’s occurrence and an assessment of the magnitude of
the expected damage. There are determined the two sides of
the confrontation:
1. the subject of illegal activity, which should be
understood as a set of negative factors, including people,
equipment, weapons, ammunition, etc., aimed at the
implementation of unauthorized interference in the activities
of civil aviation, including the implementation of acts of
illegal interference and terrorist acts;
2. an object protection system that includes people,
machinery, equipment, methods and procedures combined
within an integrated aviation security system. Based on the
study of these two sides, the vulnerability assessment is
determined as the level of security of the object.
It is important to note two circumstances: the
assessment must be obtained in a quantitative form, the
vulnerability assessment is not a constant value and changes
when the parameters of the parties to the counteraction
change.
Therefore, it is necessary to identify not only the object of
protection, but also the subject of illegal activity, i.e. it is
necessary to determine the threat parameters and protection
parameters. Taking into account the dynamics of threat
parameters, we can talk about the corresponding dynamics of
security parameters.

In some works [3,4,5], the concept of "vulnerability "is
associated with some" weakness " of the object, allowing for
the possibility of destructive effects. In relation to the civil
aviation (CA) object, this "weakness" is a consequence of the
presence of a certain set of factors of different physical
content that contribute to the implementation of the j-th act
of unlawful interference (AUI) in the activity of the i-th CA
object.
The concept of "vulnerability" of an object is understood
as the state of the CA object and the system for ensuring its
AVSEC, allowing the possibility of committing AUI in its
activities and implementing the threat of the CA object.
In symbolic form, this vulnerability definition can be
written as follows:

𝑓𝑖𝑗 𝜖 𝐹 (1)
I=1,2,…I; j=1,2…J; λ=1,2,…Λ; l=1,2,…L,
where F - multiple vulnerabilities of CA objects;
the potential amount of damage of the l-th type
for the i-th CA object due to the implementation of the j-th
AUI in its activities;
U – the set of all damage values that are characteristic of this
CA object.
It follows that the vulnerability is characterized by a
multipara metric dependency

𝑓 𝑡 = 𝑓 Ф 𝑡 ,𝐵 𝑡

Hence, taking into account the dynamics of threat
parameters and protection parameters, we can talk about
dynamic integration, that is, such integration of aviation
security tools that ensures the formation of the structure of
the aviation security system that is adequate to the currently
operating threat at the object.

(2)

where t is the lifetime of the CA object.
In relation to the fixed characteristics of the aviation
security system of the i-th CA object as a basic quantitative
indicator of vulnerability, we can consider the probability of
Wi (bj ) implementation of the j-th AUI in the activity of the
i-th CA object in certain conditions and the vulnerability
indicator

CONCLUSION
The concept of vulnerability of TF objects is based on
the concept of dynamic integration of the aviation security
system using the concept of vulnerability as a parameter for
adaptive management of dynamic integration procedures.
Implementation of the concept involves identification
of the security object in the form of a security object model
and security tools in the form of a security model. On the
other side of the confrontation, the subject of illegal activity
is identified as the corresponding models of the intruder, the
intruder's actions and threats. Based on the protection model
and the threat model, the vulnerability model of the TF and
the vehicles is formed.
The next aim is to select a vulnerability assessment
method. The authors suggest using qualimetry methods for
these purposes, since, based on the physical meaning of the
concepts of vulnerability and quality and their definitions, we
can talk about a sufficient degree of their coincidence.
Quantitative vulnerability assessments in the form of
quality indicators can be used as integration management
parameters. Using these parameters, there are implemented
adaptive integration security’s management system, what
means there is implemented dynamic integration, correcting
the structure and parameters of the AS system, which adjusts
the parameters of the model of vulnerability, providing the
parameters of the confrontation, adequate to the parameters
of the current threats. Adaptability here should be understood
as management that meets current requirements.

𝑓𝑖𝑗 = 𝑊𝑖(𝑏𝑗) (3)
The vulnerability assessment is based on a set of
indicators that are likely in nature. Quantitative evaluation of
these indicators is assumed in the framework of some
simulation model. The simulation model, depending on the
specific object of the CA and the system for ensuring its AS,
may include a set of interrelated elements of various
mathematical content: algebraic, transcendental and
differential equations, models of the dynamics of averages,
probabilistic models in continuous and discrete form, and
models of statistical tests. The work suggests a general
procedure for developing a simulation model, and this is the
end of the study, which does not allow us to draw any
conclusions about the possibility of practical use of this
model.
Thus, the analysis of the proposed methods shows
significant difficulties in their practical use for solving the
problem of assessing the level of security of TF objects.
It is proposed to assess the vulnerability of TF objects
using a qualimetric approach, i.e. to base the assessment on
the quality category [6,7].
The airport vulnerability model, based on the principles
of qualimetry, is shown in Pic. 2. The principal difference
between the model and the known ones is the use of the
"quality" and "risk" categories as vulnerability assessment
133
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Security model

Threat model
Quality as a
criterion for
vulnerability
assessment

Security object model

Risk as
vulnerability
assessment
criterion

Critical element model

Conceptual
framework for
airport’s
vulnerability
assessment

Procedure for implementing an airport vulnerability
assessment

Quality model

Methodology of
airport’s
vulnerability
assessment

Quantitative assessment of vulnerability
Airport’s aviation security system

Model of integration of AS technical means

Dynamic structure of integrated security features in
the aiport

Adaptive integration management model

Picture. 2 Airport vulnerability model.
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Hong Kong's innovative practices for better fire safety in tall buildings.
Conclusions for Bulgaria.
Martin Ivanov1,*, Stavri Ferdov1
Academy of Ministry of Interior, Sofia, Bulgaria 1
*
mli_90@abv.bg
Abstract: The information and ideas in this article are results of a six months PhD internship of the author Eng. Martin Ivanov in Hong
Kong Polytechnic University and Hong Kong Fire Services Department in the field of fire safety in tall buildings in the second part of 2019.
The main methods used in the paper are included observation and case studies. The reason for choosing this megalopolis for this internship
was that in the world tall buildings database, developed by the Council on Tall Buildings and Urban Habitat, Hong Kong is the world leader
with the biggest number of skyscrapers over 150 m with 355 buildings (runner up by New York City with 284). Also only in Hong Kong are
half of the Top 100 tallest residential buildings in the world, some of them over 200 m.
A short retrospection of the worst fires in tall buildings in the world history was made and therefore the importance of the problem was
shown clearly.
Two innovative practices from Hong Kong for better fire safety environment in tall buildings were shown – refuge floors and sky bridges.
The first option provides a safety and fire proof place in different levels of the tall building. The second option represents bridges in different
levels between two tall buildings which provide an opportunity for evacuation direction not only downstairs, like in “normal situation” in
case of fire, but also upstairs, using the sky bridge and then going downstairs and evacuation from the next tall building.
Conclusions for Bulgarian fire safety requirements in the field of tall buildings were made.
Keywords: HONG KONG; FIRE SAFETY; TALL BUILDINGS; SKYSCRAPERS; REFUGE FLOOR; SKY BRIDGE
subjective, considered against one or more of the following
categories: Height Relative to Context (some multistory buildings
may not be considered in high-rise city as Hong Kong for example,
but the same building may be considered as a tall one, taller that the
others in a provincial city); Proportion (there are numerous
buildings that are not particularly high, but are slender enough to
give the appearance of a tall building) and Embracing Technologies
Relevant to Tall Buildings (such as specific vertical transport
technologies, structural wind bracing as a product of height).[2]

1. Introduction
Nowadays in the modern times fire safety in new tall
buildings all around the world is a big challenge for fire engineers
with the weapons of active and passive systems as well as
innovative fire engineering approaches. There are some counties
(towns) in Asia-Oceania region, where there are lots of tall
buildings and the fire authorities and population have a big
experience to build, work and live in these kinds of buildings.

The CTBUH also announced definitions about “supertall
building”, which is tall building 300m or taller and “megatall
building” which is tall building 600m or taller. As the moment of
publishing this article there are worldwide 150 complete supertall
buildings and only 3 megatall complete buildings, which are Burj
Khalifa in Dubai, United Arab Emirates, 828m, completed in 2010,
Shanghai Tower in Shanghai, China, 632m, completed in 2015 and
Abraj Al-Bait Clock Tower in Mecca, Saudi Arabia, 601m,
completed in 2012.

Hong Kong is a great example for a modern town with lots
of tall buildings. It is in the first place for the biggest numbers of
skyscrapers over 150 m in the world with 355 finished buildings
followed up by New York with 284[1].
A picture of Hong Kong with its skyscrapers is shown in
Fig.1.

The CTBUH ranks the height of buildings using three different
methods[2]:
 Height to architectural top: This is the main criterion
under which the CTBUH ranks the height of buildings.
Heights are measured from the level of the lowest,
significant, open-air, pedestrian entrance to the top of the
building, inclusive of spires but excluding items such as
flagpoles and antennae. Classification from this method is
shown in Fig.2.

Fig. 1 Hong Kong
(Picture made by the author M. Ivanov in 2019)
“Tall buildings” is a topic of competition of the biggest
economies in the world. A general definition about tall building is
not an easy task.
The Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH)
is non-profit organization in the field of tall buildings and
sustainable urban design based in the city of Chicago, United
State[1], which announces the title of "The World's Tallest
Building" and is widely considered to be an authority on the official
height of tall buildings database.

Fig. 2 First method for classification of tall buildings and Top 10
tallest buildings in this classification


According to the classification of CTBUH there is not
absolute definition worldwide about tall building. The definition is
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Highest occupied floor: Height to the floor level of the
highest floor that is occupied by residents, workers or
other building users on a consistent basis. Classification
from this method is shown in Fig.3.

TECHNICS. TECHNOLOGIES. EDUCATION. SAFETY. 2020 VOL. 3

Fig. 3 Second method for classification of tall buildings and Top 10
tallest buildings in this classification


Height to tip: Height to the highest point of the building,
including antennae, flagpoles, and technical equipment.
Classification from this method is shown in Fig.4.



Joelma Building, São Paulo, Brazil, February 1, 1974
Deaths: 179–189
The building’s height is 105 m with 25 floors above
ground, a combined building with offices and residential estates.
From a fire protection point of view the building was so bad place
to stay in – no fire alarm, no sprinkler system, no emergency lights,
single staircase and no emergency lift.[10]. It was a normal working
day, Friday when around 8:50 AM a small fire occurred in an air
conditioner in a widow of the twelfth floor of the building. The fire
increased so rapidly because of the all flammable materials in the
building – carpets, furniture, desks, ceilings tiles, curtains all of
them so combustible. After only 20 min all the façade was burning.
Unfortunately, at this time there were 756 people inside the
building. Some of them managed to escape, but there were others
trapped in the building. Some of them when there was no way
down, went up to the roof of the building, waiting for rescue.
Unfortunately, this fire cost a lot of lives – in total 179 people died,
including 13 people in the lift and 40 jumped from the windows.
After 1974 and this big fire, fire regulations in Brazil were strictly
updated. The fire in Joelma building in São Paulo was the worst fire
in tall building in the world’s history until the date of September 11,
2001.

Taeyongak Hotel, Seoul, South Korea, 1971
Deaths: 163
The building has 21 floors above ground, a combined
building separated vertically to offices from the second to twentieth
floors and hotel with 223 rooms from the sixth to twentieth floors.
From a fire protection point of view the building had working fire
alarm (not connected to the fire department), heat detectors in the
hotel rooms and manual pull station in every floor, as well as
standpipe system and two inside the building staircases. These two
internal staircases were designed for use in case of lift failures and
not as fire exits, and filled with smoke during the fire, acting as
chimneys[11]. A fire occurred just on Christmas day 25th of
December, 1971 started from a coffee shop in the second floor[12].
20kg LPG cylinder failed and the file increased so rapidly. Fire
attacks were mainly from outside the building using fire ladders.
The water supply from the street hydrants was limited, so mainly
they used tank trucks. Around a hundred people were rescued by the
fire services, including six people rescued from the roof of the
building with helicopters. Taeyongak Hotel fire is deadliest hotel
fire in world’s history with 163 victims[13], including 40 people
jumping from the windows, holding mattresses in an attempt to
survive the fall.

Asch Building, New York City, United States, 1911
Deaths: 146
Asch Building is 10 floors building located in Greenwich
Village, Manhattan. It still exists and today it’s known as The
Brown building, owned by the New York University[14]. In 1911
on the last three floors there was a Shirtwaist Factory with around
500 workers, mainly young emigrants - women and girls. The
factory produced women's blouses, known as "shirtwaists" with
highly flammable textile materials. The building was well fire
designed by its time with number of exits, including two freight
elevators, a fire escape, and stairways down to street. The fire
occurred at around 4:40PM on the 25th of March, 1911 in a trash bin
under one of the cutter’s table on the 8th floor. The Fire Marshal

Fig. 4 Third method for classification of tall buildings and Top 10
tallest buildings in this classification
The tallest building in Bulgaria is an office building (128
m)[3] in Sofia and the highest one which is in construction is
planned to be 202 m [4].
From firefighters’ point of view the definition about tall
building looks much easier. Tall building from a firelighter’s point
of view is every building in which the highest level cannot be
reached by fire serial ladders. In most medium to large cities, the
fire aerial ladder is typically 30 meters.
Normally the definition is pointed in the national fire codes.
In Bulgaria all buildings with height above 28 m are categorized as
tall buildings[5].
In HK all buildings of which the floor of the uppermost
floor exceeds 30 m above the point of staircase discharge at ground
floor level are categorized as high-rise (tall) buildings[6].
In China all residential buildings above 27 m and all office
building above 24 m are categorized as tall buildings [7].
In USA all buildings more than 75 feet (23 meters) in
height, measured from the lowest level of fire department vehicle
access to the floor of the highest occipital story are categorized as
tall buildings [8].
Tall buildings are the perfect decision for business but this
is a big challenge for the firefighters in case of fire or emergency.
A short retrospection of the worst fires in tall buildings in
the world is given in the next point, which is the biggest reason to
implement so strict active and passive requirements for tall
buildings. Also interesting decisions about better fire safety have to
be seen by cities like Hong Kong with lots of tall buildings. These
kinds of decisions are refugee floors and sky bridges.
Conclusions for Bulgaria were made in the conclusion.

2. A short retrospection of the worst fires in tall
buildings
There are a lot of different reasons about fires in tall
building. These are aircraft crashes, unintentional fires associated
with daily life, façade fires, arsons and many more.
Here is a retrospection of top fire worst fires in tall
buildings with human casualties.


Deaths: 2606
The World Trade Center twin towers in New York were
110-floors steel construction office buildings completed in 1973.
With a hundred of tenants including international trading
companies, investment and law firms, etc. there were more than
5500 people working in the buildings. The date of 11th September,
2001 is remembered as the worst day in fire history all around the
world. It’s a turning point of fire science and firefighting action in
tall buildings after the terrorist attacks when two hijacked aircrafts
Boeing 767 hit the towers and aftermath fires and collapses[9]. As a
result of the 2606 people who were in and around the Twin Towers
were killed. A total of 343 firefighters, 72 law enforcement officers
and 55 military personnel lost their lives working as well.

1 and 2 World Trade Center, New York, US, 2001
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concluded that the likely cause of the fire was the disposal of an not
extinguished match or cigarette in the scrap bin, which held two
months' worth of accumulated cuttings by the time of the fire[15].
Although the floor had all mentioned above fire provisions, flames
prevented workers from descending the Greene Street stairway, and
the door to the Washington Place stairway was locked to prevent
theft by the workers. The locked doors allowed managers to check
the women's purses[16]. Terrified employees crowded onto the
single exterior fire escape ladder, which twisted and collapsed from
the heat and overload. The fire costs the lives of 146 people, 123
women and girls aged between 14 and 43 years old and 23 men.
This fire was the deadliest industrial disaster in the history of the
New York city, and one of the deadliest in U.S. history[17].

be provided with fire service installation and equipment; refuge
floor should be served by fireman’s lift but no other lifts. The
fireman’s lift should not open onto the refuge floor in normal
operation and the lift landing door at this level should be locked at
all times until automatically released upon actuation of the
fireman’s switch.
A picture of refuge floors is shown in Fig.5.



Winecoff Hotel, Atlanta, United States, 1946
Deaths: 119
The hotel has 15 floors above ground. From a fire
protection point of view the building was advertised as a
“absolutely fireproof”[18] at that time. The steel structure of the
building had fire protection by structural clay tile and concrete
fireproofing[19]. The building had H-shaped corridor with (only)
one stairway with non-combustion construction, but without fire
doors and two elevators. Standpipe system on each floor was
installed. There was not an automatic sprinkler system. The hotel is
located just next to the fire department. Hotel interior was made by
combustible material. Unfortunately, the fire started at the night on
the 7th of December, 1946 and was first noticed by the bellboy of
the hotel at 3:15 AM. The cause of the fire is unknown but the
origin was on the third floor in temporary placed items near the
stairway. All the people in hotel were trapped by the smoke in the
stairway. At that time in that hotel there were 304 people, including
the hotel’s owner, who had been living there. The first call to the
fire department was made at 3:42AM and the first engine and ladder
arrived after 30 seconds. The building fire alarm didn’t sound at all.
Mainly the evacuation was made by the fire ladders, but the fire was
notable for the number of victims who jumped through the windows
to their deaths. Firefighters were hampered, and in some cases
injured, by falling bodies. Winecoff hotel fire is deadliest hotel fire
in US history with 119 victims, including the owner of the hotel, 65
people are injured and 120 were rescued uninjured[19].

Fig. 5 Refuge floors in tall buildings in Hong Kong
(Picture made by the author M. Ivanov in 2019)

4. Sky bridge
The sky bridge represents bridges in different levels between
two tall buildings which provide an opportunity for evacuation
direction not only downstairs, like in “normal situation” in case of
fire, but also upstairs, using the sky bridge and then going
downstairs and evacuation from the next tall building.
Normally there are not requirements about sky bridges in the
codes for tall buildings. Sky bridges are not only an emergency
element in the building, but also and architectural and comfort
aspect for the occupants.
The idea for sky bridges is not new. There are a lot of buildings
all around the world with sky bridges: the National Congress
Complex built in 1960 in Brazil; Kajimi Corporation Headquarter
built in 1971, Kashii Twin Towers built in 1989, Umeda Sky
Building built in 1993 all of them in Japan; Tuntex & Chein Tai
Tower built in 1997 in Taiwan; Petronas Towers built in 1998 in
Malaysia; Plaza 66 Building built in 2000 in China; Kingdom
Centre built in 2001 at Saudi Arabia and many more.

As shown from the retrospection the causes are so different
in the different cases but as a general conclusion we can say that the
fire safety in tall buildings is a big challenge and we have to think a
lot about it.
Apart from the conventional active and passive fire
requirements there are lots of innovative practices for better fire
safety environment. Examples are refuge floors and sky bridges.

An examples from Hong Kong (Nina Tower) and Kuala
Lumpur, Malaysia (Petronas Towers) are shown in Fig.6 [22].

3. Refuge floors
A definition for refuge floor is given in the Hong Kong local
code and means a protected floor that serves as a refuge for the
occupants of the building to assemble in case of fire, for a short
period of time, before reaching an ultimate place of safety[20].
Refuge floors should be provided for all buildings in Hong Kong
exceeding 25 floors in height above the lowest ground floor.[21]
The requirements for the refuge floor are as follows: the net
area for refuge should be not less than 50% of the total gross floor
area of the refuge floor and should have a clear headroom of not
less than 2300mm; the minimum dimension of the area for refuge
should be at least 50% greater than the width of the widest required
staircase passing through the refuge floor; the area for refuge should
be open-sided above safe parapet height on at least two opposite
sides to provide adequate cross ventilation; the open sides should
comply with the requirements; any required staircase passing
through a refuge floor should be discontinued at such level so that
the exit route is diverted to pass over part of the refuge area before
it is continued to exit downwards; every part of the area for refuge
should be provided with at all time with lighting of a horizontal
illuminance at floor level of not less than 30 lux; refuge floor should

Fig. 6 Sky bridge in Nina Tower in Hong Kong and a better
example from Kuala Lumpur, Malaysia
(Pictures made by the author M. Ivanov in 2019)
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4.

5. Conclusion
In Bulgaria there are not so many tall buildings.

5.

In the local fire codes there are lots of conventional active
and passive fire requirements, which nowadays are good enough.
In the near future more and more tall buildings will be
erected in the big cities and fire safety of tall buildings will be a big
challenge because we don’t have a big experience in the topic.
That’s the reason to take a look at East in our case and study the
codes and mistakes of more experienced nations.

6.

Upgrading in the Bulgarian fire codes is needed.

7.

Fire engineering approach is not so common in Bulgaria but
when big innovative and high architectural buildings starts to grow
soon, this approach will be the main item used by the engineers to
provide fire safety.

8.

In some codes there is a definition about fire engineering
approach, which is an alternative to the prescriptive requirements
way to provide a fire safety environment in a level of safety not
lower of the prescriptive requirements. This fire engineering
approach shall be scientific defended by the engineers in front of
the local fire authorities for approval.

9.

10.

Some of the interesting options for fire engineering
approach are just the refuge floors and sky bridges as an innovative
fire safety decision.

11.

When we take a look in the history we can see that almost in
every country with lots of tall buildings strict requirements are
implemented after big disaster fires with lots of deaths and
population disagreements and protests afterwards. Recent examples
are Garley building fire in Hong Kong on November 20, 1996 with
a total of 41 deaths[23], unnamed high-rise apartment block fire in
Shanghai, China on November 15, 2010 with a total of 58
deaths[24] as well as Grenfell Tower fire in London, United
Kingdom, on June 14, 2017 with a total of 72 deaths[25] [26]. All
of these fires are followed by big, strict changes in tall buildings
requirements. Also the terrorist attacks in New York are a
benchmark of the new beginning of fire safety science in the whole
world.

12.
13.
14.

15.

16.

Fire safety of tall (and not so tall, old) buildings’ façades is
another aspect and really big challenge, as we can see the example
in the Grenfell Tower fire in London. This topic must be heavy
researched and stricter requirements must be implemented because
most of the thermal insulation materials used in the façades are
combustible (EPS and XPS). Fire barriers with non-combustible
materials in the façades in the fire codes are not enough to stop a
well-developed fire.

17.
18.

19.

20.

There are two options. The first one is to act preventive,
proactive trying to implement new style of fire requirements for tall
buildings in advance looking from more experienced nations. The
second option is to wait for the bad experience and implement new
fire requirements in HOT environment afterward. In the second
option lots of deaths are possible.

21.

It’s our Bulgarian decision!

22.
23.

An example of how difficult is to act afterwards when a
disaster has already been on scene is the COVID-19 pandemic.
Here are heavy decisions in heavy times, not only for Bulgaria, but
for EU and whole world.

24.

25.
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Opportunities for determining factors affecting the development of intelligent security
systems models
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Abstract: Contemporary security challenges require the creation of a continuous and manageable process that guarantees the survival and
sustainability of the organization's core activities before, during and after a devastating event. This means that it is necessary to manage the
organization's activities, resources, personnel, impact on its functioning and countless risks. Significant contribution in this direction
provides intelligent security systems.
Thanks to rapid technological progress it is possible to be developed sophisticated security systems able to integrate heterogeneous sources
that can monitor, control and manage the security environment of the organization, which is potentially at risk. But the combination of
different technologies is not sufficient to significantly increase the level of security and the approach to the integrity of system elements, and
compatibility with other systems management organization are basic factors for success in this direction.
Key words: ORGANIZATION MANAGEMENT, INTELLIGENT SECURITY SYSTEMS

1.

Impact of the physical protection system on
2.
the critical infrastructure continuity management
model

Introduction

National agencies and business organizations are increasingly
exposed to risks that threaten productivity or the ability to provide
their services to their customers, in a timely and continuous manner.
Different trends in society and the economy contribute to these
risks, such as increasing globalization, networking, centralization,
automation, outsourcing or offshoring. Significant influence on the
development of these risks have and the increasing complexity of
business processes and increased dependence on IT and external
service providers by events such as fires, floods or loss of
information technologies, suppliers or staff. In addition, the risk of
a pandemic, extreme climatic conditions and terrorism is also
increasing.

Current rates of technological advancement make it possible to
develop sophisticated physical protection systems (PPS) that
integrate heterogeneous sources [1÷5] that create ability to monitor
the environment of the organization potentially at risk. In this way,
PPS sustainability can be achieved by adding new technological
solutions. But the integration of various technologies is not
sufficient to significantly increase the level of protection and the
approach to the integrity of the elements of the PPS, and
compatibility with other systems management system of the
organization is essential.

Business Continuity Management (BCM) is a way that can address
the challenges faced by organizations associated with the impact of
probable risks. BCM is a management process in order to detect
serious risks that threaten the survival of the organization and
applying precautionary measures against these risks at an earlier
stage. The essential part of BCM is the correct identification of
critical organization risks associated management strategies to be
planned and ways to implement the response to the possible risk
events.

PPS development
In the following text I will present approaches for design,
development and implementation of PPS [1÷5] in terms of building
a new nuclear facility designated as critical infrastructure (CI) (for
short in the following text will be presented as a “facility” ),
construction of new installations within existing facilities,
modernization and reviewing the effectiveness of existing PPS.

The essential part of BCM is the correct identification of critical
organization risks associated management strategies to be planned
and ways to implement the response to the possible risk events.

The PPS development is best achieved through a systematic
approach consisting of three phases, namely:
1. Defining the goals and requirements for the PPS;

In order the whole range of activities to be completed, good practice
requires the establishment of models of the organization's Business
Continuity Management System (BCMS). This system integrates
interrelated methods, procedures and rules to preserve the duration
of critical processes and can be integrated into or based on existing
management systems.

2. Designing the PPS to meet the objectives and requirements, set
out in Phase 1;
3. Analyze and evaluate the PPS effectiveness, designed in Phase 2,
the objectives and requirements established during Phase 1 to be
achieved.

Physical security is one of the main factors influencing the
development of the organization's intelligent security systems and
providing the BCM. This activity relates to the use of physical
means to protect premises, sites, facilities, buildings or other
physical assets belonging to critical assets. The application of
physical security is the process of using layers of physical security
measures to prevent unauthorized access or damage.

The implementation of these three phases will ensure the
development of a PPS design for protection against threats of
unauthorized removal or sabotage, and will also meet other facilities
for specific purposes that may be applied.
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information security in combinations that complement the strengths
or compensate for the limitations of each.
The effect produced by this system on the probable intruder will be:
- Increasing the insecurity of the infringer on the configuration and
operation of the system;
- Requirement for additional tools and more extensive preparation
before affecting the system;
- Creating additional steps in which the infringer can fail or decide
to abandon the attack.
The design of the PPS must be compatible with the systems of
operation of the equipment important for safety and allow personnel
to carry out their duties in a safe and secure manner. If there are
physical security measures that are too difficult for personnel to
comply with, they may find ways to accomplish their tasks more
easily by circumventing security measures. Building a thorough
understanding of the operation of the facility and applying this
knowledge during the design of the PPS will help balance the needs
between physical protection with the safety of exploitation.

Figure 2-1: PPS model process development [1]
The sequence of these three phases and the summary of activities
for each phase are illustrated in Figure 2-1 (activities need not be
performed in the order shown).

PPS evaluation

PPS Requirements identification

During the Phase 3, the draft PPS in Phase 2, whether it concerns a
new or existing system, is evaluated to determine whether it meets
the requirements as identified in Phase 1.

The purpose of Phase 1 activities of developing and evaluating a
PPS project is to determine how the State's physical protection
requirements apply to the specific facility and PPS.

The grounds for the evaluation of the PPS include:
- Confirmation that the PPS, as designed (for an new system) or
characterized (for an existing system), meets the requirements for
physical protection;

There are several steps to identifying these requirements, namely:
- Characterization of the operations of the facility and its condition.
This includes: a description of the processes and operations within
the facility; detailed description of the facility development,
including the location of the facility boundary, site locations, floor
plans, construction height and access points, and features of the
facility or systems identification that can be used as PPS elements

- Identification of any system deficiencies in the design or
implementation that need to be removed in order to meet the system
requirements;
- Analyzing possible improvements that may be needed to address
the identified deficiencies and improve system performance;

- Interpretation of threat information submitted by the State of the
operator or applicant to provide the basis for the project. This step
is either performance-specific or a combined approach. In the
recommended approach, the state does not usually provide
information to the operator about the threat.

- Repeat evaluation of the effectiveness of PPS on an annual or
other regular basis to take into account any changes in the
objectives, the operation of the system or requirements to it.
The PPS provides detection, delay and response functions through
structural, technical elements and personnel. The interaction of
these elements with the hardware and procedures makes the
evaluation of the PPS performance challenging.

- Identification of the targets to be protected from the threat and
their location within facility. It is carried out according to the
identification by the state regulator, based on the categorization of
the facility or the levels of consequences of a risk event (sabotage).

Methods for evaluation of the system:
- Path analysis. This involves setting deadlines for different paths
of the intruder to determine with sufficient certainty that the attack
will be detected as long as there is sufficient response time to
interrupt the task of the intruder. Usually, times of tasks and
response times are measured or evaluated quantitatively.

PPS Development
During Phase 2, it is determined how best to combine in the PPS
physical protection measures (such as fences, arches and sensors),
procedures, communication devices and response personnel that can
meet the required level of security. The overall objective is to
ensure that, regardless of the physical protection strategy chosen by
the organization, the PPS fulfills the security requirements by
appropriately balancing detection, delay and response functions.

- Simulation. This includes computer-based simulations of the PPS
and cabinet exercises that allow consideration of security plans and
emergencies, as well as intruder decision-making and and response
forces of the facility.
- Exercises. They vary from limited exercises aimed at responding
to an alarm to force exercises that address the effectiveness of the
entire SPS against the simulated impact of the intruder.

Good practice in the PPS development is the application of the
principle of “defence in depth” that provides deception of the likely
opponent on the location of risky assets and forcing him to
overcome (eliminate) several protection measures in order to
achieve success.

3.

This is usually achieved through a multi-layered defence, where a
series of protective layers built around the goals may include a
combination of physical measures such as access control areas
(Physical Security) and administrative measures, such as protection
of sensitive information and reliability (Information Security). Thus
it is achieved using the strengths of each component of physical and

PPS lifecycle

Once the PPS is designed and evaluated using the development
process presented, the next steps in the PPS life cycle are: use of the
system; maintaining the PPS in place and planning for an
appropriate design of the PPS based on threat changes, changes in
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nuclear security systems and measures. They also need to put in
place mechanisms to deal with the temporary increase in threat that
may arise due to economic, political, environmental or other factors.
It is important to point out that the process of identifying and
analyzing current information on possible threats is documented to
the corresponding security plans or other similar documents.

facility configuration or operations or potential targets, or based on
performance monitoring [1].

Under the leadership of management in the organization should:

Creates and documents a systematic process for
maintaining and updating current threat information, including:
 exchange with the competent authorities of up-to-date
external and internal threats information;
 establish and liaise with competent authorities, including
law enforcement authorities, to facilitate the exchange of
information.

Performs activity review to mitigate potential internal
threats by means such as a security program, information security
program and security training.
Figure 3-1: The process of developing an PPS model


Adapt security systems and measures, if necessary, to
counter the current threat.

For the purposes of the development I will look in more detail only
the PPS “Sustain” step.


Applies compensatory measures in response to a specific,
emerging or increasing threat.

Taking into account the State's approach to maintaining the nuclear
security regime, operators must ensure that the necessary resources
- trained and knowledgeable personnel, reliable equipment, related
infrastructure, quality assurance and financing - are available to
maintain their PPSs as part of the sustainability programme.
Additional information about the program sustainability of the
organization includes the allocation of resources to effectively
design, operation and maintenance of systems and security
measures [6÷10].


Has a developed reporting mechanism for the occurrence
of an up-to-date threat or an effective information system with the
responsible competent authorities.

Key functions of the SPS
The PPS meets the requirements and achieves the objectives of
physical protection through deterrence and a combination of
detection, delay and response.

Senior managers set priorities and identify the long-term financial
resources needed to continue operating costs associated with
staffing; training, training and testing of results; purchase,
maintenance and replacement of equipment and configuration
management. They also define roles, responsibilities and
accountability.

Deterrence
Deterrence is achieved when potential offenders consider the
facility as an unattractive target and decide not to attack it or
abandon their plans of attack. To encourage deterrence, an operator
may apply surveillance security measures such as the visible
presence of security guards patrolling the facility, bright night
lighting, window grilles and vehicle barriers. Deterrence may be
useful, but its effectiveness is difficult or impossible to be
measured.

The plans provide a means of documenting these management
decisions. They enable operational organizations to both
demonstrate to the relevant competent authorities their compliance
with applicable requirements and provide guidance to their own
personnel on the operation, maintenance and continuous
improvement of nuclear safety systems and measures.

Detection
Detection is a process in the PPS that begins with the establishment
of a potentially malicious or otherwise unauthorized act and ends
when the cause of the alarm is identified [11÷12]. The effectiveness
of the PPS in securing detection depends on the capabilities of the
sensors, the alarm reporting and evaluation systems, as well as the
work of the alarm system operators and any security guards or
members of the response forces who have a role in the detection.

In this regard, the organization has to:


Document the decisions outlined in the appropriate plans;


Prepare and use a security plan, transportation security
plan, contingency plans, deployment plan, response plans or other
plans appropriate for its operations.
These plans have to:

Delay

 review relevant threat information and implement
informed approach to risk;

Delay is the function of the PPS, which seeks to slow the intruder's
progress toward a target, thus providing more time for an effective
response. Delay can be accomplished through distances and areas
that need to be crossed, and barriers that need to be overcome,
including fences, gates, gates, doors, locks, cells, and delay systems
activated.

 include appropriate agreements and the identification of
relevant external organizations that may need to be contacted
or informed about a nuclear security event;
 be regularly reviewed and revised based on operational
feedback and changes in requirements.

Establish appropriate measures
evaluation and continuous improvement.

for

Response
The response is the function of the PPS, which seeks to interrupt
and neutralize the intruder when performing malicious action
[13÷14]. Guards assigned responsibility for access control,
escorting persons, monitoring and assessment of alarms in the
system, patrols and / or performing the initial response. Response
forces consist of persons inside or outside the field, who are armed

measurement,

Organizations should establish a process to ensure that threat
information provided by competent authorities, as well as local
threat information is systematically and timely reported through
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and appropriately equipped and trained to interrupt and neutralize
an intruder attempting to remove or sabotage the wrongdoing.

Engineering, 2019, ISSN:ISSN: 2535-0668 (print), 2535- 082X
(online), p.p. 128-132;

4.

[6]
Georgiev, N.L. “Analysis of one class of specialized
sensors for protection of objects from critical infrastructures”,
2015, ISBN:978-619-90310-4-9, 170, monograph;

Conclusion

The implementation of measures to improve the protection of CIs
depends mainly on the status and actions of the various bodies and
organizations involved in the process, belonging to both the public
and private sectors. It is clear that to meet this challenge requires a
multidisciplinary approach for the development and implementation
of new technological solutions capable of providing a proper
response against the main threats to the security of citizens while
respecting their fundamental rights. Therefore, the area of interest in
this direction is focusing on the physical protection of CIs.
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The physical protection of CIs requires the development of
innovative approaches to identify, detect and mitigate threats,
vulnerabilities and risks. It is therefore an area where practical
needs, technological resources and research and development
converge. At the same time, the integration of physical and
information security is a key element in the management and
planning of physical security resources. Integration helps to provide
important security benefits to the organization as it guarantees the
synergy of the two mechanisms.
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Анотация: Настоящото изследване разглежда част от уязвимостите във физическата защита на атомна електроцентрала
(АЕЦ). Отразени са моментите, описани в документи на МААЕ, изразяващи се в оценка на проектната заплаха (DBT). Разгледани
са новите тенденции в технологиите, относно физическата защитата на АЕЦ, предвид възможността да бъдат използвани при
терористични атаки.
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Summary: The following report studies some of the vulnerabilities of the physical protection of Nuclear Power Plant (NPP). The IAEA
recommendations regarding Design Basis Threat and threat assessment are analyzed. The new trends in the technologies cocerning the
phisical protection of the NPP are considered, considering the possibility to be used in terrorist attacks.
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През последните десетилетия са извършени множество
проучвания и анализи, написани са и научни трудове, касаещи
оценка на уязвимостите на обекти от критичната
инфраструктура (ОКИ)[1].
Критичната инфраструктура е система от съоръжения,
услуги и информационни системи, чието спиране, неизправно
функциониране или разрушаване, би имало сериозно негативно
въздействие върху здравето и безопасността на населението,
околната среда, националното стопанство или върху
ефективното функциониране на държавното управление.
Атомните електроцентарли (АЕЦ) съставляват сложна система,
в която са взаимообвързани различни подсистеми,
взаимодействащи си по динамичен начин. АЕЦ е елемент на
критичната инфраструктура на страната.
При осигуряване защитата на критичната инфраструктурасе
вземат предвид заплахите, които са резултат от човешка
дейност, технологичните заплахи и природните бедствия, като
се отдава приоритет на терористичните заплахи[17]. Държавите носят крайната отговорност за управлението на
механизмите за защита на обектите от своята критична
инфраструктура в рамките на националните си граници.
Заплахата от предприемане на злонамерени действия,
включително и осъществяването на терористичната атака,
очертава необходимостта от извършване на оценка на
уязвимостите на ОКИ, с акцент върху интегрирането на добре
координирани стратегии за обществена безопасност и защита.
Вероятните атаки биха могли да бъдат групирани в различни
видове категории в зависимост от участниците, използваните
от тях похвати и т.н. В настоящото изследване вниманието
пада върху източник на комбинирана заплаха, който използва
разнообразни приоми и похвати, за да извърши атаката. В тази
връзка интерес представлява възможността от извършване на
физическа атака, при която се използват биологични,
химически и/или радиологични материали. Докладът е насочен
към отделен инфраструктурен компонент, какъвто е атомата
електроцентрала, без да се фокусира върху конкретно ядрено
съоръжение. Разглеждат се негативните ефекти, които могат да
настъпят в следствие на злонамерени действия на лица, спрямо
АЕЦ.
Физическата защита на атомните електроцентрали и
тяхната уязвимост от осъществяването на злонамерена атака,
представлява въпрос, касаещ националната сигурност на всяка
страна, разполагаща с такива съоръжения. В тази връзка
държавите следва да разработят специфични критерии, които
се взимат предвид при изготвянето на проектната заплаха за
АЕЦ (Design Basis Threat -DBT), определяща максималната
тежест на потенциалните атаки, които силите за сигурност на
атомната централа трябва да са в състояние да отблъснат.
Международната агенция за атомна енергия (МААЕ)
разработва редица документи, които включват: Objective and

Essential Elements of a State's Nuclear Security Regime (NSS No.
20), Nuclear Security Recommendations on Radioactive Material
and Associated Facilities (NSS No. 14), Nuclear Security
Recommendations on Physical Protection of Nuclear Material and
Nuclear Facilities (INFCIRC/225/Revision 5) (NSS No. 13) [8].
Всяка държава следва да определи изискванията за собствената
си ядрена сигурност или за сигурността на радиоактивни
материали и свързаните с тях съоръжения, като ги включи в
оценка на заплахата от злонамерени действия и в проектната
заплаха, съобразявайки се с препоръките на МААЕ по
проблема. Съгласно българското законодателство, конкретно
Закона за безопасно използване на ядрената енергия, „проектна
заплаха“ са атрибутите и характеристиките на потенциалните
вътрешни и/или външни нарушители, които биха могли да
извършат опит за противозаконно отнемане на ядрен материал
или саботаж, срещу които се проектира и оценява системата за
физическа защита. Същият закон дефинира и понятия, които
ще бъдат коментирани в настоящия доклад, а именно:
„инцидент“ - всяко нежелано събитие, реалните или
потенциалните последствия от което не може да бъдат
пренебрегнати от гледна точка на ядрената безопасност и/или
радиационната защита; „саботаж” - всеки умишлен акт,
насочен срещу ядрено съоръжение или ядрен материал при
използване, съхранение или превоз, който би могъл пряко или
непряко да застраши здравето и безопасността на персонала и
населението или да увреди околната среда чрез облъчване с
йонизиращи лъчения или освобождаване на радиоактивни
вещества; „събитие" - всяко отклонение от регламентирания
режим на експлоатация, което е довело или би могло да доведе
до изхвърляне на радиоактивни вещества в работната или
околната среда или до необосновано облъчване на населението
или персонала, или до нарушаване на изискванията, правилата
и нормите на ядрената безопасност или радиационната защита;
"Физическа защита" е съвкупност от технически и
организационни изисквания, мерки, средства и методи,
насочени към ефективно предотвратяване на неправомерни
въздействия и посегателства върху ядрения материал, ядрените
съоръжения и радиоактивните вещества (кражба, неправомерно
проникване на територията на ядрено съоръжение, неразрешен
достъп до зони от особено значение за безопасността на
ядрената инсталация, саботаж, терористични действия),
своевременното им откриване и прекратяване и връщане на
неправомерно придобит ядрен материал.
Проектната заплаха (ПЗ) описва възможностите на
потенциалните вътрешни и външни противници, които могат
да опитат нерегламентирано отстраняване на ядрени и други
радиоактивни материали или саботаж. Системата за физическа
защита на оператора е проектирана и оценена на базата на ПЗ.
Принципно такъв тип информация следва да бъде защитена
като държавна тайна или да представлява класифицирана
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инфорамция, спрямо законовите актове, които всяка държава е
разработила и прилага. Най-общо казано такъв вид
информация би следвало да е достъпна за лица, които имат
необходимост да разполагат с нея. Нерегламентиран достъп до
цитираните по-горе данни следва да бъде наказуем.
Проектната заплаха разглежда външни и вътрешни
противници. Потенциалните външни такива включват
терористи и други злонамерени лица, които биха се стремили
да използват ядрени или други радиоактивни материали за
злонамерени цели или да саботират ядрено съоръжение.
Вътрешните противници, т.нар. „инсайдъри“ са лица с
разрешен достъп до съоръжения, дейности или класифицирана
информация, които биха могли да извършат злонамерени
действия или да окажат съдействие на външни противници да
го направят
Държавата определя ролята и отговорностите на
регулаторния орган, други компетентни органи и операторите
на съоръжение при разработването на проектната заплаха. За
извършването на оценка на заплахата за ядрената сигурност на
страната, компетентните органи (принципно това са службите
за сигурност) придобиват и анализират разузнавателна
информация, както и друга такава, относима към проблема, от
открити източници, минали събития в сферата на ядрената
сигурност, събития, свързани със системата за национална
сигурност, както и други източници. Оценява се
достоверността на информа-цията за заплаха, идентифицират
се потенциални противници и техните качества и
характеристики, както и вероятността от възможни
противникови действия. Анализът следва да отчита дали
конкретните способности на противника са подходящи за
потенциалните цели. Данните от изготвената оценка на
заплахата се използват за разработване на проектната заплаха,
която е специфична съобразно това дали се касае само за
ядрен/радиоактивен материал, ядрено съоръжение или дейност.
Компетентните
държавни
институции
предостяват
визираната информация на съответните адресати, които в
последствие я използват за разработване на специфични
сценарии за атаки и за проектиране на системи за физическа
защита, които да са съобразени с правната рамка на държавата,
която задава параметрите на националната сигурност, в
частност
сигурността
на
обектите
от
критичната
инфраструктура.
Оценката на заплахата от злонамерени действия, както и
проектната заплаха, следва да бъдат ревизирани периодично от
компетентните институции. Последното се налага винаги при
възникването на нови заплахи, които предполагат незабавно
обмисляне и предриемане на действия, с оглед предотвратяване
настъпването на вредоносни последици за критичаната
инфраструктура и националната сигурност на страната.
С напредъка в развитието информационните технологии и
на технологиите въобще като цяло, трябва да се има предвид,
че операторите на ядрени съоръжения и регулаторните органи
на страните са изправени пред трудни въпроси за това как да
оценят уязвимостта на атомните електроцентрали и други
ядрени съоръжения от външни и вътрешни заплахи. В
ситуация, в която източниците на заплахи са многопластови,
разнородни, трудно предвидими и се характеризират с висока
динамичност, то оценките за сигурността и безопасността при
експлоатацията на атомните електроцентрали, са с подчертана
значимост. В миналото голяма част от оценките на риска са
постявали акцент върху вероятността АЕЦ да стане обект на
атака, целяща нанасяне на щети върху реакторите и
причиняването на ядрена катастрофа. След настъпването на 11
септември 2001г. парадигмата беше коренно променена.
Възможностите на злонамерени лица да извършат атака спрямо
АЕЦ днес се характеризират като динамични, интерактивни,
трудни за засичане и включват дейности, които не винаги биха
могли да бъдат предотвратени от силите за реагиране. Предвид
цитирания динамичен характер, евентуална атака е в състояние
да нанесе краткосрочни, средносрочни или дългосрочни
негативни последици. Ако към физическата атака, с използване

на химически, биологически или радиоактивни (ХБР)
материал, бъде добавена и кибератака, с участие на
„инсайдери“, то рисковете за системата за физическа защита
стават трудно предвидими, дори непредсказуеми. Това налага
необходимостта от повишаване на бдителността и готовността
на силите за реагиране, както и подобряване на тяхната
индивидуална
подготовка
и
защитна
екипировка[9].
Осъществяването на комбини-рана атака е в състояние до
доведе до серия негативни последици, които да бъдат
последвани от каскаден ефект на щетите не само в АЕЦ и
свързаните с нея елементи на критичната инфраструктура, но и
да засегне съседни държави. Последното налага извърш-ването
на детайлна оценка на уязвимостите на АЕЦ.
През последните години бяха направени редица
изследвания, изучаващи надеждността и уязвимостта на
инфраструктурните системи в съответните специали-зирани
области. Такива бяха направени и по отношение на АЕЦ.
Проведоха се и стрес тестове за сблъсък на самолет в ядрените
реактори на централите. Уязвимостта на реактора за умишлени
самолетни
катастрофи
продължава
да
представлява
загриженост
за
международната
общонст.
Повечето
съществуващи атомни електроцентрали не са специално
проектирани да издържат на катастрофи от големи реактивни
самолети, въпреки че анализите се различават по отношение на
щетите, които могат да доведат. Настоящият доклад предлага
разглеждане на сценарий, в който срещу системата за
физическа защита на АЕЦ се използват не самолети, а дронове.
Както вече беше уточнено, основна концепция в
изискванията за физическа защита на АЕЦ е отразена в
проектната заплаха, която установява тежестта на
потенциалните атаки, които силите за сигурност на атомната
централа трябва да са способни да отблъснат. Проектната
заплаха включва характеристики като брой на нападателите,
тяхното обучение и оръжия и тактиките, които биха могли да
използват. Критиците на сигурността на атомните централи
твърдят, че ПЗ трябва да предвижда възможността за
повишаване на заплахата, за да отчете потенциално по-големи
и по-сложни терористични атаки. Съгласно насоките на МААЕ,
проектната заплаха следва да е в състояние да предвиди
общите характеристики на противниците, срещу които
ядрените съоръжения трябва да бъдат защитени, за да се
предотврати радиологичен саботаж и/или кражба на ядрен
материал. Операторите използват ПЗ като основа за прилагане
на отбранителни стратегии на съответната площадка чрез
планове за сигурност, планове за действие при извънредни
ситуации и планове за обучение и квалификация на силите за
сигурност.
Проектната заплаха би следвало да съдържа оценка на
различни терористични заплахи, потенциалната употреба на
импровизирани взривни устройства (ИВУ) и съвременни
оръжия, нападения от лица с усъвършенствани познания за
експлоатацията на съоръженията и нападения върху транспорт
на отработено ядрено гориво. [9]
Нагледен пример за уязвимост представлява случай, при
който еколози разбиват дрон в АЕЦ във Франция.
Международната екоактивистка организация “Грийн-пийс”
извършва това, за да покаже уязвимостта на централата от
външни нападения. От “Грийнпийс” са уточнили, че са
прелетели с дрона - пилотиран от един от техните активисти - в
зоната, забранена за полети в АЕЦ “Бюже”, близо до гр. Лион,
и след това са го блъснали в стена на хранилище за отработено
ядрено гориво[10]. Подобни демонстрации са идвършвани
многократно от екоактивистите във Франция.
Цитираният пример не е посочен от гледна точка
достоверност на твърденията на екоактивистите, а като
потенциална възможност подобни действия да бъдат
предприети от терористични групи, които разполагат с
дронове.
През последните години се забелязва бързо технологично
развитие в капацитета и възможностите на дроновете или
„безпилотните летателни апарати“ (БЛА) [11]. Предвид
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дълъг полет, увеличавайки по този начин както обхвата, така и
възможностите за размера на транспортирания товар. Някои
специализирани модели дронове разполагат с механизми за
освобождаване на полезен товар, които лесно могат да бъдат
снаражени с оръжие. В допълнение, на пазара навлизат и т.нар.
дронови рояци, които позволяват на потребителите да
контролират множество дронове едновременно.
Приложението на всички описани по-горе нововъведения е
от особена значимост за терористичните групи. Безвредните
любителски дронове могат лесно да бъдат адаптирани за
целите на тероризма. Предвид високата скорост, развивана от
дроновете, те могат да бъдат използвани за бързо преодоляване
на прилаганите мерки за сигурност. Повишената точност при
управлението им означава, че цели, които преди не са били
считани за лесно достъпни дори за добре въоръжени
тореристични групи, днес са уязвими. Напълно осъществимо е
дрон да се приближи с висока скорост до елемент от
критичната инфраструк-тура, като е възможно дори да влезе в
сграда при определени обстоятелства. Нужните операторски
умения са минимални, а обхватът на системата оставя пилота
далеч от зоната за сигурност, в която се навлиза. Използването
на дронови рояци може да преодолее няколко контрамерки.
Дронът предлага на терористичните групи евтин и ефективен
начин за разузнаване, а също и средство за пропаганда.
Подобни операции позволяват на терористите бързо да
развиват тактическите си подходи и технологии, за да
оптимизират атаките си.
Успехът на дроновете, използвани от терористи, е
очевиден. Социалните медии са изпълнени със стотици снимки
и видео записи на дронове, пускащи малки гранати върху цели
в Ирак и Сирия. И в действителност дори иракските сили за
сигурност, при сблъсъците си с ИДИЛ, въприемат този метод
на действие за постигане на собствените си цели.
Заплахата, произтичаща от ИВУ или ХБР материали,
транспортирани от дронове, ще продължава да се разраства.
Нека разгледаме сценарий, в който злонамерени лица
използват ято дронове, всеки от които е снаражен с различен
материал – граната, химическо вещество, защо не и БОВ,
радиоактивен материал и прочее. Дроновото ято се контролира
от лица, които са далеч от обсега на силите за сигурност. Какви
биха били последствията, ако дроновете, пренасящи различен
товар, бъдат взривени на ключови локации в АЕЦ? Не на едно
място и не задължително в сградите на реактора. Възможно е
планирането на атака, при която дроновете са носечени
едновременно към няколко точки, като например: сградата на
силите за реагиране, централен пропускателен пункт на обекта,
и то във времеви прозорец, в който тече смяна на персонала,
административна сграда, в която е разположен ръководен
състав – като се цели нанасяне на удар едновременно върху
посочените локации. За терористите целта би била постигната,
ако е предизвикана паника, последвана от хаос и отразяване на
инцидента в национални и международни медии. Ако при
атаката са причинени и човешки жертви, то подобен инцидент
трудно би останал незабелязан от обществото днес, във века на
социалните медии и почти мигновеното споделяне на
информация чрез тях. В тази връзка заплахата ще продължава
да гарантира нови предизвикателства.
Предвид гореизложеното, физическата защита на обектите
от критичната инфраструктура трябва да бъде разгледана от
различна перспектива, съобразена с новата динамика в средата
за сигурност на всяка държава, разполагаща с ядрени
съоръжения. Новата действителност, наложена от бързо

изявените технологични предимства, дроновете бързо бяха
възприети и като устройства, подходящи за осъществяването
на терористични актове. Вероятността дрон да бъде използван
от злонамерени лица, които целят да нанесат щети или
разрушения в особено големи размери, нараства. Безпилотни
летателни апарати могат да бъдат използвани за
транспортиране на ескплозиви, чрез които да се нанесат щети
върху ядрени съоръжения. [12] Следва да бъде отчетен и
фактът, че се забелязва тенденция през последните 2-3 години
все по-често дронове да бъдат използвани от терористични
групировки като средства за доставката на импровизирани
взривни устройства (ИВУ).
Какво гарантират дроновете? Последните позволяват на
терористите да избегнат и заобиколят стандартните мерки за
сигурност, като просто прелитат над тях. Операторът остава
прикрит, извън обхвата на целите и врага. Извършването на
атаката е от позиция, гарантираща базопасността му.
Употребата на дрон не изискват осигуряване на пряка
видимост към целта, което силно намалява риска от залавяне на
оператора му. Последният напредък в технологиите позволява
на операторите да „освободят“ ИВУ чрез дрон, и то с висока
точност на удара. Затова подобна атака се счита за ефективна, а
постигнатата точност превъзхожда сравнително малкия размер
на ИВУ. Модерните потребителски дронове са сравнително
тихи и възможностите за откриване на такива БЛА при
специфични характеристики на средата са ограничени, което
дава възможност на нападателя да постигне тактическа
преднина чрез ефекта на изненадата. Операторът може да
запише видео на атаката чрез вградените в дрона камери и след
като записът бъде споделен в социалните медии, ще се
генерира висок ефект на пропаганда на делото. Данните,
подавани от камерите към оператора, могат да послужат за
други атаки и да предоставят информация за необходимото
наблюдение спрямо други цели. И не на последно място стои
сравнително достъпната цена и възможността за многократна
употреба на един дрон, което също е от значение.
Голямата реална заплаха произтича от употребата на
дроновете на терористи за транспортирането на ИВУ и/или
ХБР материал до планираната цел, която може да бъде
конкретна зона в ядрено съоръжение или транспорт на
отработено ядрено гориво.
Напредъкът в развитието на технологиите подоб-рява
модерните дронове и възможностите, които си осигуряват
терористите. Например технологията „види-мост от първо
лице” дава възможността на оператора да достигне и пренесе
полезния товар до целта в реално време, като избягва
евентуални
препятствия.
Общест-вено
достъпната
телекомуникационна инфраструктура (като 4G връзката) може
да бъде използвана от операторите на дронове за да ги
контролират, което е и предимство пред използването на
радиодиапазони, използвани за нетърговска употреба –
промишлени, научни и медицински цели. [13] Съвременната
техноло-гия гарантира стабилен и лесен за контролиране полет.
Налични са системи за предотвратяване на сближаване или
сблъсък в полет, които също са внедрени в съвременните
дронове, както и навигационни системи като GPS,
контролиращи маршрута на движение и възможностите за
връщане до начална точка на излитане. Не бива да бъде
подценявана и технологията за режим-зависване, чрез която
дронът автоматично зависва във въздуха, ако управлението
бъде изпуснато/отнето. Напредък има и при гарантирането на
по-дълъг живот на батериите, с което се осигурява значително
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развиващите се технологии, изисква преосмисляне на всички
ситуации и възможни сценарии в разработването на проектната
заплаха на АЕЦ.
Новопоявилата се заплаха, която представляват дроновете
за критичната инфраструктура, носи напълно реален риск.
Необходимо е да бъдат разработени ефективни стратегии за
противодействие на дронове, чрез използването на голям
обхват технологични мерки, които се препокриват, за да
гарантират ефективен план за сигурност и защита.
Възможен вариант за тестване на физическата защита на
АЕЦ е провеждането на учения, включващи разиграването на
сценарии, в които се тества ефективното прилагане на
плановете за цитираните по-горе саботаж, инцидент или
ситуация. Такова учение е т.нар. „сила срещу сила“.
Провеждането на подобен вид учения в АЕЦ, ще допринесе
за тестване на способностите на силите за реагиране за защита
на обекта срещу подобни заплахи. При този вид учения силите
на противника, разположение извън централата, се опитват да
проникнат до зони на обекта и да симулират нанасянето на
щети върху ключови елементи за безопасност. Учението е
строго контролирано. Самите участници в него са въоръжени с
модифицирани оръжия, които симулират произвеждането на
изстрел. Други оръжия и експлозиви, както и унищожаване или
нарушаване на физическите бариери за сигурност също могат
да бъдат симулирани. Подобна симулация може да се направи
и с изполването на ято от дронове и нанасянето на щети с
пренасяни от тях „товари“. Силите за реагиране са в очакване
на атака, която ще се проведе в конкретен часови диапазон, но
не са запознати в детайли с планирания сценарий. Като по този
начин се цели постигане на максимално близки до
действителността резултати. Възможно е в рамките на няколко
дни да се проиграят различни сценарии, които да дадат реална
представа за конкретни уязвимости в защитата на АЕЦ.
От съществено значение е в следствие проведжането на
подобно учение, всички констатирани уязвимости в системата
за защита, да бъдат преразглеждани и коригирани незабавно
или във възможно най-кратки срокове.

обмисляне и предриемане на действия, с оглед предотвратяване
настъпването на вредоносни последици за критичаната
инфраструктура и националната сигурност на страната.
Нововъзникналата заплаха от употребята на дронове
спрямо обекти от критичната инфраструктура, носи напълно
реален риск. Необходимо е да бъдат разработени ефективни
стратегии за противодействие на безпилотни летателни апарати
от всякакъв вид, чрез използването на голям обхват
технологични мерки, които се препокриват, за да гарантират
ефективен план за сигурност и защита.
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Заключение
При
осигуряване
защитата
на
критичната
инфраструктура се вземат предвид заплахите, които са резултат
от човешка дейност, технологичните заплахи и природните
бедствия, като се отдава приоритет на терористичните
заплахи. Държавите
носят
крайната
отговорност
за
управлението на механизмите за защита на елементите от
своята критична инфраструктура в рамките на националните си
граници. През последните години бяха извършени редица
изследвания, изучаващи надеждността и уязвимостта на
инфраструктурните системи в съответните специализирани
области. Такива бяха осъществени и по отношение на АЕЦ.
Заплахата от предприемане на злонамерени действия,
включително и осъществяването на терористичната атака,
очертава необходимостта от извършване на оценка на
уязвимостите на ОКИ, с акцент върху интегрирането на добре
координирани стратегии за обществена безопасност и защита.
Напредъкът в развитието в технологиите води до възникването
на нови предизвикателства, характеризиращи се с висока
динамика и непридвидимост. Оценката на заплахата от
злонамерени действия спрямо АЕЦ, както и разрабтоването на
проектната заплаха, следва да бъдат ревизирани периодично от
компетентните власти. Последното се налага винаги при
възникването на нови заплахи, които предполагат незабавно
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Abstract: This report presents the different types of explosives. It presents a classification of explosives according to their sensitivity to
external influences, as well as a classification of the permissible quantities of explosives, ammunition and pyrotechnic articles that can be
safely stored in one room. An analysis was performed and the possibility of safely combined storage of explosives and ammunition was
considered. The need of applying specific requirements for the design and exploitation of sites for the production, storage and trade of
explosives, ammunition and pyrotechnic articles is described.
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Table 1: Classification of exsplosives depending on their sensitivity to
external influences [6]

1. Introduction
Incidents involving the production and storage of explosives
and ammunition carry risks for both staff and population, as well as
the environment. One of the main issues for reducing the harmful
effects of explosive and munitions incidents is the determination of
their fire and explosive hazard. The sites for the production and
storage of explosives and ammunition are of interest, both in terms
of the requirements imposed in their design and construction, and in
terms of the permissible quantities for the combined storage of
explosives and ammunition.

№

In this regard, the report examines the types of explosives and
the basic rules for ensuring safety in activities related to the
production, use and storage of different types of explosives and
ammunition. [1-5]

1.

Explosives are chemical compounds or their mixtures capable
of exploding under the influence of certain external effects,
releasing heat and gases.

Types of explosives

Initiating (primary)
explosives

Blasting (secondary)
explosives:

"Explosion" means the very rapid transformation of a substance
or mixture of substances from one state to another, which is
accompanied by the release of heat and the formation of gases and
vapors capable of mechanically destroying and displacing the
environment.

2.

а) explosive
compounds

b) mechanical
explosive mixtures

2. Classification, comparison and analyses of
explosives
According to Ordinance No. RD-02-20-1 of January 19, 2017
on the planning and design of constructions intended for the
production, storage and trading of weapons, ammunition, explosives
and pyrotechnic articles, depending on their sensitivity to External
impacts and how explosives are used, explosives are divided into:

3.

Throwing
(gunpowder)

4.

Pyrotechnic
compositions and
articles

1. Initiating (primary);
2. Blasting (secondary):

Basic representatives

- diazodinitrophenol;
- thundering mercury (mercury
fulminate);
- lead azide;
- teneres (lead trinitroresorcinate or
TNRS);
- initiating mixtures and
compositions of mercury, potassium
chlorate (bertoleth salt), ammonium
sulfide (antimony), etc.

- tan, hexogen, octogen, tetryl, TNT,
nitroglycerin, nitroglycol, picric acid,
dinitronaphthalene, nitropentane and
others. - nitrosilitrenes (dynamites); dynamos; - plastic; - ammonium
nitrate; - naphthalenes; - water-filled;
- emulsion, etc.

- smoke gunpowder - all types; smokeless pyroxylin and
nitroglycerin gunpowder - all types –
etc.
compositions and articles having
inflammatory, tear, smoke, sound,
light and other effects

a) explosive compounds;
b) explosive mechanical mixtures;
The initiating explosives are used to initiate the explosion
(fig.1). They are very sensitive to temperature and mechanical
influences. For this reason, they are used for the production of
capsule igniters or detonator capsules. The most commonly used are
mercury, lead azide, lead trinitroresorcinate and others.

3. Throwing (gunpowder);
4. Pyrotechnic compositions (mixtures and articles).
The types of explosives and their basic representatives,
depending on their sensitivity to external influences, are divided
into four groups and are discussed in Table. 1.
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Fig. 1 Initiation of an explosion

Fig. 4 Pyrotechnic effect

Blasting explosives are used in military equipment as
projectiles, as well as for the preparation of explosives. They are
also used for blasting in the mining industry. The most common
explosives are TNT, ammonol (a mixture of TNT, ammonium
nitrate and other substances), melinite, hexogen in the alloy with
TNT, dynamite and many others (fig.2).

The fire and explosion hazard of storing explosives,
ammunition and pyrotechnic articles depends on the quantities of
stored substances and materials, as well as on the possibility of
storing the various articles in one room. A major problem with the
storage of explosives is the storage of large quantities of materials,
as well as the storage of explosives and ammunition that are not
compatible for storage in one room or site. This, in turn, is a
prerequisite for the occurrence of serious incidents with permanent
material and non-material damage to the building stock,
environment, life and health of the staff and population. Ordinance
No. RD-02-20-1 of January 19, 2017 on the planning and design of
constructions intended for the production, storage and trading of
weapons, ammunition, explosives and pyrotechnic articles defines
the maximum permissible quantities of different types of
explosives, ammunition and pyrotechnic articles for storage in one
room, depending on their degree of explosion hazard.
Table 2 presents the classification of explosives, ammunition
and pyrotechnic articles and their permissible quantities placed in
one room, identifying thirteen compatibility groups.

Table 2: Classification of explosives, depending on their sensibility to
external influences and permissible quantities placed in one room [6]
Fig. 2 Explosion

Metal explosives or gunpowder (fig.3) do not detonate but burn.
They are mainly used for the production of shots - giving a bullet or
cannon to a firearm, as well as for propelling rockets and some
rockets. The most common are pyroxylin and nitroglycerin
gunpowder.

№

Description of the explosive
or article

Compatibility
group

1.

Primary explosives
A product containing primary
explosives and not having
two or more reliable safety
devices. Some articles are
also included, although they
do not contain primary
explosives, such as explosion
detonators,
assembled
detonator
components,
capsule igniters
Throwing explosives or other
explosive
deflagrant
or
article
containing
such
substance
Secondary detonating BB
(pure chemical compounds or
mechanical mixtures) or
black gunpowder
Secondary
detonating
explosive device, in any case
without fuse or throwing
charge, or primary explosive
device and equipped with
two or more reliable safety
devices

А

2.

3.

4.

Fig. 3 Gunpowder

Pyrotechnic mixtures and articles can be lighting, signaling,
incendiary and can be used for the preparation of special
ammunition. When burned, they give a pyrotechnic effect (fig.4).
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Permissible
quantity in
one room
150 kg

В

2 000 000
pcs.

С

100 t

50 t a

D
150 t b
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Product
containing
explosion-free
secondary
detonation BB with metallic
charge (other than charge
containing flammable liquid
or gel or hypergolic liquids)
Product containing secondary
detonation explosive, selfigniting, with a metallic
charge (other than a charge
containing flammable liquid
or gel or hypergolic liquids)
or with no metallic charge
A pyrotechnic substance or
article
containing
a
pyrotechnic substance or an
article
containing
both
explosive and a substance
having
a
luminous,
inflammatory, tear-forming
or smoke-forming effect
(other than a water-active
article or article containing
white
phosphorus,
phosphides,
pyrophoric
substance,
inflammatory
fluid)
A product containing both
explosive
and
white
phosphorus
A product containing both
explosive and a flammable
liquid or gel
A product containing both
explosive and a toxic
chemical agent
Explosive or substance or
article containing explosive
and presenting a particular
risk (eg due to its water
activity or the presence of
hypergolic fluids, phosphides
or pyrophoric substance) and
necessitating the isolation of
any species
A product containing only
substances with extremely
low sensitivity to detonation
Substance or article packaged
or designed to limit within
the package any hazardous
effects caused by accidental
actuation and, in the event of
damage to the package in the
event of fire, all effects of the
explosion or the ejection of
particles are so minor that
almost no prevent fire
fighting and other emergency
measures in the immediate
vicinity of the package

Е

hazard, the facilities for the production and storage of explosives,
ammunition and pyrotechnic articles have the risk of explosion,
significant harmful effects on the environment or the spread of toxic
or harmful substances during their exploatation. In this regard, an
emergency plan of action is required for these sites, which contains:

150 t



F



150 t






G

50 t c

Н

150 t

J

150 t

К

150 t

the biggest possible consequences for the staff, the population
and the environment from an accident at the site, determined
on the basis of a risk assessment;
measures for limiting and eliminating the consequences of an
accident at the site;
personnel protection measures;
the allocation of responsibilities and responsible structures
and persons for the implementation of the envisaged
measures;
the resources needed to implement the measures;
the time, necessary to be prepared for response and the
procedure for informing the executive authorities when
necessary to introduce disaster protection plans. [7]

In the planning and design and construction of sites for
weapons, ammunition, explosives and pyrotechnic articles,
qualitative and quantitative analyzes must be carried out in order to
determine the type of explosion hazard, depending on the type and
estimated quantity of the produced and / or stored weapons,
ammunition, explosives and pyrotechnic articles, as well as risk
assessment and management. Due to the high fire and explosive
danger of explosives, firearms and ammunition, specific
requirements are made to the sites for their production and storage,
in terms of their location, the distance to neighboring buildings and
equipment, electrical installations and etc. The specific
requirements are intended to ensure safe distances for people and
property inside and outside the territory of the sites that produce and
store weapons, explosives and ammunition, as well as
environmental hazards.
Depending on the degree of danger in the production,
transportation, storage and exploatation, explosive materials can be
divided into five groups:

L

150 t

N

150 t

S

without
restriction if
it meets the
relevant test
of
product

1. First group - explosives with a content of nitroesters above
15% (dynamite), hexogen, tetryl, nitropenta, octagen;
2. Second group - ammonium nitrate explosives, TNT, mixtures
of TNT with other nitro compounds, dinitrotoluene,
dinitronaphthalene, explosives with a content of nitroesters up to
15%, phlegmatized hexogen, detonating cord, petroleum nitrates,
emulsifiable;
3. Third group - smoke gunpowder, smokeless gunpowder,
pyrotechnic compositions and articles made of them, fire-fighting
cord and means for its ignition;
4. Fourth group - capsule detonators, detonators, delayers for
detonating cord, non-electric systems and other explosive means;
5. Fifth group - finally fired explosive devices and anti-theft
devices.
When carrying out explosive works, as well as any kind of
activities related to explosives and ammunition, in view of their
high fire and explosive characteristics, it is necessary to observe
strict safety rules:



* The markings in the table are as follows:
a - the figure refers to pure chemicals in crystalline type and
articles thereof.
b - converted to TNT.
c - calculated quantity in pyrotechnic mixture.





The exploatation of sites related to the production and storage
of explosives, ammunition and pyrotechnic articles have a high risk
of accidents and incidents. Due to the high fire and explosion
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explosive materials with different hazard groups are stored and
transported / transported separately;
the explosive materials are packed in such a way that they do
not allow movement in the packaging;
the gross mass of one pack of explosive materials may not
exceed 32 kg;
polymer and other materials with antistatic properties are used
in the production and packaging of explosive materials;
when carrying out blasting operations or other activities
involving blasting materials, persons who are not related to
their performance are not allowed in the protected area;
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explosive materials are not allowed to be thrown, dragged,
overturned, struck or rubbed;
maximum safety at work must be ensured when operating
explosive materials;
it is forbidden to smoke, to light a fire, to carry out fire and
other open fire work at a distance of less than 100 m from the
place where explosive materials are located;
all activities with frozen nitro-explosives having a content of
nitroesters above 15% are prohibited, except for defrosting.

1.

2.

3.

For international transport (import, export and transit), it is also
necessary to comply with the international norms of separation
according to the degree of danger and compatibility. [8]

4.

3. Conclusions
In conclusion, it can be noted that the study, classification and
analysis of the types of explosives with regard to their fire and
explosive hazards contributes to their adequate identification and
proper risk assessment in the production, storage and handling of
them.
The identification of hazards, the providing of safe distances for
people and property inside and outside the territory of the sites that
produce and store weapons, explosives and ammunition, as well as
environmental hazards is a prerequisite for avoiding enormous
property and human losses.
Proper identification of the fire and explosive hazard of
different types of explosives and ammunition leads to a significant
reduction in the risk of accidents and to the reduction of their
consequences.
Compliance with the regulatory requirements, regulated by laws
and regulations, minimizes the damage caused by incidents and
accidents with explosives.
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Investigation of the possibilities for the use of new items in the equipment for fire extinguishing
in critical infrastructure sites
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Summary: The report examines the possibilities for using new modern elements, materials and their combination in the equipment for personal
protective equipment of employees from fire safety and civil protection, part of the unified rescue system, in case of accidents in critical
infrastructure.
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not have a detrimental effect on the hygiene and health of the
firefighter.

1. Introduction
With the development of technologies, the production, storage
and use of substances with different physical and chemical
properties, leads immensely to higher requirements for the
protection of fire safety personnel involved in the reduction and
elimination of accidents caused by fires [1-4 ].
The world's leading and economically developed countries have
specific requirements for the equipment of fire safety officers
depending on the nature of the incident.
For example, in the National Fire Protection Association (
NFPA) in the United States as a global self-funded non-profit
organization, established in 1896, dedicated to preventing death,
injury, property and economic loss due to fires, electrical and
associated hazards, has introduced a series of standards in the field.
Regarding the personal protective equipment of the firefighter, the
classification NFPA 1994, Standard for protective ensembles for
the first response to the events for the fight against terrorism of the
chemical, biological, radioactive and nuclear (CBRN) has been
introduced.
It sets out design, certification and minimum requirements
for the implementation of CBRN safeguards for the first response
to CBRN incidents. Terrorism agents and first responders exposed
to victims or materials during assessment, eviction, rescue, triage,
decontamination, treatment, site security, crowd management and
incident protection operations involving terrorism agents. Within
the NFPA protective clothing project, protective equipment is
designed to provide full body protection; torso, hands, legs, head,
arms and feet. All NFPA 1994 clothing is worn with air breathing
apparatus.
Despite the variety of personal protective clothing determined
depending on the specifics of each case of fire or disaster, this
report will conduct a theoretical study of the possibilities of using
new modern elements, materials and their combination. Equipment
consisting of personal protective equipment and clothing is
classified into four levels, namely protective clothing for
firefighters used in general firefighting activities to protect against
heat, pollution, wetting, wind and other harmful effects.
A problem addressed in this report is the lack of a unified
model of protective clothing depending on the type of protection,
the shape of the clothing, so as to provide versatile protection of the
body and to be comfortable to use.

NFP
A
Protecti
ve
Ensemb
le Class

1 Class
(most
protectiv
e)
Level A
equivale
nt

2 Class
Level B
equivale
nt

Table № 1 presents the NFPA protection class of the
firefighter's personal protective equipment.
Protective clothing for firefighters must provide the highest
possible level of protection. In their design, in addition to the level
of protection, the comfort of wearing must be taken into account,
there must be freedom of movement when performing the relevant
fire-fighting and rescue activities under the foreseeable conditions
of use [5-7].
Protective clothing for firefighters must be designed and
manufactured in such a way as to exclude the possibility of risks
and other undesirable effects under the foreseeable conditions of
use.
The materials from which protective clothing for firefighters
and their parts are made, including decomposition products, must

3 Class
- Level
C
equivale
nt
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Level of Skin
Protection

Protective
ensemble totally
encapsulates
wearer and respir
atory protective
equipment

Level of
Respiratory
Protection

Notes Concerning
Use

Mandatory use
of NIOSHcertified CBRN
self-contained
breathing
apparatus (SCB
A)

Establishes
minimum level of
protection for first
responders against:

Toxic
vapors, liquids, and
particulates during
hazardous materials
incidents

Specific
chemical and
biological terrorism
agents in vapor,
liquid-splash, and
particulate
environments
during CBRN
terrorism incidents

Requires
use of NIOSHcertified CBRN
self-contained
breathing
apparatus (SCB
A)

For use in terrorism
incidents involving
vapor or liquid
chemical
or
particulate hazards
where
concentrations
are at
or
above levels immed
iately dangerous to
life or health

Requires
use of NIOSHcertified CBRN
air-purifying
respirators (AP
Rs) or NIOSHcertified CBRN
powered
airpurifying
respirators (PA
PRs)

For use in terrorism
incidents involving
low levels of vapor
or liquid chemical
hazards
where
concentrations
are below levels im
mediately
dangerous to life or
health
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4 Class
Ensembles
(least
not tested for
protectiv
protection against
e)
chemical vapor or
liquid
Gallery permeability, gasLevel D
tightness, liquid
equivale
integrity
nt

Permits use
of NIOSHcertified CBRN
air-purifying
respirators (AP
Rs) or NIOSHcertified CBRN
powered
airpurifying
respirators (PA
PRs)

For use in terrorism
incidents involving
biological
or
radiological
particulate hazards
only where the
concentrations
are below levels im
mediately
dangerous to life or
health

The surfaces of any part of the protective clothing for firefighters
which are or may come into contact with the firefighter during use
must not be rough or have sharp edges and protrusions which could
cause severe irritation or injury to the firefighter during of
operation of clothing
Protective clothing for firefighters must, to the least extent,
impede movement, occupy various positions of the body and must
not cause movements that would endanger the firefighter using the
clothing or his colleague working near him.
Protective clothing for firefighters must be designed and
manufactured in such a way that:
 be placed as very easily and tightly as possible on the body of
the firefighter and remain in place throughout the period of
work them, taking into account the high temperature, adverse
environmental conditions, movements and positions of the body
of the firefighter.
 allow possibilities for their adaptation to the morphology of the
firefighter by all appropriate means, such as adjustment and
fastening devices or by a sufficient variety of sizes.
Protective clothing for firefighters must be as light as possible
without affecting the strength of their construction and their
effectiveness when working in or around places with high
temperatures and humidity. They must also be strong enough to
withstand the harmful effects of direct fire and work in areas with
high temperature levels, as well as to meet the additional
requirements associated with specific risks. In addition, protective
clothing for firefighters must have high-visibility reflective strips.
The main current normative act for determining the
requirements for protective clothing for firefighters is the Bulgarian
State Standard (BDS) Euronorm (EN) 469 [8]. This European
Standard specifies minimum levels of requirements for the
performance of protective clothing used in firefighting operations
and related activities, such as rescue and disaster relief operations.
This clothing does not provide sufficient protection during
operational actions related to cleaning of released chemical
products and gases
This European Standard includes general requirements for the
performance of clothing, minimum performance levels of the
materials used, as well as test methods to be used in determining
these performance levels. The required levels of performance can
be achieved by using one or more garments.
Protective clothing for firefighters must be made of
waterproof products and heat-resistant materials, providing
protection against penetration of water, heat, flame, sparks and cold
to the body of the firefighter. It (on the inside) must bear the
pictograms required by the standard, including the CE marking,
proving its intended use as a personal protective equipment for
firefighters.
Protective clothing for firefighters must be able to remove
moisture from the body of the firefighter, because under intense
stress a person's body reaches a state of profuse sweating. They
must also allow easy and quick dressing and undressing, given the
nature of the work and the fact that every second lost is valuable. It
should not be forgotten, however, that they must also have a level
of protection under current legislation [8].
As garments are directly exposed to all kinds of dirt, they
must be designed to be washed in washing machines at a certain
water temperature and/or by dry cleaning, without damaging their
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protective functions, reflective strips or in general to damage the
integrity of protective clothing for firefighters.
The tensile strength of the outer material of the garment when
tested in the longitudinal and transverse directions must not exceed
that specified in the Standard "Protective clothing for firefighters.
Requirements for the implementation of protective clothing for
firefighting "[8]. Respectively, the tensile strength of the seams of
the main connecting seams of the outer material of the garment
must not be less than that specified in the same standard. Torn
resistance of the outer material of the garment in the longitudinal
and transverse direction must also comply with the standard
Protective clothing for firefighters must not change their
dimensions (longitudinally and transversely), regardless of the
number of cleanings, with a coefficient clearly specified in the
standard [8]. They must have good abrasion resistance, which does
not allow rapid disintegration of the outer tissue and fibrous balls
on the surface of the outer fabric. All materials used and clothing in
general must have the necessary durability, be easy to clean and
wash (by hand and in washing machines).
Protective clothing for firefighters must be multi-layered and
consist of:
- Outer layer - must be made of materials with high thermal
protection and antistatic fibers in proportions specified again in the
standard [8].
- Intermediate layer - flame retardant breathable membrane,
protecting from the penetration of liquids.
- Lining - insulation of flame retardant stitched material. [9-11].
The type and cut of the models must be consistent so as to
ensure a higher degree of protection from more harmful factors and
to provide good freedom and comfort when moving. The garments
must be service-resistant and reusable. Which in turn requires new
engineering solutions regarding the type of materials used to make
the garments.
The development of technologies, respectively, affects the
materials from which the clothes of firefighters are made, as there
is a tendency to increase the use of technical textiles, due to the
possibility of "property management".
The use of technical textiles is growing from year to year and
the companies of the highly developed countries are entering the
production of technical textiles more and more intensively.
A very important property of technical textiles, especially for
fire-resistant clothing, is its limited oxygen index (LOI) - the
percentage of oxygen in the environment than the flame. This
property is very important for organic textiles, which are used near
a source of flame - clothing for firefighters. The LOI has been
introduced into the international standardization organization ISO
through the ISO 4598-2 Limited Oxygen Index.
Fibers with a LOI of more than 23 are fire-resistant in a
normal environment (after elimination of the flame source they are
extinguished). On the other hand, the LOI of paraaramide and
metaaramide are the same, but the flammability of the tissues of
these fibers is different and depends not only on the nature of the
fibers of the stock, but also on the parameters of the tissue structure
(weaving, linear densities and thread set) also [12].
The most important of the mechanical properties of fabrics for
protective clothing against heat and fire are tear strength, air
permeability and surface density. There are many fabric structures
that are used to make fireproof clothing. These fabrics differ in the
percentage of meta- and para-aramid fibers, in the linear density of
the yarns, in groups, in the surface density, and so on.Thus, they are
produced not only from different meta-aramid yarns ("Nomex",
"Kermel", "Conex"), but also have different fabrics - each company
"Du Pont", "Akzo Nobel", "Rhone - Poulenc", "Teijin" and others)
for fire-resistant clothing for the production of proposed own
fabrics. Table №2 shows the main characteristics of various metaaramid fabrics used to make protective for firefighters.
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Table №2 - some characteristics of metaaramid tissues
Property

Percent
compositio
n,%

Nomex III
twill 3/1
Nomex – 95
paraaramid–5

Nomex
Delta TA
twill 3/1

Kermel
HTA
ripstop

Nomex – 75
Kermel–64
paraaramid– 23
paraaramid–36
carbon – 2

As a result of the impact of the flame on the mannequin, the
sensors have detected temperatures that cause the following
damage:
- 2nd degree of burning - on 57% of the total area of the
mannequin;
- 3rd degree of burning - 16% of the total area of the
mannequin.

Teijinconex
Xfireplain
Conex – 90
paraaramid–10

The total area of lesions in this experiment was 73%,
Superficial
density, g /
m2
Tensile
strength N
Based on
On
the fabric
Tear
strength, N
Based on
On the
fabric
Thread
length,
mm
LOI [%]

Fig.2
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28
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30

Fig.2 First attempt, burn rate

The fabric characteristics presented in Table 2 suggest that
the fabrics used differ not only in structure but also in end-use
properties. Protective clothing for firefighters according to standard
EN 469 is designed to protect the body by excluding the head, arms
and legs from the effects of heat and flame, as well as to prevent the
ingress of water from the outside, but must also be breathable.
Studies have shown that various attempts have been made to
prove the fire-retardant properties of metaaramid tissues, Fig.1

On the second attempt, the mannequin was dressed:
- outerwear - flying overalls made of cotton fabric with an area
of 335 g / m2;
- underwear - winter type cotton underwear (T-shirts with long
sleeves and long leg pants) made of fabric with an area of 170 g /
m2.
As a result of the impact of the flame on the mannequin, the
sensors have detected temperatures at which the following damage
is caused:
- 2nd degree of burning - on 48% of the total area of the
manikin;
- 3rd degree of burning - 8% of the total area of the manikin.
The total area of lesions in this experiment was 57%, Fig.3

Fig.1 Mannequins dressed with "Nomex" for test in a camera
For example, the company "DU PONT" publishes the
following results:
The experiment was performed in a chamber, on a male
mannequin, equipped with 122 heat sensors located over the entire
surface. The manikin was exposed to an abundant flame (intensity
of thermal radiation 2 cal / cm2 / s, corresponding to 84kW / m2)
on all sides for 4 seconds (simulation of an explosion in an airfield).

Fig.3 Second attempt, burn rate
On the third attempt, the mannequin was dressed:
- outerwear - flying non-combustible overalls made of
metaaramid fabric with an area of 150 g / m2;
- underwear - non-combustible winter type underwear made of
a mixture of meta-aramid fabric and viscose FR (long-sleeved Tshirts and long-legged pants) made of non-combustible fabric with
an area of 170 g / m2.

On the first attempt, the mannequin was dressed:
- outerwear - flying overalls made of cotton fabric with an area
of 335 g / m2;
- underwear - summer type cotton underwear (T-shirts with
short sleeves and shorts with short legs) made of fabric with an area
of 170 g / m2.

As a result of the impact of the flame on the manikin, the
sensors have detected temperatures at which the following damage
is caused:
- 2nd degree of burning - on 6% of the total area of the
manikin;
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Fig. 4. Third attempt, burn rate
Other experiments were performed with a thermo-mannequin
wearing only clothing made of fabric, which has a composition of a
mixture of metaaramide and viscose "FR" with an area of 220 g /
m2. It is placed in a chamber in which the occurrence of a fire
explosion is simulated. The mannequin was exposed to fire for 4
seconds.
The result showed that a human body placed under these
conditions would receive 33% 2nd degree burns and 5% 3rd degree
burns. The total affected areas of the human body can reach up to
38%.
The obtained results refer to used metaaramid fabrics with an
area mass of 170-220 g / m2. The same properties are possessed by
the non-flammable jersey from a mixture of metaaramide and
viscose FR, which provides greater comfort and a better feeling of
softness. Studies have shown that it is more comfortable to make
underwear. Its surface mass is about 280 g / m2.

3. Conclusions
The analysis of fire-resistant fibers shows that the flammability
of the fabrics of these fibers is different and depends not only on
the nature of the fibers, but also on the parameters of the fabric
structure. The end-use properties of the various meta-aramid fabrics
used in the world as an exterior fabric by firefighters are also
different.
The analysis of the characteristics of various protective clothing
intended for firefighters used in the world shows that the most
promising are clothing consisting of two layers:
- external fire-resistant fabric and at the same time with an
internal breathable layer for protection against water penetration
from the outside,
- a second inner tissue with a layer resistant to heat
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Класифициране на почвите като среда за разпространение на сеизмични колебания
от повърхностни източници.
Classification of soils as an environment for the distribution of seismic vibrations from surface sources.
Nikolay Lichkov, Dimitar Dimitrov
Bulgarian Academy of Sciences - Institute of Metal Science Equipment and Technologies with Hydroaerodynamics Centre ―Acad. A
Balevski‖, Sofia, Bulgaria
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Abstract: Many security systems use different seismic sensors, detecting objects moving near them. The area of action of these sensors is
highly dependent on the nature of the soil, which is an environment for the distribution of the seismic vibrations, caused by the detected
objects. In the existing literature, there is no known classification of soils in a manner, suitable for describing or investigating the
characteristics of seismic sensors. The basic standards by which soils are classified are considered – ―Geotechnical investigation and testing Identification and classification of soil - Part 1: Identification and description (ISO 14688-1:2017)‖ and ―Geotechnical investigation and
testing - Identification and classification of soil - Part 2: Principles for a classification (ISO 14688-2:2017)‖. On this basis, and taking into
account the distribution of the seismic vibrations, a soil classification is proposed, suitable for the study and evaluation of seismic sensors.
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напред-назад в хоризонтална равнина, успоредна на земната
повърхност под прав ъгъл на посоката на разпространение[6,7].

1. Увод.
Известно е, че разстоянието на откриване и точността на
регистриране на амплитудно честотните характеристики на
обекти от различните типове сеизмични сензори използвани
като компоненти на системи за защита в значителна степен
зависят от характеристиките на почвите в които те са
разположени. Ето защо при дефиниране на тактикотехническите характеристики на сеизмичните сензори, както и
при проектирането, тестването и експлоатацията им е
целесъобразно да се описват почвите в които те функционират.
За целта е необходимо да се използва такава класификация на
почвите, която да отразява влиянието им върху
разпространението на сеизмичните колебания регистрирани от
разглеждания клас сензори.

Ако повърхността на почвата има няколко слоя с различни
сеизмични характеристики, то на техните граници се появяват
сеизмичните вълните на Рейли (R-вълни), на името на
нобеловия лауреат лорд Рейли (Rayleigh), които се движат,
описвайки елипси във вертикална равнина, ориентирана в
посока на разпространение на вълната.
И в двата случая сеизмичните вълни се появяват вследствие на
външната сила чрез която повърхностният източник въздейства
на почвата. В резултат на това въздействие почвата се
деформира, като тази деформация се разпространява във
всички посоки около източника на СК
Известно е, че деформацията е изменение във формата и
размерите на телата, под действие на външни или вътрешни
фактори Тя може да бъде еластична или пластична. При
еластичната деформация след прекратяване на деформиращото
усилие тялото възвръща първоначалните си форма и размери, а
при пластичната остава деформирано. В практиката
еластичната и пластичната деформации често са комбинирани
Някои материали (като метали) са много по-еластични от други
(стъкло, керамика). Това е една от причините вторите да са
твърде чупливи.

2. Обща постановка.
Известно е, че множество системи за защита на обекти от
критичната инфраструктура използват като компонент
различни типове сеизмични сензори, предназначени да
регистрират появяването в охраняваните зони на обекти от
типа на хора, автомобили, верижни мешини и пр. [1,2,3,4,5].
Такива са ненасочените, насочените и линейните пиезоелектрични, молекулярно-електронни, електрохимични и други
сеизмични сензори разработвани във всички водещи в
технологично отношение държави.

Обикновенно деформацията на едно тяло протича в два етапа.
Първият е еластична деформация. При нея, след премахване на
натоварващите сили, тялото възстановява първоначалните си
форма и размери. Вторият етап е пластичната деформация. При
нея след премахване на натоварващите сили, тялото не
възстановява първоначалните си форма и размери; то получава
пластични (остатъчни) деформации. Еластичната деформация
винаги предхожда пластичната.

Независимо от типа и принципа на работата си тези сензори са
предназначени да регистрират сеизмичните колебания (СК)
създавани от различните движещи се обекти (т.нар.
повърхностни източници на сеизмични колебания). За разлика
от СК предизвиквани от процеси, възникнали в даден
хипоцентър в Земята, земни свличания, вулканични изригвания
или сблъсък с космически обекти и пр. колебанията създавани
от разглежданите повърхностни източници са с малка енергия
и се разпространяват в ограничени пространства. Поради тази
причина те са микросеизмични колебания, разпространяващи
се в горния слой на земната повърхност. При
разпространението си в почвата тези колебания изменят своите
амплитудно-фазово-честотни характеристики (АФЧХ).

3. Анализ на съществуващата нормативна база
В Международната система единици модулът на еластичност
се измерва в паскали. Поради големите стойности на модула
при повечето често използвани материали, обикновено
стойностите се изразяват в мегапаскали или гигапаскали. Други
често използвани единици са kN/cm² (= 10 MPa), kN/mm² (=
GPa) и N/mm² (= MPa) - например модулът на еластичност за
бетон е 20000-30000MPa.

Повърхностните сеизмични вълни, се разпространяват в зона
близо до повърхността на земята. Те са като вълнички на
повърхността на езерото. Те са вълни на Лъв (L-вълни),
наречени в чест на британския математик Лъв (Augustus
Edward Hough Love), при които почвените частици се люлеят

При някои материали, например стомана, въглеродно влакно,
стъкло, модулът на еластичност е постоянен до определена
гранична стойност на деформациите, наречена граница на
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пропорционалност. Тези материали се определят като линейни,
за тях е валиден Законът на Хук. При други (нелинейни)
материали, като бетон или почва, той се променя с нарастване
на деформациите. Важно е да се отбележи, че в редица случай
еластичността на материалите зависи от температурата - с
увеличаване на температурата модулът на еластичност
намалява, а се увеличава пластичността. От своя страна е
известно, че скоростта на разпространение на сеизмичните
вълни зависи от техния вид и от плътността и еластичността на
средата, през която преминават.

Таблица 1. Принципи за класификация на почвите
Групи почви

Много груба

Отчитайки изложеното за целите на изследването се приема, че
разпространението на СК предизвикани от повърхностни
източници се дължи на еластични нелинейни деформации.
Физическите принципи на разпространение на СК в почвите
предполага, че основно влияние върху този процес ще оказава
плътността и еластичността на почвата. В някои случаи един от
тези показатели може да се окаже доминиращ. Така например
съгласно стандартът за почвите AASHTO M-145 използван в
строителството е посочено, че когато почвата е от скална маса,
вместо плътност трябва да се използвава и проверява модула на
еластичност на материала.

Фина

(Co)

˃ от 50 % от
частиците с
маса ˂ 63 mm
и ≥ 2 мм

Дребен
чакъл

˃ от 50 % от
частиците с
маса ˂ 2 mm и
≥ 0,063мм

Пясък

(Gr)

(Sa)

Средна
пластичност

Пластична

Утайки
(тиня)

Глина

Торф (Pt)
Кал (Gy)
Органична

на

DY (Dy)
Хумус (Hu

Известните подходи за класифициране на почвите[8,9] са
систематизирани и описани в приетите и действащи стандарти.
Принципите за класификация на почвите съгласно стандарт
БДС EN ISO 14688-2:2018. Геотехнически изследвания и
изпитвания. Идентификация и класификация на почви. Част 2:
Принципи за класификация са показани в Таблица 1. В същата
са дадени само колони 1,2 и 3 от Таблица 1 на стр. 5 от
посочения стандарт, а в добавената колона в дясната част на
таблицата е представена оценката на авторите за влиянието на
типа почва (съгласно класификацията в стандарта) върху
разпространението на сеизмичните колебания създавани от
повърхностни източници[10,11,12,13]. В същия стандарт е
посочено, че в случите изискващи особено внимание трябва да
се класифицират в съответствие с националните или проектни
изисквания (стандарт EN 16 907).

Оценка
Очаквано
слабо
затихване
придружавано
с изкривяване
на спектъра.
Не
отчита
споеността и
порестта на
частиците
Очаквано
средно
затихване
придружавано
с
известно
изкривяване
на спектъра.
Очаквано
силно
затихване,
особено при
висока
влажност.
Очаквано
силно
затихване

(Si)

- Размерите на частиците изграждащи почвата и взаимното им
средностатистическо разположение, влияещи както върху
затихването, така и върху изкривявания във фината структура
на АФЧХ на сеизмичните колебания;
влияние

Дребни
въглища

Ниска
пластичност
или
непластична

- Еластичността и плътността на почвата, влияещи главно
върху затихването на сеизмичните колебания;

оказваща

˃ от 50 % от
частиците с
маса ≥ 200 mm
˃ от 50 % от
частиците с
маса ˂ 200 mm
и ≥ 63 мм

Първична
фракция
(символи)
Камъни
(Bo)

Груба

Вижда се, че влиянието на почвите върху изменението на
АФЧХ на СК при разпространението им предполага те да се
класифицират по начин даващ възможност за удобно
използване при оценка на ефективността на съответния сензор
в конкретната обстановка. До сега в съществуващата
общодостъпна литература не съществува систематизиран
анализ и класифициране на почвите от гледна точка на
влиянието им върху разпространението на микросеизмични
колебания
създавани
от
повърхностни
източници.
Използваните подходи за анализ на почвите свързани с
повърхностни колебания основно са насочени към сеизмичното
осигуряване на строителство и експлоатацията на машини с
вибрационни свойства. Те обаче не отчитат затихванията и
изкривяванията на АФЧХ на сеизмичните колебания дължащи
се основно на:

- Еднородността на почвата,
изкривяванията на АФЧХ и пр.

Количествена
оценка

Изкуствена
Антропогенна
Насипна

Очаквано
променящо се
затихване, в
зависимост от
степента на
водно
съдържание.
Очаквано
променящо се
затихване, в
зависимост от
степента на
водно
съдържание
Очаквано
променящо се
затихване, в
зависимост от
типа
и
плътността на
материала и
степента на
влажност

Класификацията на почвите по типа и големината на
изграждащите ги частици съгласно стандарт БДС EN ISO
14688-1:2018. Геотехнически изследвания и изпитвания.
Идентификация и класификация на почви. Част 1:
Идентификация и описание е показан в Таблица 2. В
добавената колона в дясната част на таблицата е представена
оценката на авторите за влиянието на типа почва (съгласно
класификацията в стандарта) върху разпространението на
сеизмичните
колебания
създавани
от
повърхностни
източници[10,11,12,13].
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Таблица 2. Групи почви по тип и размер на изграждащите
ги частици
Групи почви
По
тип
и
размер
на
изграждащите
ги частици

Много
едрозърнеста

Едрозърнеста

Дребнозърнеста

Фракции
по
размер
на
частици
(символ)

Размер на
обхвата
на
частиците

Големи
валуни
(LBo)

˃ 630

Валуни
(Bo)

˃ 200 до ≤
630

отношение между масата на определен обем почва към масата
на същия обем вода. Относителната плътност на почвата
варира в границите 2,4 – 2,8. Колкото по-богата на хумус е
почвата, толкова по-нисък е този показател. Този показател се
използва за изчисляване на порьозността на почвата, която е
отношение между общия обем на порите в почвата към общия
обем на почвата. Изчислява се по формулата: Р = (DDo)/D*100, където Р е порьозността в %; D и Do са, съответно
относителната и обемната плътност на почвата. Порозньостта
на повечето почви варира между 25 и 80%, като най-често е в
диапазона 40 – 60%. Друг параметър на почвите, тясно свързан
с тяхната плътност и порьозност, е т.нар. индекс на твърдост
(е). Той се използва най-често при характеризиране на пясъчни
и чакълести почви и е съотношението между обема на
празнините към обема на твърдите части на почвата.
Относителната му стойност Id се изчислява по формулата:

Влияние
върху
разпространението
на
сеизмичните
колебания
създавани
от
повърхностни
източници
Затихване
и
изкривяване
в
рамките
на
единината валуна –
слабо, и силно при
преход
между
валуните.
Очакван
паритет
между силно и
слабо затихване и
изкривяване поради
паритет
между
еднородността на
единичните валуни
и разделителните ги
обеми.
Доминиращо силно
затихване
и
изкривяване
при
слаба плътност на
камъните
Относително слабо
затихване,
но
предимно
силно
затихване
и
изкривяване.

e max и e min са съответно максималните и минималните
лабораторно определението стойности на коефициента на
твърдост на дадената почва.

˃ 0,063 до
≤ 2,0
˃ 0,63 до ≤
2,0
˃ 0,20 до ≤
0,63
˃ 0,063 до
≤ 0,20

По-силно затихване
и
по-слабо
изкривяване
–
взависимост
от
плътнпостта
на
почвата.

Таблица 3. Класифициране на относителната плътност с
помоща на индекс на плътността
Групи
почви Индекс
на Влияние
върху
съгласно
плътността Id, % разпространението
определение
за
на
сеизмичните
относителна
колебания
плътност
създавани
от
повърхностни
източници

˃ 0,002 до
≤ 0,063
˃ 0,02 до ≤
0,063
˃ 0,0063
до ≤ 0,02
˃ 0,002 до
≤ 0,0063
≤ 0,002

Слабо затихване и
изкривяване.

Камъни
(Co)

˃ 63 до ≤
200

Чакъл
(Gr)
Едър
чакъл
(cGr)
Среден
чакъл
(mGr)
Дребен
чакъл
(fGr)
Пясък
(Sa)
Едър
пясък
(cSa)
Среден
пясък
(mSa)
Дребен
пясък
(fSa)
Прах (Si)
Едър
прах (cSi)
Среден
прах
(mSi)
Ситна
прах (fSi)
Глина
(Cl)

˃ 2 до ≤ 63
˃ 20 до ≤
63
˃ 6,3 до ≤
20
˃ 2,0 до ≤
6,3

Затихването
и
изкривяването
се
променят
пропорционално с
изменението
на
влажността.
Един от важните фактори, влияещи на затихването и
изкривяването на АФЧХ на СК създавани от повърхностни
източници е плътността на почвата. Показател за нейното
определяне е т.нар. относителна плътност на почвата, която е
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Id = (e max – e)/(e max – e min)

Относителната плътност на почвите влияе съществено върху
затихването на СК създавани от повърхностни източници. В
общия случай може да се очаква, че колкото по-плътна е
дадена почва толкова затихването на СК в нея ще са по-малки.
От своя страна порозньостта и индекса на твърдост на почвата
определя нейните възможности за поглъщане на вода, което
съществено влияе на характеристиките на преминаващите през
нея СК.
В Таблица 3 е показана класификацията на почвите в
зависимост от индекса на плътността им съгласно стандарт
БДС EN ISO 14688-2:2018. Геотехнически изследвания и
изпитвания. Идентификация и класификация на почви. Част 2:
Принципи за класификация. В добавената колона в дясната
част на таблицата е представена оценката на авторите за
влиянието на типа почва (съгласно класификацията в
стандарта) върху разпространението на сеизмичните колебания
създавани от повърхностни източници.

Много малкa

от 0 до 15

Силно затихване и
изкривяване,
променящо
се
значително
при
изменение
на
влагата.

Малка

от 15 до 35

Силно затихване и
изкривяване,
променящо се при
изменение
на
влагата.

Средно малка

от 35 до 65

Средно затихване и
изкривяване,
средно влияние на
влагата.

Плътна

от 65 до 85

Слабо затихване и
изкривяване,

Много плътна

от 85 до 100

Слабо затихване и
изкривяване
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Освен в описаните стандарти интерес представлява и
класификацията на почвите според тяхното вътрешно
сцепление. По този признак те се класифицират в следните
основни групи:

голяма.

- споени скали с якост до 50 daN/cm²;

Средно
сцепление

Свързани почви

Плътност – средна.
Порозньост
–
средна.
Еластичноствисока.

Променливо
сцепление или
със
слаби
структурни
връзки

Особени почви

Слабо сцепление

Неспоени почви

Плътност
–
променлива.
Порозньост–
променлива.
Еластичностпроменлива.
Плътност – малка.
Порозньост
–
голяма.
Еластичностголяма.

- полускали с якост по-малко от 50 daN/cm²;
- неспоени почви (несвързани почви - слабо сцепление);
- свързани почви (с глинеста фракция над 15%);
- особени почви (растителни и льосови, пропадъчни, обемно
непостоянни и такива със свръх висока порестост).
Скалите и полускалите се класифицират според геоложкото си
разположение (гранит, базалт, варовик, пясъчник и т.н.).
Несвързаните почви от своя страна според зърнометричния си
състав се разделят на:
- валуни с големина до 70 см;
- едър чакъл с големина от 70 см до 20 мм;
- среден чакъл до 20 мм;

Таблица 4.2 Класифициране на почвите от гледна точка на
размера на градивните компоненти
Тип на почвата
Наименования
Параметрите
съгласно
влияещи
на
действащите
разпространението
стандарти
на СК
Свръхголеми
Монолитни скали
Плътност – голяма.
Големи
валуни Порозньост
–
(LBo)
голяма.
Еластичностголяма.
Големи
Валуни (Bo)
Плътност – висока.
Порозньост
–
малка.
Еластичностголяма.
Средно големи
Камъни (Co)
Плътност – средна.
Едър чакъл (cGr)
Порозньост
–
средна.
Еластичностголяма.
Малки
Среден
чакъл Плътност – малка.
(mGr)
Порозньост
–
Дребен
чакъл средна.
(fGr)
Еластичностсредна.
Много малки
Едър пясък (cSa)
Плътност – малка.
Среден
пясък Порозньост
–
(mSa)
голяма.
Дребен
пясък Еластичност(fSa)
средна.
Свръх малки
Едър прах (cSi)
Плътност – много
Среден прах (mSi) малка.
Ситна прах (fSi)
Порозньост
–
голяма.
Еластичностмалка.
Конгломерат от Глина (Cl)
Плътност – голяма.
свръх малки
Тиня и пр.
Порозньост
–
голяма.
Еластичностголяма.

- дребен чакъл под 20 мм;
- пясък (който бива едър и ситен).

4. Класификация на почвите като среда за
разпространение на повърхностни сеизмични
колебания.
Както беше посочено в началото на изследването основните
характеристики на почвите, влияещи върху изменението на
АФЧХ на СК са техните плътност, порьозност и еластичност.
От изложеното се вижда, че съществуващите класификации на
почвите не отчита тези техни параметри. Поради това тяхното
непосредствено използване за изследвания и оценки на
сеизмични сензори е неподходящо. От друга страна
предлагането на изцяло нова класификация на почвите,
насочена единствено към целите и задачите свързани със
сеизмичните сензори би затруднила нейното използване и би
ограничило нейната практическа приложимост. Поради това е
целесъобразно класификацията на почвите с отчитане на
особеностите на разпространението на СК да се базира на
съществуващите класификации. В тях е целесъобразно да се
използват три основни параметри на почвите – вътрешно
сцепление, размер на градивните компоненти и плътност на
почвите.
На базата на проведените изследвания и особеностите при
разпространението на сеизмичните колебания [10,11,12,13] в
Таблици 4 се предлага класифициране на почвите като среда
за разпространение на сеизмични колебания от повърхностни
източници. Предложената класификация от една страна е
свързана със съществуващите класификации (колона 2 в
таблиците), а от друга страна (колона 3 в таблиците) е свързана
с параметрите на почвата, влияещи на разпространението на
СК (плътност, порьозност и еластичност).
Таблица 4. Класифициране на почвите
като среда за разпространение на сеизмични колебания от
повърхностни източници
Таблица 4.1 Класифициране на почвите от гледна точка на
вътрешното сцепление
Тип на почвата
Наименования
Параметрите
съгласно
влияещи
на
действащите
разпространението
стандарти
на СК
Голямо
Споени скали и Плътност – голяма.
сцепление
полускали
Порозньост
–
малка.
Еластичност-
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Таблица 4.3 Класифициране на почвите
от гледна точка на относителната плътност
Тип на почвата
Наименования
Параметрите
съгласно
влияещи
на
действащите
разпространението
стандарти
на СК
Много плътна
Много плътна
Плътност – голяма.
Порозньост
–
малка.
Еластичностголяма.
Средно плътна
Плътна
Плътност
–
срдедна.
Порозньост
–
малка.
Еластичностголяма.
Плътна
Средно малка
Плътност – средна.
Порозньост–
средна.
Еластичностголяма.
С малка плътност

Малка

С много малка
плътност

Много малка

Резултатите от това изследване са постигнати в съответствие с
договор № КП - 06 - РУСИЯ/23 от 28.9.2019г. между
ИМСТЦХА-БАН и ФНИ за изпълнение на проект „Изследване
на амплитудно - честотните характеристики на сеизмичните
сигнали, създавани от повърхностни източници― финансиран
от Фонд „Научни изследвания‖ в резултат на проведен
„Конкурс за проекти по програми за двустранно
сътрудничество 2018 г. – България – Русия 2018-2019 г.―
Те са насочени и 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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Плътност – малка.
Порозньост
–
голяма.
Еластичностсредна.
Плътност – много
малка.
Порозньост–много
голяма.
Еластичностмалка.

Очевидно
е
най-добре
посочените
в
таблица
4
класификационни признаци да се използват комбинирано. Ако
се извършват тестове на сеизмични сензори, в методиките и
протоколите за резултатите от изпитванията е целесъобразно
почвата да се опише чрез посочване на всички признаците от
втора и трета колона на таблицата, а при наличие на данни от
измерване – и на тези от четвъртата колона (например Почвата
е със слабо сцепление, съставена от много малки компоненти с
малка плътност, голяма порозньост и средна еластичност).

5. Заключение.
В предложения материал са разгледани и анализирани
основните стандарти и подходи за класификации на почвите.
Установено е, че те не отчитат тези техни параметри, които
влияят най-силно на разпространението и на изкривяването на
АФЧХ на СК създавани от повърхностни източници. Поради
това тяхното непосредствено използване за изследвания и
оценки на сеизмични сензори е неподходящо.
Предложена е класификация на почвите като среда за
разпространение на сеизмични кол
ебания от повърхностни източници, която е свързана както със
съществуващите класификации, така и с параметрите на
почвата, влияещи на разпространението на СК (плътност,
порьозност и еластичност).
Следва да се подчертае, че предложената калсификация е
приложима само ако почвата в зоната на изследване или
надействие на сеизмичните сензори е хомогенна. Ако
различните части на тази зона са с различни характеристики, то
те следва да се опишат детайлно, а оценките трябва да отчитат
направлението между източниците на СК и местоположението
на сеизмичния сензор.
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Един подход за бързо предаване на критична информация при подводен мониторинг
с адаптивно позициониран котвен буй
One approach for quick transmission of critical information in underwater monitoring with adaptive positioned anchor buoy
Nikolay Gueorguiev¹, Aleksandar Kolarov¹
Bulgarian Academy of Sciences - Institute of metal science, equipment and technologies with Hidroaerodynamics centre “Acad. Angel
Balevski” ¹
Abstract: To enforce the Republic of Bulgaria’s "Maritime Spaces, Inland Waterways and Ports Act” and EC Decision 2010/477/EU is a
need for an underwater monitoring system in the national maritime spaces. The proposed approach to implementing this process using
"Anchor System for Underwater Monitoring with Adaptive Positioning Depth and Quick Transmission of Critical Information" allows
recording and periodic radio transmission of hydro physical, hydro chemical, biological and environmental data on the marine environment
as a function of depth, sounds from biological sources and anthropogenic noise. When classifying noise anomalies a piece of information of
sufficient duration to classify the event shall be recorded. This fragment is transferred wirelessly into a standalone radio beacon from the set
of the device, which quickly floats up and transmits the received information to a base station and then acts as a radio marker.
Keywords: UNDERWATER MONITORING, ADAPTIVE POSITIONING DEPTH, NOISE ANOMALIES, ENVIRONMENTAL DATA
за предаване по радиоканал на информация (особено
акустична) за възникнали критични ситуации с минимално
закъснение, изискващи бърза реакция.

1. Увод
През последното десетилетие значително нараснаха
изследванията свързани с осигуряване на сигурността на
различни обекти, насочени към различни аспекти на
проблематиката – от системни макроструктурни анализи
[1,2,3], през различни системи за групова или индивидуална
пасивна защита [4,5,6] до активна защита, свързана с
поразяване на нарушители или атакуващи обекти [7,8] и
методи за техните изпитвания[9,10,11] .

2. Предпоставки и начини за разрешаване на
проблема
Предлагания подход за бързо предаване на критична
информация при подводен мониторинг с адаптивно
позициониран котвен буй изисква създаване на подводна
котвена система с адаптивна програмно или по радиокоманда
променяема дълбочина на позициониране, което да обединява
положителните характеристики на съществуващите образци
дънни и котвени хидроакустични станции и плаващи радио
хидроакустични буеве (РХАБ).
В достъпните литературни източници няма информация за
хидроакустично устройство, в което да е реализирано
адаптивно позициониране по дълбочина на основата на данни
от измерванията на хидрологичните характеристики на
морската вода, целящо оптимално по далечина откриване и
регистриране на морските шумове посредством динамично
разполагане на хидроакустичната антена в зоната на
конвергенция.

Едно от направленията за осигуряване на защитата на
морските и крайбрежни обекти е чрез използване на пасивни
акустични технологии, които дават възможност за
идентифицирането на множество биологични, геофизични и
антропогенни източници на звук [12,13,14]. Основно този вид
устройства се използват за осигуряване на данни за
разпространението и нивото на шум в околната среда и
свързаните антропогенни дейности и за базисно определяне на
въздействието на шума върху чувствителните към него видове
морски бозайници и риби. Това е необходимо за създаването на
„шумов регистър“, който помага за определяне на общия
пространствен и времеви мащаб на разпространението на
антропогенните източници на импулсен шум, както и за
установяване на изходните нива (базовите стойности) на
текущото състояние на измерваната среда и тенденциите в
изменението на импулсния шум спрямо тези нива. Регистърът
на шума осигурява не само мониторингови данни, но и данни
за планиране на мерки за редуциране/предотвратяване на
негативното му въздействие върху морската околна среда.

За тази цел се предлага котвена система за подводен
мониторинг с адаптивно позициониране по дълбочина на
антената на хидроакустичния приемник в зоните на
конвергенция на звука, която система при програмирано
изплаване на повърхността предава добитата информация по
радиоканал до базови станции, които могат да бъдат
разположени на брега, на кораб или на летателно средство, а
при откриване и класифициране на нерагламентирани
антропогенни шумове, предизвиквани от различни механизми
и човешка дейност и на зададен тип аномалии в звуковия фон –
бързо предаване на тази информация и на данни мястото на
констатираното събитие към базови станции с цел ефективна
реакция и насочване на силите и средствата за реагиране.
Последното се постига, като фрагмент на шумовия сигнал от
откритата звукова аномалия в цифров вид се записва по
безжичен канал в блока за запаметяване на един от
автономните радиобуйове от комплекта на станцията, след
което той изплува бързо и предава определен брой пъти този
фрагмент и данни за местоположението си по радиоканал към
бреговата /корабната/ или въздушната базова станция.

Съществуват два основни класа позиционни акустични
системи - стационарни с кабелни преносни линии и автономни
- с радио или хидроакустични комуникационни канали за
предаване на събраната информация. За цели, свързани с
научни изследвания и за добиване на хидрологична
информация или свързана с контрола на състоянието на
подводни инсталации и офшорни обекти, в практиката се
използват котвени пасивни хидроакустични станции,
представляващи херметично подводно тяло (буй), закотвено на
определена дълбочина, в което са монтирани сензори, блок за
захранване и други системи. По зададен алгоритъм те могат да
изплават на повърхността на морето за обмен на информация и
да се потапят с помоща на транспортен механизъм, като
тяхното изплаване е относително бавно поради инертността на
сензорите и лимитираните характеристики на транспорния
механизъм. Недостатък на посочените по-горе котвени системи
е, че тяхното изплаване е относително бавно със скорост около
3÷5 метра в минута поради инертността на отчитане на
параметрите на средата за различни дълбочини от сензорите и
поради лимитираните характеристики на транспорния
механизъм, както и фактът, че по време на този сравнително
дълъг период, се губи информацията за звуковата
характеристика в района. По тези причини те не са подходящи

3. Решение на проучения проблем
Задачата се решава чрез „Котвената система за подводен
мониторинг с адаптивно позициониране по дълбочина и бързо
предаване на критична информация“/КСПМ/ с адаптивна
програмно или по радиокоманда променяема дълбочина на
позициониране, предназначена да отчита, записва и предава
периодично по радиоканал хидрофизични, хидрохимични,
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биологични и екологични данни за морската среда във функция
от дълбочината, в състав, показан на Фиг. 1:

функциите за комуникация с другите устройства, измерване и
запомняне на различни величини от сензорите, изчисления за
управление процеса по изплаване и удълбочаване на КСПМ и
др.
Блокът за цифровизация, класификация и записване на
подводни шумове /БЦКЗПШ/, който е изпълнен като схема с
основни
елементи
аналого-цифров
преобразувател,
микроконтролер и запаметяващо устройство, получава
информация от хидрофон (4) с предусилвател с работна
честотна лента от няколко херца до няколко десетки килохерца
– честотен диапазон, в който са концентрирани доминантните
честотни съставляващи на звуковете от биологични източници,
антропогенни шумове и акустични сигнали от изкуствени
излъчващи средства. След като КСПМ заеме позиция на
зададената дълбочина в БЦКЗПШ се определя нивото на
фоновия шум в района, което се запомня и служи за база за
сравнение. При превишаване на това ниво започва записване на
регистрираните хидроакустични сигнали, които могат да бъдат
от биологични източници, шумове от антропогенни източници
на звук, от корабоплаването и др. Тази информация за
звуковата картина в зоната на откриване, параметрите на която
зависят основно от чувствителността на хидрофона,
амплитудата на хидроакустичните сигнали и лъчевата картина
на разпространение на звука в морската вода, заедно със
записаните хидрофизични, хидрохимични, биологични и
екологични данни за морската среда в компресиран вид се
предава по време на програмиран радиосеанс до базовата
станция за нуждите на научни изследвания и анализи.
Съгласно заложена програма КСПМ периодично
изплава на повърхността за двустранна радиокомуникация с
базова станция, излъчва се посочената по-горе информация,
след което се изчаква получаването на информация за
препрограмиране - промяна на времето на следващо изплаване,
дълбочина на позициониране, определена със специализирания
софтуер за обработване на хидрологичната информация в
базовата станция и команда за начало на потапяне на позиция.
Ако такава команда не се получи в програмираното за плаване
на повърхността време, КСПМ изпълнява самостоятелно
потапяне на оптимална позиция и последващ резервен вариант
на изплаване за радиосеанс.
Промяната на позицията по дълбочина, за да се осигури
максимална дистанция на откриване на подводни шумове и
сигнали, може да се изпълни от КСПМ автономно по
резултатите от изчислителното устройство на станцията, когато
е регистрирана от сензорите значителна промяна на
температурата и/или солеността в точката на позициониране.
Изпълнява се контролен цикъл на изплаване и потапяне за
хидрологични измервания без излизане на повърхността на
морето.
Паралелно с процеса на записване, в БЦКЗПШ се извършва
класифициране на регистрираните хидроакустични сигнали за
откриване на нерагламентирани „индустриални” шумове,
предизвиквани от различни механизми и човешка дейност, и от
аномалии в звуковия фон [15, 16]. Когато такива бъдат открити,
времеви сегмент от него, с продължителност която е
достатъчен за анализиране по-късно от оператор, се подава към
УБПИ за запис и съхранение в ЗУ на избран от блока за
управление радиобуй (БУ през УБПИ контролира състоянието
на захранващия блок и работоспособността на всеки РБ). След
завършване на процеса на запис по команда от БУ радиобуя
автоматично се освобождава от контейнера в който е поставен
и изплава на повърхността под действие на подемната сила от
положителната си плавучаст. На повърхността на морето
радиобуят започва да излъчва циркулярно записаната
информация, своя идентификационен номер и GPS
координатите си, които служат за определяне на
местоположението на събитието и за прибирането на буя ако
това е планирано. След определен период от време радиобуя се
самопотапя.
Ако
хидроакустичните
сигнали
от
нерагламентирани „индустриални” шумове, и от аномалии в
звуковия фон се запазват за време по-голямо от

Фиг.1 Блокова схема на КСПМ

КСПМ представлява херметично цилиндрично метално
тяло с положителна плавучест, което е свързано с котва
посредством котвено въже. Котвеното въже е навито на макара,
която е закрепена към тялото на буя и се върти от блок за
задвижване. Посоката на въртене на постоянно токовия
двигател (1) и съединител (3), времето на спиране и
задействане на спирачката (2)
се управляват от блока за
управление, който получава информация от сензора за
дълбочина. По този начин се осигурява позиционирането на
буя във верикалната плоскост – на зададената (изчислената) в
зависимост
от
хидрологичните
условия
дълбочина.
Осигуряването на необходимата електрическа енергия на
всички функционални елементи се извършва от блока за ел.
захранване, който е изпълнен като комплект от литиево-йонни
батерии.
Около тялото на КСПМ е монтиран барабан с контейнери
за радиобуи (6). Всеки от контейнерите представлява
цилиндър, в които се поставя и застопорява с помощта на
електромагнитна ключалка един радиобуй. Дъното на
контейнера е херметично затворено с капак от радиопрозрачен
материал към гнездо в което е монтирано устройство за
безжично предаване на информация /УБПИ/ – NFC или
Bluetooth.
Радиобуят се състои от херметично затворено цилиндрично
тяло с положителна плавучест, която се осигурява от въздушна
камера с обем, достатъчен да осигури необходимата скорост на
изплаване. Вътре в РБ са монтирани радиомодем за
еднопосочна комуникация – предавател, захранващ блок /ЗБ/ литиево-йонна батерия, блок за управление, запаметяващо
устройство /ЗУ/ - за запис и съхранение на данни върху
носител на информация (микроконтролер /MCU/ със SSD) и
аналогично с това на контейнера устройство за безжично
предаване на информация. На корпуса на КСПМ са монтирани
чувствителните елементи на сензорите, които е необходимо да
имат пряк достъп с морската вода, а отчетените показания се
подават в блок за запис и съхранение върху носител на
информация на данните от сензорите /БЗДС/, изпълнен на SSD
(Solid State Disk) със съответния интерфейс. Информацията от
сензорите се записва непрекъснато във функция от времето (от
вграден таймер) и дълбочината, по данни на сензора за
хидростатично налягане. По аналогичен начин в блока за
цифровизация, класификация и записване на подводни шумове
/БЦКЗПШ/ се запомня информацията, която постъпва от
хидрофона. Когато КСПМ изплава на повърхността на морето,
записаната информация се излъчва по радиоканал до базова
станция подредством монтирания в корпуса му радиомодем за
двупосочна комуникация.
Блокът за управление /БУ/ е реализиран като компютърно
устройство на базата на микроконтролери, изпълняващо
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програмираното или се появяват отново описаната процедура
се изпълнява отново със следващ радиобуй (ако е предвиден
такъв вариант). Когато всички РБ в барабана с контейнерите се
използват, КСПМ изплава на повърхността и излъчва сигнал, с
който обозначава своето място и необходимостта от попълване
с нови РБ.
Теорията за лъчевата картина на разпространение на звука
в морската вода изисква позициониране на хидроакустичната
антена в зоната на конвергенция (ПЗК), с което да се постигне
максимална дистанция на откриване на хидроакустични
сигнали и шумове. За тази цел в КСПМ програмно е заложен
цикъл на изплаване-потапяне със задача измерване на
хидрологичните характеристики на морската вода в района –
температура и соленост, във функция от дълбочината, което
позволява изчисляване на значенията на скоростта на звука по
дълбочина и съответната лъчева картина на разпространение на
звука - зона на конвергенция, слой на скока, положителна
рефракция, отрицателна рефракция и др., при всяка от които
оказва значение дълбочината на позициониране на
хидроакустичната антена за реализиране на оптимална
дистанция на откриване на морски шумове и сигнали и
избягване на зони на акустическа сянка. При програмно
заложено изплаване на КСПМ, тази информация се предава по
радиоканал в съответната базова станция, откъдето се получава
команда за следващата дълбочина на позициониране
(изчислена от софтуера в базовата станция). След заемане на
заповяданата дълбочина, показанията на сензорите за
температура и соленост се следят в блока за управление на
КСПМ и при значителни промени в стойностите се предприема
самостоятелен цикъл на изплаване и на потапяне с цел
определяне на нова оптимална дълбочина на позициониране с
помоща на специализиран софтуер, записан също и в блока за
управление на КСПМ.
На Фиг. 2 са показани основните етапи при
функционирането на КСПМ:
• поз. 1 - КСПМ се спуска във водата от кораб, на който е
развърната базова станция /БС/ от комплекта за приемане и
обработване на информацията. КСПМ потъва до дъното във
вертикално положение;
• поз. 2 - КСПМ се отделя от котвата и започва бавно да
изплава до повърхността на морето, като едновременно с това
сензорите за температура, соленост и дълбочина отчитат и
записват в БЦКЗПШ. На повърхността радиомодемът на
КСПМ започва комуникация с радиомодема на базовата
станция на кораба за предаване на добитата информация.
Операторът на БС с помоща на специализиран софтуер
определя дълбочината на зоната на конвергенция или на
оптималната дълбочина на позициониране при отсъствие на
ПЗК. По изградената радиолиния от БС към КСПМ се предава
информация за дълбочината на позициониране, датата, времето
и продължителността на следващото изплаване (ако
предварително не е въведено разписание за програмно
изплаване) и команда за начало на потапяне;
• поз. 3 - КСПМ започва да се потапя и се позиционира на
зададената дълбочина. В БЦКЗПШ се определя нивото на
фоновия шум в района, което се запомня и служи за база за
сравнение. При превишаване на това ниво започва записване на
регистрираните хидроакустични сигнали. Контролират се
значенията на температурата и солеността и се сравняват с
първоначално отчетените;
• поз. 4 - Съгласно заложена програма КСПМ изплава на
повърхността за двустранна радиокомуникация с БС, излъчва
се посочената по-горе информация, след което се изчаква
получаването на информация за препрограмиране и команда за
начало на потапяне на позиция. Ако такава команда не се
получи в програмираното за плаване на повърхността време,
КСПМ изпълнява самостоятелно потапяне на оптимална
позиция и последващ резервен вариант на изплаване за
радиосеанс;

Фиг. 2 Основни етапи при функционирането на КСПМ

• поз. 5 - Изпълнява мероприятията по поз. 3;
• поз. 6 - Когато от сензорите е регистрирана значителна
промяна на температурата и/или солеността в точката на
позициониране КСПМ изпълнява контролен цикъл на
изплаване и потапяне за хидрологични измервания без
излизане на повърхността на морето;
• поз. 7 - КСПМ се потапя до новата дълбочина, която е
определена от специализирания софтуер за обработване на
хидрологичната информация, записан в БУ. Продължава
изпълнението на мероприятията по т.3;
• поз. 8 - Паралелно с процеса на записване, в БЦКЗПШ се
извършва класифициране на регистрираните хидроакустични
сигнали за откриване на нерагламентирани „индустриални”
шумове и от аномалии в звуковия фон. Когато такъв бъде
открит, времеви сегмент от него, който като продължителност
е достатъчен за анализиране по-късно от оператор, се подава
към УБПИ за запис и съхранение в ЗУ на избран от блока за
управление радиобуй;
• поз. 9 - След завършване на процеса на запис по команда
от БУ радиобуя се освобождава от контейнера и изплава на
повърхността под действие на положителната си плавучаст. На
повърхността на морето радиобуя започва да излъчва
циркулярно записаната информация, своя идентификационен
номер и GPS координатите си, които служат за неговото
прибиране ако е планирано. След определен период от време
радиобуя се самопотапя;
• поз. 10 - Когато всички РБ в барабана с контейнерите се
използват, КСПМ изплава на повърхността и излъчва сигнал, с
който обозначава своето място и необходимостта от попълване
с нови РБ. Този вариант, при който за времето на зареждане с
нови РБ се нарушава непрекъснатостта на мониторинга за
неопределено време, може да се избегне с организационни
мерки – по информация за броя на работоспособните РБ във
всеки програмиран периодичен радиосеанс операторът може да
предвиди зареждането на барабана да се извърши по време на
следващото изплаване.

4. Резултати и дискусия
Предложеният подход за бързо предаване на критична
информация при подводен мониторинг с адаптивно
позициониран котвен буй
обединява и надгражда
положителните характеристики на съществуващите образци
дънни и котвени хидроакустични станции и радиохидроакустични буйове и развива нови функционалности на
система за подводен мониторинг, посредством реализиране на
нови технически решения и функционалности:
• КСПМ осъществява бързо предаване на критична
информация, достатъчна за завършване на процеса на
класификация на регистрираните аномалии в звуковия фон,
като едновременно с това осигурява непрекъснатост на процеса
на наблюдение на шумовата картина в зоната на откриване;
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• КСПМ осъществява адаптивно позициониране по
дълбочина за постигане на оптимална далечина на
регистриране на хидроакустични шумове и сигнали;
• Конструкцията и оборудването на автономния радиобуй,
изплаващ за кратко време под влиянието на собствената си
положителна плавучест, се характеризира с това, че отсъства на
механична връзка (кабел или въже) между него и контейнера,
което му осигурява стабилно вертикално положение при силно
повърхностно течение и високи вълни. Резултатът е сигурна
радиокомуникация.
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5. Заключение
За осъществяване контрол на правния режим в
съответствие със „Закон за морските пространства, вътрешните
водни пътища и пристанищата на Република България, както и
при изготвянето на регистър на „шума”, съгласно Решение на
ЕК 2010/477/EC и „Ръководство за мониторинг на подводния
шум в европейските морета”, съгласно “Рамкова директива за
морска стратегия”, е необходимо реализиране на система за
подводен мониторинг в националните морски пространства.
Предлаганият подход за реализиране на този процес с
използването на „Котвена система за подводен мониторинг с
адаптивно позициониране по дълбочина и бързо предаване на
критична информация“ позволява изпълнението на адаптивна
програмно или по радиокоманда променяема дълбочина на
позициониране, отчитане, записване и предаване периодично
по радиоканал на хидрофизични, хидрохимични, биологични и
екологични данни за морската среда във функция от
дълбочината, звукове от биологични източници (морски
бозайници, риби, скариди и др.), антропогенни шумове импулсни (в резултат на сеизмични подводни явления,
сеизмични проучвания, полагане на пилони за вятърни паркове
и платформи на морското дъно, импулсни сонари или
комуникационни средства, експлозии и пр.) или дълготрайни
(предизвикани от корабоплаване, драгиране, течове в подводни
газопроводи и нефтопроводи, действия на енергийни
инсталации, акустични сигнали от изкуствени излъчващи
средства и пр.).
При откриване, регистриране и класифициране на звукова
аномалия (например звук от изтичащ газ при пробив на
тръбопровод, или нехарактерно ниво на антропогенни шумове
в защитени или забранени за плаване и за определени дейности
райони от акваторията шум от използване на дънни тралове за
улов на риба и др.) се записва фрагмент от информацията, с
продължителност достатъчна за класификацията на събитието.
Този фрагмент се презаписва по безжичен способ в автономен
радиобуй от комплекта на устройството, който бързо изплава и
по радиоканал предадава получената информация до брегова
и/или до корабна и/или въздушна базова станция, а след това
изпълнява ролята на радио маркер за обозначаване на мястото
на събитието.
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Summary: The psychological portrait of theft perpetrators is an empirically grounded characteristic of their venturesome-adventurous
attitudes, overestimated self-esteem, game motives, adrenaline-like mental states, personal protections, and advanced practical thinking.
The report interprets data from a series of criminological and psychological investigations of convicts for theft.
The summary psychological portrait of the theft perpetrators is aimed at assisting the operative-search, investigative-judicial and
penitentiary activities with them.
Keywords: THEFT PERPETRATORS, ATTITUDES, SELF-ESTEEM, MOTIVES, PSYCHIC STATES, PERSONAL PROTECTION,
FEATURES OF PRACTICAL THINKING AND PERCEPTION, SITUATIONS WITH HIGHER RISK AND AMBIGUITY.
Резюме: Психологическият портрет на извършителите на кражби представлява емпирично обоснована характеристика на
техните авантюристично-приключенчески нагласи, завишена самооценка, игрови мотиви, психически състояния от адреналинов
тип, персонални защити и развито практическо мислене.
В доклада са интерпретирани данни от серия криминологични и психологически изследвания на осъдени за кражби.
Обобщеният психологически портрет на извършителите на кражби е насочен към подпомагане на оперативно-издирвателната,
следствено-съдебната и пенитенциарната дейност с тях.
Ключови думи: ИЗВЪРШИТЕЛИ НА КРАЖБИ, НАГЛАСИ, САМООЦЕНКА, МОТИВИ, ПСИХИЧЕСКИ СЪСТОЯНИЯ,
ПЕРСОНАЛНИ ЗАЩИТИ,ОСОБЕНОСТИ НА ПРАКТИЧЕСКОТО МИСЛЕНЕ И ВЪЗПРИЯТИЕ,СИТУАЦИИ С ПОВИШЕН РИСК
И НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ.

мотивация, които повишават издръжливостта към психическо
напрежение и облекчават находчивите и евристични действия в
стресови ситуации [10], [24] .

1. УВОД
Кражбите съпътстват всички общества и днес имат широко
разпространение,
поради
което
криминолозите
ги
характеризират като сивото ежедневие на пръстъпността [17] и
начин на живот на голям брой хора [1].

Кражбите в съвременни условия са не само способ за
придобиване на средства и имущество, а и за самоактуализация
по криминален начин - чрез активиране и реализация на
авантюристични нагласи и мотиви.[21]

Кражбите са най-масовите престъпни деяния, които
определят значителна част от качествените и количествени
параметри на съвременната криминална престъпност и нейната
специфична и противоречива субкултура. Посоченото
обстоятелство, невисоката разкриваемост на кражбите и
големият процент на рецидива при тях доказват актуалната
необходимост от проучването на личностно-психологическите
специфики на извършителите им [10]. Тази изследователска
ориентация може съществено да допринесе за повишаване
ефективността на оперативно-издирвателната, следственосъдебната и пенитенциарната дейност с правонарушителикрадци.

Авантюризмът на крадеца постепенно се автономизира от
користта и започва да играе все по-самостоятелна и
приоритетна роля в мотивационната структура на извършителя.
Този преход се дължи на възможностите, които авантюризмът
предоставя за по-успешно справяне на крадеца в ситуации с
висока неопределеност, внезапни предизвикателства и
множество рискове. Извършването на кражби в съвременния
мегаполис все повече се свързва с действия, които са
характерни за хазартните игри.[21]
Анализът на скалите на тъмната триада [5],[4], приложени
към крадци, изтърпяващи в настоящия момент присъди на
лишаване от свобода, показват наличие на изразена готовност
за реализация на авантюристични и рискови действия.

Настоящата публикация е опит за структуриране на
психологическия портрет на извършители на кражби чрез
концептуален анализ на теоретични и емпирични изследвания,
посветени на криминалната им активност и на техните
персонални особености.

2. ПРЕДПОСТАВКИ И
РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА

НАЧИНИ

Зад
авантюризма
откриваме
хипертрофираният
егоцентризъм, прекомерния индивидуализъм и нарцисизъм
[10]. Авантюристът е разкрепостеният нарцис, който отхвърля
ограниченията, тъй като ги възприема като несправедливи,
стигматизиращи и лишаващи го от изява и притежание.
Авантюристът търси самоутвърждаване и компенсаторно
поддържане на високо ниво на самооценката си [10].
Следователно проблемът със самооценката не съществува
единствено и само при насилствените правонарушители
[18],[10]. Потребността от компенсаторно завишаване на
самооценката и нейното поддържане в този й вид е актуална и
при крадците, за да се осъществи успешното им

ЗА

При изследванията на кражбите и на правонарушителите,
ангажирани с този тип деяния, акцентът се поставя върху
користно-меркантилните им нагласи и мотивация [17], [1], [6].
В много по-малка степен кражбите се интерпретират като израз
на авантюристично-приключенчески нагласи и игрови тип
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противопоставяне на външната депривация, неглижиране,
дискриминиране и социално изключване.

Персоналните
защити
осигуряват
конструктивното
функциониране на когнитивните процеси, позитивните
преживявания и постепенното превръщане на авантюристичноприключенческите нагласи на крадиците в черти на техния
характер [11].

Съхраняването на високата самооценка при социалните
аутсайдери от градските улици и гетата на практика става чрез
участие в рискови кражби. Тяхната реализация предоставя
възможност да се преодолеят преживяванията на страх,
неувереност, дефицита от волеви качества и ниския авторитет
в референтната за правонарушителя група [24] .

Крадците експедитивно намират общото в различията и
диференцират отделните елементи [15]. Те имат гъвкаво,
адаптивно мислене, за което е характерна бързина на анализа и
съжденията [15]. Наблюдателността на крадците се дължи на
комбинацията при тях на мислене, въображение и памет.

За определена част от крадците тяхното деяние губи своите
меркантилно-компенсаторни измерения, които играят важна
роля за повишаване на самооценката и се превръща в
своеобразна игра [21]. В нея извършителят показва своите
способности да проникне в жилището, да обърка полицията и
да изпрати конкретни послания на жертвата.

Мисленето на крадците е от практически тип и притежава
такива
качества
като
самостоятелност,
подвижност,
конкретност,
критичност,
бързина,
креативност,
целенасоченост и проницателност [12] .
В хода на криминалната дейност на крадците сравнението
при тях става все по-системно, а обобщението им се развива от
нагледно-действено към образно-понятийно. Конкретизацията
като прийом и качество на мисленето се трансформира при
лицата, извършващи кражби, от частична към пълна. Този
преход им позволява да излизат извън пределите на известното
[12].

Крадецът с авантюристични нагласи, проявяващи се като
игрови мотиви, всъщност участва в съревнование, в което той
трябва да победи полицията, евентуалната жертва, лошото
стечение на обстоятелствата и дори собствения си страх. Той е
напълно обладан от желанието да се съревновава, без особено
да се интересува от своята печалба и от възможните рискове.
Според Станков [16] психическите състояния, при които
възникват позитивни преживявания, предизвикани от високо
напрежение, облекчават осъществяването на престъпната
дейност.

Сложната и изпълнена с разнообразни предизвикателства и
опасности криминална кариера на крадците ги стимулира към
активна саморефлексия. Те са склонни към самонаблюдение,
самоанализ, чрез които по-задълбочено осмислят съответните
ситуации, своите действия и качества [12] .

Станков [16] свързва и кражбите с игровия мотив, при
който извършителят демонстрира своето превъзходство с
активиране на адреналиновите преживявания. Той отбелязва и
тяхното наличие при джебчийските кражби, чиято реализация
става много експедитивно, незабелязано за жертвата и за
околните. В подобна ситуация, извършителят е напрегнат,
свърхконцентриран и мобилизиран, но това хазартно
преживяване му доставя удоволствие.

Пространствената когниция има сложна ментална
презентация и се обезпечава чрез различни зони на човешкия
мозък и с помоща на категориалната и координатната система.
Категориалната система изразява способността на човека да
възприема и възпроизвежда качествените пространствени
аспекти на обектите, а координатната система осигурява
точното преценяване на разстоянието им един спрямо друг и по
отношение на тялото [2]. Това са универсални механизми,
типични за всички хора, но при крадците те действат много
ефективно и обезпечават пространствените аспекти на тяхната
изпълнена с изненади престъпна дейност.

Психическите състояния от адреналинов тип при
извършителите
на
кражби
инициират
позитивното
перцептиране на ситуацията, активното поведение за достигане
на целите и дистанцирането от опасността (държат се така,
сякаш нищо не се е случило) [3] .
Афинитетът на крадците към психическите състояния от
адреналинов тип емпирично се установява с краткия вариант на
тъмната триада. Специално чрез скалата на психопатията се
фиксира склонноста им към ситуации, носещи възбуда и
турбулентен начин на живот, при който приоритетно е
търсенето на стимулация и нови преживявания [8]. Визираните
адреналинови предразположения кореспондират с липса на
емпатия, склонност към рисково поведение и неглижиране на
негативните последици [8]. Те в най-пълна степен се проявяват
в самия начин на изпълнение на престъпния акт. При неговото
осъществяване в крадците възникват пълни или частични
усещания на опасността и риска, които носят възбуда,
пълноценно ново преживяване, чувство за превъзходство.
Целият този комплекс от усещания обезпечава на своите
носители
удоволствие,
удовлетвореност и поддържа
убедеността им в собствената изключителност [8].

3.РЕШЕНИЕ НА ПРОУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМ.
Психологическият портрет на крадците- правонарушители
се структурира на базата на следните взаимосвързани
личностни конструкти :
*Авантюристично-приключенските нагласи се превръщат
от средство за реализация на користната мотивация и
поддържане на високата самооценка в автономно и централно
личностно
образование.
То
определя
появата
и
функционирането при крадците на игровата мотивация,
адреналиновите преживявания и психическите защитни
механизми на изтласкването, отрицанието и изместването
Авантюристично-приключенските нагласи осигуряват на
крадците-правонарушители
справяне
с
неувереността,
компенсаторно самоутвърждаване и доказване на собственото
превъзходство над другите чрез решаването на сложни
криминални задачи в ситуации с висока неопределеност и
множество рискове;

При извършителите на кражби с изразени авантюристични
нагласи, висока самооценка, развити игрови мотиви и
психични състояния от адреналинов тип преобладават
персоналните защити от рода на изтласкване, отрицание и
изместване [3]. Те се активират безсъзнателно и тяхното
функциониране обезпечава съхраняването на позитивната,
висока самооценка на крадците, гордостта и самоуважението
им, както и тяхното емоционално равновесие. Персоналните
защити изпълняват функционалната роля на бариери, които не
допускат в съзнанието девалвиращи персоналната ценност
информации и ги изпращат в областта на несъзнаваното или ги
отричат и прехвърлят върху други обекти [ 11] .

*Поддържането на високата самооценка при крадците е
свързано с наличието на самостоятелен вид мотивация, чието
реализиране означава неправомерно придобиване на чужди
ресурси, както и справяне в конкретна криминална ситуация
със собствените колебания, страх, опасения и неувереност
Дръзката кражба е демонстрация на самочувствие от страна на
извършителя и наказанието му за тези, които ненавижда,
защото се стреми към техния стандарт и престижен начин на
живот [10]. В кражбата получават въплащение мотивите на
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самореализация
и
самоутвърждаване,
функционирането на високата самооценка [26];

осигуряващи

наблюдението върху съвременната им криминална активност
[14] потвърждават тази концептуална визия.

*Игровата мотивация е най-пълен израз на авнтюристичноприключенческите нагласи при правонарушителя и представя
неговата преориентация от резултата на престъпната дейност
към процеса на осъществяването й [25], предполагащ справяне
с тежки ситуации. Наличието на игрови мотиви при крадеца
разширява неговите представи и умения за приемливи
действия, използвани за достигане на престъпния резултат. Те
осигуряват по-добро справяне със стресовите натоварвания,
отключвт креативния потенциал на правонарушителя,
реализиращ кражби в неопределена и рискова ситуация;

Високата самооценка активира и стабилизира водещата
функция на авантюристино-приключенските нагласи в
цялостната регулация на криминалната активност, тяхното
генерализиране и утвърждаване като личностни черти. Тя
интензифицира действието на защитните механизми на
изтласкване, отрицание и изместване в моментите, когато
новообразуваното личностно функциониране е застрашено.
Повишената самооценка означава и поддържане на висок
стандарт на криминална активност, за да се съхранява
позитивният Аз-образ, което на практика води до
осъществяването на все по-комплицирани престъпни
ангажименти. Изследванията на крадците с модифицираната
техника за диагностика на самооценка [9] и наблюденията
върху тях в процеса на оперативно-следствената дейност [20]
потвърждават направените теоретични обобщения.

*Психическото състояние от адреналинов тип представлява
микс от бодрост, еуфория, тревога, загуба на чувството за
реалност [26]. Благодарение на тези свои измерения крадецът
се чувства максимално мобилизиран, ангажиран и склонен да
пренебрегне опасността и да потисне своите страхове и
опасения. Това открива пред него широкото поле на
предприемчивост, инициатива и изобретателност. Само така
можем да си обясним кражбите, които с начина си на
извършване поразяват въображението;

Игровата мотивация при крадците е форма на
самоутвърждаване, доминиране в сложна ситуация и начин за
самодемонстрация [22], [24].
Хазартният играч постига съвършенство [21] в
криминалните си действия, защото преодолява много сложни
пречки и бариери, но той желае съзнателно или несъзнателно
другите да разберат, че станалото, което е удивително, е плод
на неговите собствени усилия. За него съвършенството при
извършването на престъпление е средство за постигане на
популярност. Според нас [10] игровата мотивация е типична за
всички категории крадци в определена степен и в това се
състои част от психологическата специфика на даденото
правонарушение.

*Защитният механизъм на изтласкването при крадците им
позволява да насочат към сферата на несъзнаваното
застрашаващите самооценката им преживявания [3]. По такъв
начин те се забравят и не пречат на актуалната регулация на
тяхната криминална активност. Механизмът на отрицанието
помага на извършителите на кражби да не обръщат внимание
на реалните проблеми и опасности [3], които се появяват в хода
на тяхната криминална дейност. Изместването е защитен
механизъм, характерен за крадците, склонни да пренасочват
натрупаните враждебни чувства към заместващи обекти [3].
Представителите на тази група правонарушители имат
враждебно отношение към превъзхождащите ги по своя
социален статус и материални възможности лица. Те обаче
пренасочват своите действия от тях към собствеността и
финансите им;

Адреналиновите
преживявания,
повишаващи
ефективността на криминалната активност на крадците,
поддържат на оптимално ниво емоционалната им възбуда [13],
за да се съхранява висока концентрация на вниманието,
активна мисловна дейност и гъвкаво да се реагира [23].
Защитният механизъм на изтласкването експедитивно и
ефективно изолира от съзнанието на крадците събитията,
пораждащи тревога, разколебаване и стабилизира активното им
поведение в трудни ситуации [11]. Отрицанието е защитен
механизъм, осъществяващ категоричното невъзприемане на
травмиращите стимули и безопасното им интерпретиране [11] .
За извършителите на кражби отрицанието осигурява покомфортно перцептиране на действителността и постоянство
на престъпното им поведение. Изтласкването е защитен
механизъм, предотвратяващ използването на физическа
агресия и отмъстителни реакции от тяхна страна. То насочва
гнева им в безопасна посока, балансира психическото им
състояние и реализира определен катарзисен ефект [11].
Изместването е в основата на инструменталната агресия [19],
характерна за криминалната активност на крадците.

*Крадците в своята престъпна дейност се справят с много
конкретни проблеми, поради което и във връзка с начина им на
живот те имат развито практическо мислене. Авантюристичноприключенските нагласи и игровият тип мотивация ги
ориентират към интуитивния и спонтанен стил на вземане на
решения. Интуитивният стил е свързан с подчертано внимание
към детайлите на информационния поток, без те систематично
да се обработват. При оценката на текущите събития той се
базира приоритетно на чувствата, впечатленията, интуицията,
предчувствията и емоциите. При този стил причинността на
събитията се пренебрегва, но се толерира иновативността,
оригиналността и находчивостта [7].

4.РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ.

Крадците при преминаване от стандартни към критични и
екстремални ситуации извършват радикален преход от
нагледно-действено към интуитивно мислене от холистичен
тип. По този начин те реализират бърза, емоционална оценка
на обстановката и избор на вариант за действие. Това е
недиференцирано, гещалтно мислене, базирано на първичните
емоции, осигуряващо евристични, иновативни гещалти.
Оперативното преминаване от нагледно-действеното към
интуитивно-чувственото мислене, в което преобладават
холизмът, гещалтите и продуктивните инсайти, гарантира
успеха на криминалните начинания на крадците с
авантюристично-приключенски нагласи.

Съхраняването на високата самооценка и реализацията на
користно-меркантилната мотивация изправят съвременният
крадец в динамичния мегаполис пред предизвикателствата на
неопределените и рискови ситуации. Справянето с тях е
свързано с наличието на развити авантюристичноприключенски нагласи. Постепенно те се превръщат от
инструмент за реализация на користната мотивация и
поддържането на високата самооценка в автономно и
централно
личностно
образувание.
Авантюристичноприключенските нагласи са фундамента на ново личностно
функциониране, в което важна роля играят високата
самооценка,
игровата
мотивация,
адреналиновите
преживявания, психологическите защити на изтласкване,
отрицание и заместване, както и практическото мислене на
крадиците.

5.ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В съвременния технологично-информационен мегаполис
традиционният, хладнокръвен крадец с подчетана користномеркантилна ориентация към резултата на престъпната
дейност, с рационално мислене, психологически защити и по-

Пенитенциарно-психологическите изследвания на крадците
[10], тяхното диагностициране чрез тъмната триада [4] и
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14. Пелтеков, Н. Извършители на взломни кражбиособености на личността и начин на действие. Дипломна
работа. С. „АМВР“, 2018, стр. 40

стереотипен начин на действие постепенно загубва водещата
си роля. Той обаче продължава своето съществуване и
реализацията на общественоопасните си действия в сложните
криминални реалности на модерния град.

15. Пирьов, Г. Психология и психодиагностика на
интелигентността С. „Наука и изкуство“, 1985, стр.48, стр.52

Възниква доминацията на крадеца с авантюристичноигрова насоченост, за който е по-важен самият процес на
криминалната дейност от евентуалните облаги от нея. Той
успешно се справя с технологичините предизвикателства,
високите рискове, неопределеността и динамичните и
противоречиви обрати на днешните криминалните ситуации.
Това се постига благодарение на превръщането на
авантюристично-приключенските му нагласи в централно
личностно образувание. То интегрира в ефективен
функционален модел високата самооценка на крадеца, неговата
игрова мотивация, психическите му състояния от адреналинов
тип, неговите защитни механизми на изтласкване, отрицание и
заместване, както и практическия му тип мислене с
интуитивно-чувствени характеристики.

16. Станков, Б. Личност и престъпно поведние. С. „Наука“,
1990,стр.138
17. Станков, Б. Криминология. Видове престъпност. В-на
ВСУ „Черноризец Храбър“, 2003, стр. 116 -117
18. Стойчев, Н. Насилието. Психологически анализ на
местопрестъплението. С. „Труд“, стр. 27
19. Фром, Е. Анатомия на човешката деструктивност. С.
„Захарий Стоянов“, 2003, стр.321
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21. Бартол, К. Психология криминального поведения. 7-е
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стр.271-272, стр.276

Функционалният личностно-психологически модел за
регулация на криминалната активност на крадеца с
авантюристично-приключенски нагласи е както адаптивен и
пластичен, така и устойчив. Той може да послужи за обяснение
на спецификата на престъното му поведение и за оптимизиране
на интервенциите по отношение на него в хода на оперативноиздирвателните, следствено-съдебните и пенитенциарнопробационните дейности.

22. Берн, Э. Игры, в которые играют люди. С-П.
„Лениздат“, 1992,стр.114
23. Грановская, Р. Элементы практической психологии.
Ленинград „Ленинградский государственый университет“,
1984,стр.162
24. Кудряков, Ю. Личность осужденого за корыстные
преступления. В: п/р Мокрецова, В. Голубева, А. Шамиса
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Underwater protection system for objects from coastal infrastructure
Pavlin Dobrev1, Ivan Ivanov2, Stoyan Kolev2
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Hidroaerodynamics centre “Acad. Angel Balevski” – Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria.
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Abstract: The system is designed for the physical protection coastal objects from underwater swimmers. The main element of the system are
the controlled cassette with underwater grenades. They are located on the seafloor to the approaches to the guarded object in the form of a
barrier. They are loaded with signal and striking anti-sabotage grenades. They have a positive buoyancy and when released they float to the
surface and explode at a predetermined depth.
Underwater space monitoring is carried out with the sonar "SON_100", which provides reliable detection of terrorist divers at distances up
to 600m.The data obtains is used for the management of the underwater devices through the underwater acoustic control system “SOM” at
distances up to 3000 m.
KEYWORDS: UNDERWATER SWIMMERS, UNDERWATER ANTI-SABOTAGE GRENADES, SONAR UNDERWATER ACOUSTIC
CONTROL SYSTEM
ВЪВЕДЕНИE
През последните години нарастват изследванията
свързани с различни типове системи за защита на брегови
обекти и корабни стоянки от подводни плувци - терористи.
Създадена е система
даваща
възможност за
предотвратяване на многократни опити за нарушаване на
охраняемия периметър. Единични опити за навлизане в
охраняемия периметър не нарушават цялостта на системата и
тя продължава да функционира, без да са необходими
допълнителни мероприятия. Основен елемент на системата
са подводни управляеми устройства с противодиверсионни
гранати. Те се разполагат на морското дъно към подстъпите
към охранявания обект във вид на бариера. Заредени са със
сигнални и поразяващи противодиверсионни гранати.
Гранатите имат положителна плаваемост и при
освобождаване се предвижват към повърхността и на
предварително зададена дълбочина се взривяват. До
изчерпване на комплекта от гранати на някое устройство,
системата запазва своята цялост и гарантира безопасността
на охраняемия обект. При изчерпване на боекомплекта на
дадено устройство, то се подменя с ново и системата
продължава да функционира.
Подводни звукови полета с високи нива предизвикат
във водолазите, попаднали под тяхно въздействие, широка
гама от ефекти. В някои случаи може да се стигне до смърт
(летален изход). Това тяхно свойство се използва при
организиране на физическа защита на брегови обекти и
корабни стоянки от подводни плувци – терористи.

1 - управляващ блок на с-ма „SOM’; 2 - противодиверсионна
поразяваща граната; 3 - противодиверсионна сигнална
граната; 4. – Корпус.
Подводното устройство има обтекаем корпус с
формата на полусфера рис.2. Той служи да побере гранатите
и управляващия блок и да ги задържи стабилно на дъното. В
корпуса има 22 гнезда в които се поставят гранатите и се
фиксират с електромагнитни ключалки. В централния отвор
е монтиран управляващия блок - приемника на
хидроакустичната система „SOM”. По сигнал от бреговата
станция се освобождава сигнална или поразяваща граната.
При необходимост управляващия блок може да освободи
едновременно няколко гранати.

ИЗЛОЖЕНИЕ
За защита на брегови обекти и корабни стоянки от
подводни плувци - „терористи“ се предлага система, която
включва:
- подводни управляеми устройства заредени с подводни
гранати, които се разполагат на морското дъно към
подстъпите на охранявания обект във вид на бариера;
- хидролокатор за секторно наблюдение „SON_100” ;
- хидроакустична система за управление на заредените
устройства „ SOM”.
В подводните управляеми устройства се монтират по14
сигнални гранати и 8 поразяващи гранати. На рис.1. е
показана конструкцията на подводното устройство.

Рис.2. Общ вид на устройството заредено с гранати
На позиция устройството се намира върху
конструирана за целта стойка, която го предпазва от
затрупване рис.3. В опорите на стойката са монтирани
амортизационни пружини. Те поемат част от енергията на
взривната вълна при сработване на граната.
Сигналната
и
поразяващата
противодиверсионни
гранати се различават по количеството заряд в тях, съответно
са и с различна дължина рис.4. Те имат положителна
плаваемост
и
при
освобождаване
изплават
към
повърхността.
Противодиверсионните гранати имат пласмасов херметичен
корпус. В коруса са разположени електронния взривател и
тротиловия заряд. Предпазителния прибор гарантира
безопасното боравене с гранатата преди заставането й на
позиция.Взривателят се задейства при излизане на гранатата
от гнездото на устройството към повърхността, а
закъснителният механизъм я взривява на предварително
избраната дълбочина. Електронния взривател има
програмируем закъснител, който се настройва съобразно
дълбочината на която е поставено устрйството. Целта е, за
максимална ефективност, при изплаването гранатата да
сработи в средата между дъното и повърхността.

Φ 880
Рис.1..Конструкция на устройството заредено с гранати:
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Фиг.4. Конструкция на гранатата
1. Обтекател; 2. Предпазителен прибор;
3. Магнитен
ключ; 4.
Електронен взривател със закъснител; 5.
Капсул-детонатор; 6. Заряд (0,1kg-за сигналната и 0,25kg за
поразяващата); 7. Корпус
От анализа на данните от таблица 1 и проучените
литературни източници, според които нива над 230 dB/1μPa
предизвикват летален край [3,4,5], приемаме заряда на
сигналните противодиверсионни гранати да бъде 0.1kg
тротилов еквивалент , а на поразяващите около 0,3kg.
Наблюдението
на
охраняваното
подводно
пространство се извършва с хидролокатор за секторно
наблюдение SON_100 , който
осигурява надеждното
откриване на водолази терористи предвижващи се
индивидуално или чрез използване на подводни движители
на дистанции до 600m.Наблюдението се осъществява чрез
електронно сканиране на дванадесет диаграми на насоченост
на антената на хидролокатора.
Рис.3. Устройство върху стойката
Нивата
на
звуковите полета генерирани,
от
подводните противодиверсионни гранати, се изчисляватпо
формула (1), преложена от[ 1 ]:
𝟑

𝒘

Pm = 5,21x107( )1.13 [Pa],
(1)
𝒓
където: pm - aмплитуда на генерираната звуково поле
w- маса на заряда в килограми;
r- разстояние от центъра на взрива в метри.
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В таблица 1 са представени резултатите от изчисленията
на звуковите налягания генерирани от взривяването на
експлозиви от 0.002 kg до 1 kg за разстояния от 1m до 300m.
Количеството на заряда в двата вида гранати
се
определя от праговете на не летално и летално въздействие
на генерираните от тях подводни звукови полета.
Въздействия
до 145 dB/1μPa имат
минимално
въздействие върху човека. Водолазът може да понесе
кратко въздействие от 210 dB/1μPa. Неопреновият костюм
намалява въздействието на подводния звук ( шум ) от 5dB до
15dB [ 2 ].
Таблица 1
Хидролокаторът се състои от две основни части
(рис.5) - подводна и надводна, които се свързват помежду си
с кабел. Дължината на кабела може да достига до 1000m.
Хидроакустичната антена формира на дванадесет диаграми
на насоченост с ширина в хоризонталната плоскостна ниво
минус 3dB около 8º и ширина във вертикалната плоскостна
ниво минус 3dB около 4º.
Хидролокаторът може да бъде окомплектован със
система „ свой – чужд“ с диапазон на функциониране до
1000 метра.

Рис.6. Ехограма от работа на хидролокатора
Подводната част на хидролокатора се монтира в
центъра на наблюдавания сектор. В този случай
управляемите устройства, заредени с противодиверсионни
гранати се разполагат извън въпросния сектор от двете му
страни, за да се сведат до минимум смущенията от
взривяването на гранатите върху ефективността на
наблюдението.Когато към охранявания район е са възможни
два подхода ( корабни стоянки ), трябва да се използват два
хидролокатора.
Всички данни, получени от наблюдението, постъпват в
центъра за управление и контрол. След обработката на
данните от хидролокатора се взема решение и чрез системата
за дистанционно управление и контрол „SOM” се задействат
съответните
средства за предупреждение, а при понататъшно проникване на нарушителите към охраняваните
обекти, се привеждат в действие и средствата за въздействие.
Хидроакустичната система за управление и контрол на
подводни обекти “SOM” е предназначена да управлява и
контролира състоянието на подводни обекти(включване или
изключване на устройства, намиращи се под водната
повърхност) по хидроакустичен канал посредством
излъчване и приемане на хидроакустични сигнал, кодирани
по начин осигуряващ минимална вероятност за лъжливо
сработване.
Системата е конструирана за предаването на 39 ( 19683 )
различни кодови комбинации. В зависимост от
потребностите на потребителя в приемника се залагат
съответния брой варианти кодови комбинации за
декодиране.
Системата се състои ( рис.7) от :
-надводен блок за управление и контрол и излъчваща
хидроакустична антена със свързващ кабел с дължина до 25
метра;
-подводни
изпълнителни
устройства,
включващи
хидроакустичен приемник и приемна хидроакустична
антена.
С един надводен блок за управление и контрол могат да
се управляват до няколко стотин изпълнителни устройства.
Системата е разработена в два варианта:
за дистанции до 1000 метра. В този случай
излъчваните сигнали са в честотния диапазон от 20 до 30
килохерца. Нивото на излъчваните хидроакустични сигнали
е не по-малко от 2000 паскала на един метър от излъчващата
антена.
- за дистанции до 3000 метра. В този случай излъчваните
сигнали са в честотния диапазон от 10 до 20 килохерца.
Нивото на излъчваните хидроакустични сигнали е не помалко от 4000 паскала на един метър от излъчващата антена.

Рис.5. Подводна част в ляво и надводна част в дясно на
хидролокатора
На рис.6 е показана ехограма от работата на
хидролокатора. Стрелката посочва
придвижване на
леководолаз при отдалечаване от 80 до 220 метра. Засега
това е единственото показано предвижване на леководолаз
на екрана на хидролокатор.
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граната. Ако този нарушител продължи да навлиза в
охраняемия сектор на дистанции около 200 метра от обекта
се задейства втора сигнална противодиверсионна граната. В
случай, че нарушителят продължи да се приближавана към
дистанции около 100 метра се задействат поразяващи
гранати по една от две съседни управляеми устройства.
Предполагаме, че след това нарушителят няма да е в
състояние да изпълнява възложената му задача.
Дейностите по създаването на система за подводна
защита на обекти от крайбрежната инфраструктура са ……..
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.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Предложената система за подводна защита на обекти
от крайбрежната инфраструктура може ефективно да се
използва за защита на пристанища, корабни стоянки и
фарватери от подводни плувци – терористи.. Тя дава
възможност за предотвратяване на многократни опити за
нарушаване на охраняваната акватория.
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Рис.7. Общ вид на системата: приемник горе , прибор за
управление в центъра и излъчваща хидроакустична антена
долу
Посочените дистанции са гарантирани за случаите,
когато са налице нормални или благоприятни хидрологични
условия за разпространение на хидроакустичните сигнали.
Чрез управляващия блок от бреговата станция може да се
следи статуса на подводното устройство. При необхдимост
от демонтиране на системата всяко устройство излъчва
сигнали които улесняват локализирането му и изваждане на
повърхността.
Когато откритият от хидролокатора
водолаз в
охраняемия сектор се приближи на дистанции около 300
метра, чрез хидроакустичната системата за дистанционно
управление към едно от управляемите устройства се подава
сигнал за задействане на сигнална противодиверсионна
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Anti-landing anchor mine „FA-120”
Pavlin Dobrev1, Ivan Ivanov PhD2, Stoyan Kolev2
1-Terem – KRZ Flotski Arsenal - Varna LTD, Varna, Bulgaria, 2 – Institute of metal science, equipment, and technologies with
Hidroaerodynamics centre “Acad. Angel Balevski” – Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria.
pavlin20@abv.bg, ivo1942@abv.bg, s_kolev@abv.bg.
The problems of anchored anti-aircraft mine barriers placed in areas with strong water currents are analyzed. An anti-landing anchor
mine configuration is selected, which minimizes its hydrodynamic drag and increases its stability. A specimen with a charge chamber
designed to accommodate a 30 kg TNT-hexogen mixture located in the stern is designed and constructed.
The blasting of the mine is carried out by means of a fuse using: mechanical (contact), passive underwatercoustic and active
undewateracoustic sensors. Using the underwateracoustic control system „SOM”, the position of each particular mine in the minefield can
be checked and the mine fuse deactivated.
KEYWORDS: ANTI-LANDING ANCHOR MINE, FUSE, UNDERWATERACOUSTIC CONTROL SYSTEM
1.

тази форма създава голямо хидродинамично съпротивление,
което осигурява плавното достигане до рунда. При достигане
на дъното страниците се отварят и застават в една равнина с
плочата. В тази позиция котвата има почти нулева площ,
изложена на напора на флуида и много голяма контактна
площ с дъното. Голямата контактна площ увеличава
допълнително държащата сила на котвата. Ако се получи
отмиване на грунда от някоя страна, съответната страница се
спуска надолу и не позволява преместването на котвата.

Въведение

Противодесантните дейности в плитки крайбрежни
райони и райони със силни водни течения винаги са били
проблемни. Дънните мини бързо биват затрупани от тиня
или пясък, което влошава работата на взривателите им.
Поради това използването на котвени мини за изграждането
на защитни минни заграждения е по-удачно.

Другият елемент от котвата, който е с голяма площ,
е барабана с котвеното въже. За да се избегне неговото
обтичане от флуида, премахваме барабана, а то се навива на
спирала под основнава плоча.

2. Изложение
Анализът на
проблемите на котвените
противодесантни минни заграждения, поставени в райони с
течения, показва, че дори и при не много силно течение
пясъчното дъно постоянно се променя. При отмиване на
пясъка под котвата тя губи сцепление и се премества от
щатното си място. При по-силно течение или силно морско
вълнение бойното тяло се спуска под зададената дълбочина и
дори може да се удари в дъното.
За да се избегнат тези проблеми трябва да се
разгледа хидродинамиката на застанала на позиция котвена
мина. Основна негативна роля в удържането на позиция в
минното поле играе хидродинамичното съпротивление на
мината. То от своя страна зависи от:
-

плътността на флуида;

-

скоростта на флуида;

-

площта изложена на напора на флуида;

Фиг.1. Мината FA-120 в транспортно положение
Така котвата придобива плоска форма прилепнала
плътно на дъното.

Поради това, че първите два елемента са
дадености на района за миниране, ние можем да влияем само
върху третия елемент с цел да намалим хидродинамичното
съпротивление и увеличаване стабилността на мината.

Котвата се обтича от ламинарен поток, който
допълнително я притиска към дъното.
При бойното тяло условията са различни. Близо до
повърхността морските вълни създават турболентен поток.

При определяне общото хидродинамичното
съпротивление на мината се вземат впредвид влиянието на
всеки един от елементите на мината. За целта се използва
теоретичен коефициент на пропорционалност който е:
-

за котвата – 1.03;

-

за сферично бойно тяло – 0.4;

-

за минрепа – 0.6.

Морските вълни основно се предизвикват от
вятъра, който кара водните частици да извършват кръгови
движения. Всички водни частици, лежащи в една
хоризонтална плоскост, която съвпада с направлението на
движението на вълните, се движат по орбити с един и същ
радиус, с една и съща ъглова скорост, но с различна фаза. С
увеличаване на дълбочината вълнението бързо затихва, тъй
като радиусите на окръжностите, по които се движат
частиците намаляват [ 1 ].

Вижда се, че хидродинамичното съпротивление
на котвата оказва най-голямо влияние. За да се намали
площта изложена на напора на флуида, трябва всички
механизми на котвата, осигуряващи заставането й на
позиция, да са в една равнина успоредна на грунда.

Имайки предвид горе изложеното, с цел да се
подобри хидродинамиката на мината, избираме вместо
стандартна сферична форма на бойното тяло – формата на
елипсоид. Сеченията и в трите взаимно перпендикулярни
равнини представляват елипси. Тази форма осигурява
минимална хидродинамично съпротивление на тялото при
движение на водните частици в хорзонтална и вертикална
посока. Поради наличие на вертикално движение на флуида

За да се постигне това корпуса на котвата се
разделя на основна плоча и четири страници, свързани
помежду си с подвижни връзки. В процеса на заставане на
позиция котвата има форма на пресечена пирамида с
широката си част нагоре (фиг.1.). При движението си надолу
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не се предвиждат стабилизатори в хоризонталната равнина, а
само във вертикалната.

Огневата верига включва електродетонатор и
вторичен детонатор (бустер). Вторичният детонатор е
поставен
в
детонаторна
чаша,
която
както
и
електродетонатора се съхраняват и транспортират в отделни
опаковки. Сглобяването на огневата верига се извършва при
предварителната подготовка на мината на борда на минния
заградител.

За правилното ориентиране по течението и
нормалната работа на взривателя във вертикалната равнина
са монтирани два стабилизатора в кърмовата част.
Корпусът на бойното тяло е изработен от
стъклопластмаса на основата на епоксидна смола и
стъклоармиращ материал. Изборът на този материал за
корпуса дава няколко предимства в сравнение със стоманата:
-

Взривът представлява процес, при който зарядът
мигновенно преминава от твърдо в газообразно състояние,
прескачайки течното. Обемът на заряда се уваличва
многократно и се отделя голямо количество топлинна
енергия. При подводен взрив цялата енергия се предава на
граничния слой вода. Получава се взривна вълна, която при
дълбоководен взрив (еднородна среда) има сферична форма.
При подводен взрив на относително неголяма дълбочина
съществено влияние на параметрите на хидродинамичното
поле оказва свободната повърхност на течността. При среща
на ударната вълна със свободната повърхност се получава
пречупване на зоната на сгъстяване във въздуха и отразяване
на зоната на разреждане във водата. Поради значителната
разлика в стойностите на акустичното съпротивление на
двете среди, скоростта на движение на частиците на
свободната повърхност се оказва почти два пъти по-голяма
от скоростта на частиците по фронта на ударната вълна във
водата. Движението на течността с голяма скорост води до
намаляване на плътността, а от там и до падане на
налягането.
В резултат като цяло при взрив близо до
повърхността налягането на фронта на ударната вълна е помалко от това в еднородна среда. Променя се и формата на
диаграмата на налягането.

ниско собствено тегло;

- лесна и евтина изработка;
материалът е с немагнитни свойства,
което спомага за по-добрата работа на магнитния сензор на
взривателя;
-

отпада необходимостта от антикорозионна

защита.
Ниското собствено тегло на използвания
конструктивен материал дава възможност да се увеличи
положителната плавучест на бойното тяло или теглото на
заряда. При силно течение или вълна бойното тяло може да
се удълбочи и дори да се удари в дъното. Затова колкото поголяма е положителната плаваемост толкова по-стабилно
стои мината на зададената дълбочина. Положителната
плаваемост обаче влияе отрицателно на държащата сила на
котвата, затова решението за баланса между двете сили е
много важено.
Поразяващият фактор на мината е подводния взрив,
който се получава при взривяване на заряда.

Имайки
предвид
гореизложеното,
при
конструиране на котвени мини за плитки води, трябва да се
постигне взрив максимално близо до коруса, за да бъде той
ефективен. При контактния взрив пораженията се нанасят от
газообразните продукти на взрива, които с голямо налягане и
температура пробиват корпуса и със голяма скорост навлизат
в плавателния съд. Резултатът е малка по размер пробойна,
но големи поражения във вътрешността кораба.

Зарядът е поместен в специално зарядно отделение,
разположено в долната задна част на бойното тяло. Понеже
зарядът е основен елемент при балансировката на бойното
тяло, центърът на тежестта му се премества назад и надолу.
Ниският център на тежестта дава по-голяма устойчивост на
бойното тяло спрямо вълните. Изместеният назад център на
тежестта налага преместване на точката на окачване на
минрепа напред, за да остане бойното тяло хоризонтално във
водата. Това дава по-голяма устойчивост на мината
спрямо течението (фиг.2.).

Взривяването на мината се осъществява с помощта
на взривател тип “FFA-120/30”, притежаващ: механичен
(контактен),
пасивен
хидроакустичен
и
активен
хидроакустичен
сензори
(фиг.3.).
Пасивният
хидроакустичен сензор осигурява преминаването на
взривателя от дежурен режим в боен при регистриране на
корабен шум в пространството около мината с ниво над 4Pa.
След това при постъпване на сигнал от останалите сензори
на мината, тя се взривява. Активният хидроакустичен сензор
осигурява взривяването на мината при липса на сигнал от
механичния сензор, когато целта (кораба) е на дистанции
до пет метра.

За повишаване ефективността на взрива използваме
тротил-хексогенова смес, която се излива в зарядното
отделение в разтопен вид, с цел получаване на по-висока
плътност.

Хидроакустичната антена се използва и от
хидроакустичния маяк, чрез който при сигнал от бреговата
станция може да се провери позицията на всяка конкретна
мина в минното поле или чрез хидроакустичната система за
управление “SOM” да се деактивира взривателя на мината
[2].

Фиг.2. Общ вид и основни възли на мината: 1бойно тяло, 2 - взривател;
3 - хидроакустичен сензор; 4 предпазен прибор; 5 - механичен сензор; 6 - горен
стабилизатор; 7 – захранващ блок; 8 - електронен блок; 9 осушител; 10 - заряд; 11 - детонатор; 12 - долен
стабилизатор; 13 - страница; 14 -дъномер;15 - шарнир; 16
- колело; 17 -стопор на котвеното въже; 18 –котвено въже;
19 - основна плоча.

Фиг.3. Взривател тип “FFA-120/30”
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Противодесантната мина “FA-120”е котвен тип и е
проектирана за райони с малка дълбочина, силни течения и
прибой. Тя е предназначена да нанася поражения върху
плиткогазещи плавателни средства. Състои се от котва и
бойно тяло. Бойното тялото е проектирано и изработено на
база
на
стъкломатова
конструкция
с
обтекаема
хидродинамична форма. Мината застава на позиция по
дъномерен способ.
Взривателят на мината притежава
механичен и хидроакустични сензори за разпознаване на
обектите за поразяване и осъществява взривяването на
мината само при наличие на реална цел.
Корпусът на бойното тяло е изработен от стъкломат
на основата на епоксидна смола и стъклоармиращ материал.
Формата му е на елепсоид с цел намаляване
хидродинамичното съпротивление. В горната част на
корпуса на бойното тяло има гнездо, в което се разполага
взривателят. Между взривателя и горния стабилизатор е
монтиран предпазен прибор със захарен закъснител. Той
блокира
механически и електрически
взривателя до
заставане на мината на позиция.
Зарядната камера побира 30 kg тротил-хексогенова
смес и е разположена в кърмовата част. Огневата верига се
състои от електродетонатор и вторичен детонатор (бустер).
Те се транспортират в метални кутии в отделна опаковка от
мината.
Захранващият блок на взривателя е монтиран в
кърмовата част на бойното тяло върху зарядната камера и
осигурява 6 месеца работоспособност на мината.

Котвата представлява количка върху която се
транспортира бойното тяло и побира всички механизми за
заставане на мината на позиция. Основната й функця е да
удържа бойното тяло на зададената позиция и дълбочина.
Основата е масивна стоманена плоча, към която са закрепени
всички останали елементи. Котвеното въже Ǿ14 mm е
навито на спирала в касета, монтирана под плочата. То
позволява използването на мината в райони с дълбочина до
15 m. Системата за заставане по дълбочина се състои от
дъномерна тежест, дъномерно въже и ексцентричен стопор.
Чрез регулиране на дъномера, бойното тяло може да застане
на дълбочина от 0,3 m до 1,1 m. За удържане позицията на
котвата при силно течение са предвидени четири страници,
които при достигане на дъното се отварят, забиват се в него
и създават допълнителна държаща сила. В това положение
котвата има нулево хидродинамично съпротивление спрямо
водните течения, защото ляга плътно на грунда и освен
котвеното въже, което я свързва с бойното тяло, няма други
части, които да са изложени на напора на водата.
2.

Заключение

Така предложената мина може да се използва за
противодесантна защита на плавателни реки и канали, както
и пристанища и фарватери. Наличието на няколко сензора я
правят непреодолимо препятствие за почти всички видове
плаващи десантни средства.
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Abstract. In European countries, existing security issues are highly connected to the current global situation. Along with the professional
military personnel ensuring national security, in Latvia this task is also performed by the Latvian National Guard (LNG) personnel, a part of
the National Armed Forces. A number of documents of the Ministry of Defence of the Republic of Latvia indicate that national security
depends on the combat effectiveness of the armed forces directly related to the level of professional training of personnel, including LNG.
Previous studies demonstrate that professional competence of military staff is associated, inter alia, to stress resilience shaped by a certain
combinations of personality traits. Stress resilience makes it possible to successfully carry out combat missions with less damage to
psychological and physical wellbeing of a member of armed forces. Current paper focuses on the empirical study investigating possible
differences in stress symptoms in groups of LNG personnel with different personality supertraits under extreme circumstances involving
military exercises. The obtained results revealed differences in stress symptoms, thus, allowing to identify predispositions to pathological
stress reactions under extreme situations and to develop new psychological training methods.
KEYWORDS: EXTREME SITUATION, BATTLE STRESS, STRESS RESILIENCE, STRESS SYMPTOMS, SUPERTRAITS, LATVIAN
NATIONAL GUARD.
- Impulsive type of maladaptive behaviour (rapid loss of control
over organized behaviour and desired actions, loss of acquired
skills, repeated motor reactions);
- Inhibitory type of maladaptive behaviour (deceleration of action
and movement up to a stupor, violation of information reception
and handling processes, disturbances in signal perception, impeded
decision making);
- Adaptive behaviour (clear perception, full situation awareness,
self-control, appropriate actions).
These types of stress responses can be associated with personality
traits combination [9, 10]. As indicated [11], the intensity, duration
and strength of the reaction is subjective by nature and depends on
personality traits, being also a stress resilience indicator. Literature
suggest that intensive stress combined with low stress resilience can
cause disappointment in military service as such. Among the LNG
personnel, in our opinion, it can lead to reluctance to extend the
service contract, especially among recruits. Studies [11] revealed
that due to low stress resilience a significant number of recruits
develop psychosomatic and emotional disorders already during the
first year of military service.
It should be noted that stress resilience can be described in
frameworks of various theoretical approaches and there is no single
universally accepted concept. As indicated in [12], current research
pay little attention to the role of biological factors in the functioning
of stress resilience, there is also a lack of studies on individual
typological characteristics affecting stress reactions. The authors
indicate that the concept is considered either as a result of an
integral influence of psychological characteristics on behaviour in
the context of stressful situations, or as a response to adverse
conditions. An integrative approach describes stress resilience as an
emotional and mental response of a various intensity shaped by
perception of a stressful situation [11]. A number of authors
describe stress resilience among military personnel as an ability to
successfully adapt to a situation of combat missions with the least
possible losses to their psychological and physical condition [5].
According to a modern transactional analysis model [13], stress
resilience among military personnel is strengthened by cognitive
assessment of a stressful situation and an understanding of one’s
ability to overcome stress. Positive psychology [14, 15] also
contributed to understanding of stress resilience highlighting
positive emotions, positive individual traits and positive
organizational environment as stress resilience strengthening
sources. Theoretical principles of transactional model and positive
psychology, as well as stress resilience factors identified in
empirical studies contributed to military personnel stress resilience
training program development [14].
In general, the literature analysis demonstrate that the largest
number of studies is focused on understanding factors affecting the
stress resilience among military personnel, as well as long- and
short-lasting effects of stress on their health and psychological

1.Introduction
The COVID-19 pandemic in the EU countries lead to a significant
strengthening of security measures, which is guaranteed by certain
actions of military personnel, including the Latvian National Guard
(LNG), a part of the Latvian National Armed Forces. The LNG is a
voluntary paramilitary public formation, in which volunteers
(national guards) serve, performing their duties in their free from
main work time. Along with the permanent military personnel, the
national guards ensure the state territory protection, safeguard
security and public order, and participate in NATO exercises as part
of battle groups. National guards systematically improve skills and
knowledge necessary for military operations, can be involved in
operations both during immediate emergency situations as well as
in processes eliminating the emergency consequences. These tasks
require a strong ability to withstand increased physical and
psychological stress. Currently, the LNG personnel is involved in
the COVID-19 spread elimination in Latvia: as a part of the
declared emergency situation response the national guard helps to
strengthen the board control and participate in city patrols.

2. Theoretical Foundation
A number of authors note that military service is always stressful
[1,2] and require such abilities as prompt response to changing
conditions during a military conflict, quick mobilization and
adjusting one’s mental state while counteracting stress [3,4], as well
as certain personality factors. The authors [5] indicate that during
combat missions a high level of stress resilience is significantly
more important than other personality traits. Nevertheless, in
peacetime, military service is also connected to severe stress:
previous data confirm that even during military exercises military
personnel are subject to significant stress [6]. These data are of
considerable importance due to the specific conditions of the LNG
personnel military service. During military exercises national
guards are away from their families and regular lives and have to
function in accordance with the strict principles and disciplines.
Despite the fact that stressful situations faced by the LNG personnel
are mostly short-term, the impact can be more intense compared to
regular military.
The military personnel, including the LNG, are exposed to such
military-related stressful factors as strict subordination within a
highly hierarchical system, obedience to orders without discussion,
high physical demands, lack of time for decision-making,
uncertainty of the situation, difficult environments, long lasting
compelled contact with same-sex colleagues, lack of confidentiality,
conflicts [7]. There are three types of response forms to stressful
situations, which also serve as an indicator of a military personnel
stress resilience, affecting the success of the missions [8]:
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wellbeing in order to create training programs. In Latvia, to the
authors knowledge, no such studies have been carried out among
LNG personnel.
The typological personality model [9] allows to explain the
behaviour in stressful situations and associated tendencies to
pathological reactions based on the neurophysiological analysis.
Within the framework of the existing approach, it is possible to
predict soldiers’ agitation level in extreme situations, as well as
strength and duration of their reactions to a stimulus in combat
conditions, during training and after the stressful situation is over.
The author [9] noted that individual differences in autonomic
nervous system response and the speed and stability of conditioned
reactions are correlated with indicators of neuroticism/emotional
stability and extraversion/introversion. It was revealed that the
sensory threshold in extroverts is higher than in introverts, therefore
the latter are less sensitive to sensory stimulations. Neuroticism is
associated with the lability of autonomic nervous system, the
imbalance of neuropsychic processes, emotional instability, anxiety
and slowness. Under stress, high neuroticism results in
psychosomatic symptoms and slow recovery after the danger
disappears. Neurotic symptoms are described as a conditioned
reflex [9, 16]; whilst, the associated behaviour as the avoidance of a
conditioned reflex stimulus (danger signal) arising under certain
conditions. According to the transactional stress model [17],
individuals with a high level of neuroticism demonstrate a distorted
assessment of their own resources, which leads to an
underestimation of the threat, while emotionally stable individuals
perceive these situations as a challenge and seek to overcome them.
This has been confirmed by a revealed negative correlation between
stress resilience and the level of neuroticism [18]. Studies [19]
revealed that in situations of stress, military personnel demonstrate
an increase in such neuroticism components as hypochondria,
depression, hysteria, as well as increased anxiety along with
decreased emotional stability. The study [20] also revealed that
soldiers with pronounced neuroticism are poorly engaged in the
military environment.
Thus, based on the analysis of available theoretical and empirical
studies, it can be concluded that, besides programs for selecting
candidates for service in individual units, there are only few studies
on typological features of military personnel. It can be assumed that
this is due to the opinion of most researchers that orientation toward
individual differences will interfere with the development of
training programs for military personnel. However, it can also be
assumed that stress resilience is a result of combining biologically
determined and acquired personal qualities. Therefore, to ensure
military personnel optimal functioning under stressful conditions it
is important to consider individual differences shaping stress
response and resilience.
The study is based on the theoretical principles of the integrative
approach to stress resilience research [11] and the typological
personality theory [9, 16].
The study aims to identify differences in stress resilience among the
LNG personnel with different personality traits. It was hypothesised
that there are differences in stress resilience among extroverted and
introverted personnel and there are differences in stress resilience
among national guards with emotional stability and neuroticism.
Research questions:
- Whether there is a difference in the levels of stress resilience
indicators among national guards with emotional stability and
neuroticism?
- Whether there is a difference in the levels of stress resilience
indicators among extraverted and introverted national guards?

to the normal distribution: skewness 1.40 (SES = .24) and kurtosis
1.54 (SEK = .47). The research sample is non-probability,
purposive. The sample size is sufficient to obtain reliable results.
The study was conducted in Latvian language.
Study methods:

Volkov and Vodopyanova Well-being in Extreme Conditions
symptomatic questionnaire [11]. The questionnaire aims to
determine the level of stress resilience, as well as a predisposition to
pathological stress reactions and neurotic disorders under military
service conditions, by evaluating the following symptoms:
Depletion of psycho-energetic resources (decreased mental and
physical activity) - DR; Violation of volitional regulation - VVR;
Emotional instability - EI; Vegetative instability - VI; Sleep
disturbances - SD; Anxieties and fears - AF; Deadaptation - DA.
The reliability analysis (α = .85) demonstrated a high internal
consistency of the questionnaire and its suitability for implementing
in the study.

Eysenck Personality Inventory (EPI; Eysenck,1963), in
Reņģe’s adaptation [21]. The inventory aims to identify such
personality supertraits as extraversion-introversion and neuroticismemotional stability. A sincerity scale allows to reveal the attitude to
the examination and the reliability of the results. Only reliable
results were included in the sample.

4.Results and Discussion
The obtained data processing was carried out using SPSS 22
software. The choice of statistical procedures corresponds to the
study objective. The distribution of the obtained quantitative data
did not correspond to the normal distribution, thus, the nonparametric Mann-Whitney U-test was implemented to compare
differences between groups. The Mann-Whitney U-test assumes
that the variables are measured at least in an ordinal scale (ranked).
The assumption has been met in the current study.
The study revealed statistically significant differences in the level of
stress resilience and stress symptoms in groups of extroverts and
introverts (Table 1). According to the obtained data, extroverts
demonstrate higher scores across all stress reaction components:
Depletion of psycho-energetic resources, (U = 824.5, p = .012);
Violations of volitional regulation (U = 783, p = .006); Emotional
instability (U = 753, p = .003); Vegetative instability (U = 700, p
<.001); Sleep disturbances (U = 642, p <.001); Anxiety and fears (U
= 753, p = .003; Deadaptation (U = 855, p = .023); overall stress
resistance score (SR: U = 735, p = .002). The results suggest that
the level of stress resilience in extroverts is lower compared to
introverts in the studied sample (the higher the score, the lower the
stress resilience).
Table 1. Differences between groups of extraverted and introverted the
LNG soldiersa
DR
Mann824.5
Whitney U
Wilcoxon W 3380
Z -2.50
Asymp. Sig.
.012
(2-tailed)

VVR

EI

VI

783 753.5

SD

FA

DA

SR

700

642

753

855

735

3339
-2.76

3309
-3.02

3256
-3.74

3198
-3.89

3309
-3.00

3411
-2.27

3291
-3.05

.006

.003

.000

.000

.003

.023

.002

a. Grouping Variable: Extraverts/Introverts

The study also revealed statistically significant differences in the
level of stress resilience and stress symptoms across all stress
reaction components in groups of emotionally stable individuals and
individuals with revealed neuroticism (Table 2): Depletion of
psychoenergetic resources (U = 190, p <.001); Violations of
volitional regulation (U = 110, p <.001); Emotional instability (U =
149, p <.001); Vegetative instability (U = 204, p <.001); Sleep
disturbances (U = 119, p <.001); Anxiety and fears (U = 137, p
<.001); Deadaptation (U = 147, p <.001); overall stress resistance
score (SR: U = 80, p <.001). Thus, the demonstrated level of stress
resilience among individuals with revealed neuroticism is lower
compared to emotionally stable personnel of the studied sample (the
higher the score, the lower the stress resilience).

3. Method
The study involved 104 male the LNG soldiers aged 19 to 39 (M =
25.7, SD = 5.36, Mdn = 24) with a length of service between 1 and
16 years (M = 4.48, SD = 3.74, Mdn = 3). Participation in this
research was voluntary. The study was conducted immediately after
the end of military exercises. The age distribution of participants
does not correspond to the normal distribution: skewness .88 (SES
= .24). The distribution of the length of service does not correspond
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Table 2. Differences between groups of emotionally stable individuals and
individuals with revealed neuroticisma
DR
MannWhitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig.
(2-tailed)

VVR

EI

VI

SD

FA

DA
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SR

190

110

149

204

119

137

147

80

3511
-5.99

3431
-6.55

3470
-6.33

3525
-6.46

3440
-6.70

3458
-6.40

3468
-6.32

3401
-6.70

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

a. Grouping Variable: Emotionally stable/Neuroticism

Thus, the results of the study have confirmed the hypothesis that
there are differences in stress resilience between extroverted and
introverted the LNG soldiers. Extroverts demonstrated a lower
stress resilience level compared to introverts, which is consistent
with the descriptions of their behaviour [9, 16]. In a stressful
situation, extraverts will actively perform, bring themselves to a
state of alert without delay, however, in absence of certain skills can
take unreasonably risks, promptly run out of energy. It is essential
for extraverts to be able to relax and learn how to restore own
resources. Introverts, on the opposite, can experience stress when it
is necessary to actively act under a shortage of time for thinking.
However, with appropriate skills, they are able to quickly relieve
this sense of tension, distribute the load, activate the stamina and
tenacity, while quickly concentrating on the task.
The hypothesis that there are differences in stress resilience
between emotionally stable and neurotic the LNG soldiers has also
been confirmed. The obtained results are consistent with the
previous research [17, 18, 19]. The level of stress resilience in the
emotionally stable soldiers is higher than in those with neuroticism.
Neuroticism in stressful situations can be expressed as extreme
nervousness, emotional instability, poor adaptation, a proneness to
quick mood change (lability), anxiety, depressive reactions,
distracted attention, instability, which limits the effectiveness of
military activities. Emotionally stable individuals are more selfconfident, believe they have sufficient internal resources.
The quantitative data analysis allows to confirm positive answers to
the research questions, which is consistent with previous research
results [11]. Introverted and emotionally stable the LNG soldiers
demonstrate lower levels of psychoenergetic resources depletion,
violation of volitional regulation, sleep disturbance, deadaptation,
they are also less anxious, demonstrate better emotional and
vegetative stability compared to the extraverted LNG personnel
with revealed neuroticism. Individuals demonstrating low levels of
these components are able to control emotions, can mobilize for
active service, regulate own behaviour, overcome stress, cope with
prolonged and significant pressure [22]. Previous studies indicate
that military personnel with a high anxiety level have limited
options for adequate response under pressure, not able to analyse
own mistakes and look for options and ways to eliminate errors,
which can result in a loss of interest in military service [23].
Moreover, violation of volitional regulation can lead to a decrease
in volitional activity, for instance, decrease in willingness to
continue military exercises or respect the disciplinary regulations
[24].

4. Conclusions
- The study hypotheses have been confirmed and positive answers
to research questions received.
- The obtained data revealed that the level of stress resilience
among extroverted the LNG soldiers is lower compared to
introverts.
- The level of stress resilience among the LNG soldiers with
neurotic traits is lower compared to emotionally stable individuals.
- The obtained results suggest that to increase the military service
training effectiveness it is important to consider the typological
characteristics of personnel.
- Further research involving a larger sample size is needed to further
explore the stress resilience among military personnel with different
personality supertraits.
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Пиротехнически състави за нелетални светлиннозвукови средства
Явор Бойчев1, Станислав Асенов 1,
ИМСТЦХА-БАН, София, България1
y_boichev@abv.bg

Pyrotechnic compositions for non-lethal noise flash devices
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Abstract: An overview is made of the most commonly used non-lethal devices. The properties of the individual components and their role in
achieving an optimal special effect at an acceptable level of safety have been analyzed. The main features of non-lethal light-sound foreign
models, as well as the results of research in this field, conducted in IMSETHC-BAS, are described..
Keywords: PYROTECHNIC COMPOSITIONS, NONLETHAL DEVICES
composition” се използва означението „energetic materials”, а в
рускоезичните източници „энергетические материалы“.

1. Увод
В последните години на миналия век, както и през
настоящия, военна сила се прилага основно в мироопазващи
мисии
за
потушаване
на
локални
конфликти
и
антитерористични операции. Основният проблем при тях е, че
се провеждат на територии с висока плътност на гражданско
население, силно развита инфраструктура и наличието на
промишлени обекти, чието разрушаване може да доведе до
екологична катастрофа. Това налага използването на нов клас
въоръжения-нелеталните оръжия. Директива 3000.03Е на МО
на САЩ [1] ги дефинира като: „Оръжие, пряко предназначено
и преди всичко използвано за извеждане на личния състав и
техниката, свеждайки до минимум трайното увреждане на
живата сила и непреднамерени щети на имуществата и
околната среда“. Наблюдава се устойчива тенденция за
разработването на нови видове нелетални средства за
постигането на специфични цели. Същевременно, освен като
чисто полицейски, те стават неотменима част от въоръженията
на съвременните армии Подробна класификация, принцип на
действие, начини на приложение и медико-биологично
въздействие са дадени в [2, 3, 4].

През 1992 г. Kuwahara въвежда термина „pyrolants“. Това са
материали типично включващи метални или неметални горива
(Al, Mg, Ti, Si, B, S) и неорганични (Ba(NO3)2, NaNO3, KClO4) и
органични (C2Cl6, (C2F4)n) окислители, при изгарянето на които
се отделя ярка светлина и кондензирани продукти.
Характеризират се с висока енталпия на изгаряне (1-30 kJ/g) и
плътност в диапазона 2-10g/cm3 [5].
Пиротехнически състави, изгарянето на които в опаковки с
определена конструкция е съпроводено със силен звуков (≥ 150
dB) и светлинен (сила на светлината 2-10.106 cd) ефект, които
водят до временна загуба на зрение (20-30 s) и слух (до няколко
часа) на атакуваната жива сила. Снарядените с тези състави
боеприпаси формално се причисляват към нелеталните оръжия,
въпреки че в непосредствена близост до тях са възможни тежки
или фатални травми. При иницииране с детонатор показват поголямо разрушително действие, отколкото при просто огнево
иницииране, ката тротиловият им еквивалент е в границите 0.30.5. Най-общо за нелеталните средства е валидно казаното от
Парацелз: Dosis sola facit venenum! /Дозата сама прави
отровата/. Диапазонът на тяхното безопасно приложение /по
отношение силата на звука/ е даден на фиг.1.[6].

В настоящата работа са разгледани нелетални
светлиннозвукови средства, чийто специален ефект се постига
чрез използването на пиротехнически състави.

2. Пиротехнически състави
Пиротехническите състави представляват вещество или
смес от вещества предназначени за получаване на специални
ефекти-топлина, светлина, звук, дим, газ или комбинация от
тях, в резултат на самопроизволни (ΔG< 0) екзотермични (ΔH<
0). окислително редукционни реакции, за протичането на които
не е необходим кислород от външни източници. Основните
компоненти са окислител и гориво /редуктор/ В зависимост от
скоростта на химичната реакция различаваме режим на горене,
дефлаграция и детонация. Факторите, които я определят са:
-химичната природа на компонентите;
-степен на дисперсност;
-хомогенност на смесите;
-наличието на примеси, особено влага;
-вид и мощност на иницииращия импулс;
-плътност на състава;
-конструкцията на нелеталното средство

Фиг. 1 Вероятност за летално поражение в зависимост от
използваните акустични средства - 1 cредства за оповестяване, 2
нелетални, 3 оръжие с променлив ефект, 4 обикновени въоръжения.

В табл. 1 са дадени типични светлиннозвукови състави,
публикувани в достъпни източници [7, 8, 9, 10], както и
средствата, в които се използват.

За постигането на светлиннозвуков ефект във времеви
диапазон от милисекунди са подходящи следните типове
пиротехнически състави: имитационни, фотосмеси и т.н. „flash
powders”.
В специализираната научна литература се наблюдава
известна промяна в терминологията. Вместо “pyrotechnic
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Таблица 1: Компоненти на пиротехнически състави.
Състав

1

2

3

4

5

6

KClO4

40

40

30

63

64

40

Ba(NO3)2

30

Al

26

Mg

34

Сплав
Al/Mg

40

37

20

3. Светлиннозвукови средства
8

9

10

43

59

6

70

58

21

26

20

42

36

Средствата от този тип конструктивно и по начин на
използване са идентични с традиционните ръчни гранати, но за
разлика от тях са с минимално осколъчно и фугасно действие.
Като материал за телата се използват пластмаси, картон,
алуминиева или стоманена ламарина. При някои от тях
освобождаването на продуктите на горенето става чрез
разрушаване на тялото, а при други през аксиални или
радиални отвори в корпуса.

41

В зависимост от областта на приложение масата им варира
от 0.1 до 0.6 kg, като масата на пиротехническия състав е в
граници от 0.03 до 0.3 kg. Инициирането се извършва с огневи
или детонационен импулс. Времезакъснение след хвърляне е
1.2÷2.5 s. Продължителността на изгаряне на съставите е в
рамките на 5÷20.10-3s, като тя зависи от тяхната маса.

60

S

8

стърготини

8

Безд. барут

7

10

28

В някои случаи към основният състав се добавят
лакриматорни агенти /CN, CS/ или елементи /от гума,
пластмаса/ със слабо кинетично въздействие. Съществуват
образци, при които от основния корпус се разпръскват няколко
светлиннозвукови елемента с различно времезакъснение на
иницииране.

1, 2, 3-фотосмеси [7]
4-състав за светлиннозвукови гранати „Заря“ /Русия/ [8]
5-състав за имитация на ядрен взрив /САЩ/ [8]
6-състав за светлиннозвукови гранати с понижено димообразуване
/Русия/ [8]
7, 8, 9-flash powder [9]
10-flash powder [10]

Подробни резултати от практически изпитвания на
конкретни образци светлиннозвукови средства: сила на звука,
светлинен ефект, фугасно и осколъчно действие са дадени в
[12]. Независимо, че липсват данни за пиротехническите
състави /най-вероятно близки до тези от табл.1/ получените
резултати очертават характеристиките на съвременните
нелетални средства от този тип.

Окислители
Най-често
се
използва
KClO4.
Предимства:
нехигроскопичен, по-ниска чувствителност към удари,
реакцията на разлагането му е слабо екзотермична, което води
до висока скорост на изгаряне на съответните състави. Почти
напълно е изместил KClO3, който все още се среща в някои
пиротехнически средства, произведени в Китай. Съставите на
перхлоратна основа, въпреки че са по-ниско чувствителни от
хлоратните, особено в присъствието на силни редуктори,
изискват стриктно спазване на мерките за безопасност при
производство и употреба.

Поради високата чувствителност на съставите за фотосмеси
към прострелване с боеприпаси, от 50-те години на миналия век
са разработени фотобомби с разделно разположение на
окислителя и горивото и централен разривен заряд от ВВ [13]
ИМСТЦХА-БАН има дългогодишен опит в областта на
усъвършенстване на технологиите за защита. Част от
разработените продукти са гама от нелетални средства,
предназначени
за
употреба
от
силови
структури.
Светлиннозвуковият
ефект
се
постига
посредством
пиротехнически състави. Използват се нитратни окислители,
различни видове алуминиеви прахове и модифициращи
добавки, чийто състав се променя в зависимост от
предназначението на различните типове нелетални средства /за
приложение в ограничени пространства или на открито/.

Главното преимущество на смесите с окислител Ba(NO3)2 е
ниската им чувствителност към механични въздействия. В
сравнение с перхлоратните се запалват по-трудно. В
зависимост от вида на иницииращия импулс, горенето от
режим на дефлаграция може да премине в детонация.
Характерно за нитратните състави, включващи Mg или
комбинация от Mg и Al, е че овлажняването им в процеса на
съхранение води до рязко снижаване на ефективността им, а
също така може да предизвика самозапалване.

Разработени и реализирани следните видове нелетални
гранати:
 Ръчна граната светлиннозвукова;
 Ръчна граната светлиннозвукова сълзотворна;
 Ръчна граната светлиннозвукова димна;
 Ръчна граната светлиннозвукова димна сълзотворна;
 Ръчна граната димна;
 Ръчна граната димна сълзотворна;
 Ръчна граната сълзотворна;
 Ръчна граната осколочна с гумени осколки;
 Ръчна граната осколочна с гумени осколки и
сълзотворно въздействие.

При проведени изследвания чрез DSC на смеси от
магнезиевоалуминиева сплав, и Ba(NO3)2 [11] e установено, че
добавянето на KClO4 до 20% води до намаляване склонността
към детонация.
Горива
Основно се използват магнезий и алуминий. При
окислението им се отделя голямо количество топлина и
температурата в зоната на реакцията надхвърля 3000оC.
Високотопимите продуктите на окисление MgO и Al2O3 са
източници на силно светлинно излъчване. Поради
чувствителността на Mg към овлажняване, той се заменя с
алуминий или с магнезиево алуминиеви сплави. Използват се
под формата на прахове с различна форма: сферични,
сфероидални, люспести. Размерът на частиците е в границите
под 100 µm. Дисперсността на металните прахове определя
реактивната способност на съставите и чувствителността им
към външни въздействия. Може да се очаква, че изследванията
в областта на наноматериалите ще намерят приложение и в
сферата на пиротехниката.

В таблица 2 са посочени основните характеристики на
светлиннозвукови гранати тип „LS-G””
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Таблица 2: Основни характеристики на светлиннозвукови гранати
тип „LS-G”.
Тип на гранатата
Височина на
гранатата, mm
Диаметър на
гранатата, mm

LS-G-80

LS-G-100 LS-G-120 LS-G-150

110

110

110

110

53

53

53

53

Тегло на гранатата, g

140

160

180

210

Тегло на активната
маса, g

80

100

120

150

Тип на взривателя
Време за сработване
на взривателя, s
Усилие за изваждане
на предпазната
халка, N
Звуков ефект на
експлозията, dB
Интензитет на
светлината, cd
Условиe за
експлоатация
Температура на
експлоатация, оС
Температура на
съхраняване, оС
Условия за
съхраняване
Срок на годност,
год.

13. AMCP 706-185, AMC Pamphlet: Engineering Design
Handbook-Military Pyrotechnics Series (Part One) Theory
And Applications, Apr-1967

ДВМ-ИМ-ББ
1.5 – 2.0

1.5 – 2.0

1.5 – 2.0

1.5 – 2.0

19 – 30

19 – 30

19 – 30

19 – 30

140

>150

170

>170

150х103

150х103

150х103

150х103

Помещение с обем около 40 – 50 m3
от – 20 до + 60
от – 40 до + 65
В оригинална опаковка, в сухи проветриви
хранилища
5

5

5

5
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1. Увод
През последното десетилетие значително се увеличи
използването на различни типове сеизмични сензори в много
области на науката, производството, в системите за измерване,
диагностика и контрол, в системите за наблюдение и охрана и
пр. Това се дължи, както на усъвършенстването на
технологичните възможности за изработване на все попрецизни и съобразени с конкретните потребности сеизмични
сензори, така и на развитието на комуникационните и
информационните средства за
разпространение и
визуализиране на получаваните от тези сензори данни. Поради
тези причини, както и поради усъвършенстването на
технологиите за обработване и анализиране на първичната
информация получавана от сеизмичните сензори е
изключително важно да се познават техните амплитудночестотни характеристики (АЧХ) [1, 2, 3 ].

Фиг. 2 Функционална механична схема.

За разкриване на свойствата на сензора използваме метода
на електромеханична аналогия [4].

Представеният сеизмичен сензор на линейни премествания,
позволява регистрирането на механични трептения в почвата.
Това негово свойство се използва при изграждането на системи
за охрана на сухопътни граници и инфраструктурни обекти. На
фиг. 1 е показан общият вид на сеизмичния сензор.

Използвайки този метод, е синтезирана следната механична
схема на сензора.

Фиг. 3 Механична схема на сеизмичния сензор за линейни
премествания.

Където mo – маса на трептящия елемент, co – еластичност
на трептящия елемент, m1 – маса на корпуса на приемника, m2,
c2 – маса и еластичност на херметизиращото покритие, m3 маса на околната среда.
От механичната схема на сеизмичния сензор за линейни
премествания получаваме еквивалинтната електрическа
заместваща схема.

Фиг. 1 Общ вид на сеизмичен сензор.

Функционалната механична схема на изследваните сензори
е показана на фиг. 2.
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Фиг. 4 Еквивалентна заместваща схема на сеизмичния сензор на
линейни премествания.

Пренебрегвайки
масата
херметизиращото покритие,
получаваме:

и
еластичността
на
за резонансната честота

Фиг. 5 Амплитудо-частотни характеристики; по хоризонталата
честотата [Hz], по вертикалата – амплитудата на сигнала от
сензора [mV], червен - пластини 0.2 mm, зелен - пластини 0.3 mm.

От анализа на АЧХ (фиг. 5) следва, че активните пластини
0.3 mm осигуряват по-висока ефективност на сензора при
повишаване на резонансната му честота.

Свойствата на представената механична трептяща система
зависят основно от масата на трептящия елемент m0, тъй като
инерционният импеданс е значително по-голям от еластичния и
този на активното съпротивление. Поради това, разглежданата
система има ниска резонансна честота и малко затихване.

На фиг. 6 са представени резултатите от измерванията на
сензори с различна маса на външния корпус, с еднакви
активни пластини и еднакви маси на трептящите елементи.

2. Изложение
Експериментите бяха проведени в лаборатория по
„Експериментална механика“ на ИМСТЦХА-БАН - София,
като включваха измервания на амплитудно-честотните
характеристики на няколко типа пиезоелектрични сензори. За
целта
са
използвани:
вибромаса
(VEB
RFT
MESSELEKTRONIK “OTTO SCHON – DRESDEN) 11075,
нискочестотен генератор (TESLA) RC Generator BM 534,
акселерометър BRUEL&KJAER, тип 4370 № 984125 и
усилвател произведен от същата фирма, тип 2625. Изполвано
беше и част от оборудването, доставено за 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.

Фиг. 6 Амплитудо-частотни характеристики; червен – алуминиев
корпус, син – месингов корпус.

От анализа на графиката (фиг.6) следва, че при сензори с
еднакви активни пластини 0.2 mm и еднакви маси на
трептящите елементи, използването на външен корпус от
месинг води до увеличаване на резонансната честота на
сензора.

Сеизмичните сензори на линейни премествания са
разработени в Института, и са предназначени да регистрират
механични трептения от повърхностни източници - главно хора
и трнаспортни средства. Обект на изследването са седем броя
сензори, различаващи се по: масата и еластичността на
трептящия елемент, и масата на корпуса на сензора.
Сеизмичният сензор на линейни премествания заедно с
еталонния акселерометър се разполага на подвижната
платформа на вибростенда. Осите им, чрез съответни
приспособления, се ориентират перпендикулярно на
плоскостта на движение на платформата. Извършва се
процедурата по калибриране на честотата и амплитудата на
въздействието. Изпитанията на сеизмичните сензори на
линейни премествания се извършват само по направлението на
работната им ос.
На фиг. 5 са представени резултатите от измерванията на
сензори с еднакъв външен корпус и еднакви маси между
пластините, но с различна елестичност на активните пластини.

Фиг. 7 АЧХ на сензори с еднакви маси на външните корпуси и еднакви
активни пластини с различни трептящи маси: червен – маса 120 g, син
– маса 40 g.

От анализа на графиките на фиг. 7 следва, че при сензори с
еднакви маси на външните корпуси и еднакви активните
пластини 0.3 mm. Намаляването на масата между активнита
пластини води до повишаване на резонансната честота на
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сензора. По този начин се осигурява раномерна честотна
характеристика за диапазона до 200 Hz.

3. Изводи
1. От анализа на графиките установяваме, че може да
управляваме резонансната честота на сензора, чрез
изменение на трептящата маса и по-слабо с изменение на
масата на корпуса.
2. Чувствителността
можем
да
управляваме
чрез
контролиране
еластичността
на
мембраната
и
пиезосвойствата на пиезоелемента.
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материални щети или разстройване на жизнено важни
социално-икономически дейности.
„Аварийна ситуация“ – възможна ситуация, при която
вследствие развитие на опасни процеси се налага намаляване
на натоварването върху потенциално опасен обект или рисково
съоръжение, като забавянето на мерките води до неизбежна
авария.
„Авария“ е инцидент от голям мащаб, включващ пътища,
магистрали и въздушен трафик, пожар, разрушаване на
хидротехнически съоръжения, инциденти, причинени от
дейности в морето, ядрени инциденти и други екологични и
промишлени аварии, причинени от дейности или действия на
човека [1, 2].
Съоръженията за съхранение на минни отпадъци са
потенциално опасни, рискови съоръжения. Те могат да
включват хвостохранилище (резервоар за събиране на
отпадъците и басейн), структури за декантация и преливници.
Съоръжението за съхранение на минни отпадъци може също да
представлява открити рудници, съоръжение за сухо
съхраняване, езера или подземни съоръжения за съхранение.
Експлоатационната фаза за едно такова съоръжение може да
продължи много десетилетия тъй като добивът и преработката
на минерали са в процес на постоянно развитие. Практиките по
отношение на проектиране, експлоатация и поддръжка, както и
регулиране на такива съоръжения могат да се развият
значително по време на жизнения му цикъл.
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, и са 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. Тяхната главна цел е да допринесат за
ограничаване на авариите в съоръженията за управление на
минни отпадъци, а също и тежестта на последствията от тях за
човешкото здраве и за околната среда [3].

1. Въведение
Промишлените аварии при експлоатацията на рискови
съоръжения от критичната инфраструктура, каквито са
хвостохранилищата могат да доведат до инцидентно
замърсяване на водите. Такива съоръжения представляват
сериозна заплаха за хората и околната среда, особено в случай
на неправилно проектиране, експлоатация или управление, тъй
като една авария може да доведе до неконтролирано изтичане
на хвост, опасни свлачища или изпускане на опасни вещества,
което да предизвика екологична катастрофа. Опустошителните
последици за хората и околната среда от такива инциденти,
както и техните трансгранични последствия бяха доказани от
значителни аварии от последните години в региона на ЕС,
напр. скъсването на язовирната стена на хвостохранилище към
минно съоръжение в Бая Маре, Румъния, през 2000 г., разливът
на утайки от алуминий в Колонтар, Унгария, през 2010 г. или
аварията в минната компания Талвиваара във Финландия през
2012 г.
Конвенцията на Икономическата комисия за Европа (ИКЕ)
на
Организацията
на
обединените
нации
относно
трансграничните последствия от промишлени аварии от 1992 г.
помага за защита на хората и околната среда от такива аварии
чрез предотвратяването им, доколкото това е възможно,
редуцирайки тяхната честота и острота и смекчавайки
последствията от тях.

2. Насоки за безопасност и добри практики по
отношение на съоръженията за съхранение на
минни отпадъци
В резултат на нарастващия брой бедствия планирането и
реализирането на мерки за намаляване на рисковите фактори и
осигуряване на определено ниво на защита на националните и
европейски критични инфраструктури е от съществено
значение.
Съгласно Директива 2008/114/ЕО на Съвета от 8 декември
2008 г. и Закона за защита при бедствия, понятието „защита“
означава всички дейности, целящи гарантиране на
функционирането, непрекъснатостта и целостта на критичните
инфраструктури, за да възпрат, смекчат и неутрализират
заплаха, риск или уязвимо място.
„Критична инфраструктура“ е система или части от нея,
които са от основно значение за поддържането на
жизненоважни обществени функции, здравето, безопасността,
сигурността, икономическото или социалното благосъстояние
на населението и чието нарушаване или унищожаване би имало
значителни негативни последици за Република България в
резултат на невъзможността да се запазят тези функции.
„Потенциално опасен обект (рисково съоръжение)“ е този,
който поради своите функции, размери или обслужвана зона
може при повтарящи се отклонения от нормалната
експлоатация или при увреждане и разрушаване, да причини в
големи размери увреждане на здравето на населението, смърт,

3. Възможности за заплаха при експлоатация
на рискови съоръжения от критичната
инфраструктура
За ефикасното установяване на рисковете, заплахите и
уязвимите места в съответните сектори се изисква
комуникация между собствениците и оператори на критична
инфраструктура, централни и местни държавни органи и
структури на гражданското общество. За намаляване на
рисковите фактори е създадена практика за мониторинг и
изготвяне на годишни доклади на национално, областно,
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общинско и обектово нива, както и периодично обновяване на
плановете за защита при бедствия, съсредоточено върху
рисковите райони и защитата на обектите от критичните
инфраструктури [4, 5].
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.
Разположено е в северната част на територията на „Аурубис
България” АД, непосредствено до южния склон на Стара
планина, фиг. 1.

3.2 Действия при аварийни ситуации
•
Преминаване на висока вълна с обезпеченост над
проектната:
Като правило провеждането на висока вълна, когато тя не
надвишава проектната или водохранилището има достатъчен
свободен обем, не е извънредно обстоятелство за
хидротехническото съоръжение. Въпреки високата сигурност,
осигурена от конструкцията на съоръжението, при падане на
извънредно интензивни валежи или снеготопене, се
предприемат следните превантивни мерки:
следи се притока на водата в езерото и водното ниво;
при необходимост се уведомяват общинските власти и
Гражданска защита;
при достигане котата на НВВН (най-високо водно
ниво) се обявява „АВАРИЙНА ГОТОВНОСТ“;
при продължаване покачването на нивото се обявява
„АВАРИЙНА СИТУАЦИЯ“.
•
Сеизмични въздействия:
Степента на активност, изразена по 12 степенната скала на
Медведев-Шпонхоер-Карник (МШК), се установява по
съобщения от Националните медии. При земетръс над 6-та
степен по скалата МШК се провежда визуален оглед на
хвостохранилището. Данните от огледа се записват в дневник и
изводите и заключенията се докладват на ръководството на
фирмата. Ако са констатирани необичайни изменения на
съоръженията се обявява „АВАРИЙНА СИТУАЦИЯ“, като се
организира непрекъснато наблюдение и засилен технически
контрол на хвостохранилището.
При застрашителни размери на контролираните величини
се уведомяват незабавно Гражданска защита – гр. Пирдоп, гр.
Златица.
При непосредствена опасност от пробив през оградните
диги трябва да се предприемат действия за намаление на
наличния воден обем и възможното ограничаване на
аварийното развитие. При необходимост се спира
Обогатителната фабрика и се прекратява подаването на пулп.

Фиг. 1 Депо за фаялитов отпадък в „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ“ АД

Западно от хвостохранилището се намира Пречиствателна
станция за питейни води, която задоволява потребностите на
комбината. Южно от хвостохранилището преминават
подземните деривации от язовир Душанци, чрез които се
осигурява производствена вода за технологичния процес на
„Аурубис България” АД.

•
Терористичен акт:
При получен сигнал за терористичен акт или поставено
взривно устройство незабавно се уведомяват органите на МВР,
ръководителя на аварийната група и гражданска защита.
При потвърден сигнал за терористичен акт или поставено
взривно устройство незабавно се обявява аварийна готовност,
като се уведомяват: Органите на МВР – тел. 112; Гражданска
защита – тел. 02/9875112; Ръководството на „Аурубис
България“ АД; Аварийната група.
Ръководителят на аварийната група действа според
указанията, дадени му от органите на МВР и Инструкцията за
действие при терористичен акт. Евакуират се лицата, които не
са включени в Аварийната група. Прекратява се достъпът на
хора и МПС в района.

3.1 Възможни причини за възникване на аварийна
ситуация
или
авария
при
експлоатацията
на
хвостохранилищата
Най-общо аварийна ситуация или авария могат да настъпят
при следните събития:
•
Преминаване на висока вълна с обезпеченост над
проектната
и
преливане
на
оградните
диги
на
хвостохранилището;
•
Сеизмични въздействия;
•
Терористичен акт (поставено взривно устройство или
осъществен терористичен акт – взрив в района на
хвостохранилището или по трасето на хвостпровода);
•
Друга тежка авария.

•
Друга тежка авария:
При настъпване на изброените в точка 3.1 събития, след
като бъде направено оповестяване, се предприемат следните
мерки за ликвидиране на аварията:
ако е необходимо и възможно се спира подаването на
пулп;
премахва се причината за нарушенията на дигите
(скъсан хвостопровод, запушен дренаж или друго);
едновременно с изпълнението на спешните технически
мероприятия за овладяване на аварията се търси
отговорен проектант за даване на техническо решение
за ликвидирането ѝ.

По конкретно горните събития могат да предизвикат:
•
Скъсване, пробив или прекомерна деформация на
оградните диги и неконтролирано изтичане на пулп;
•
Спукване, разкъсване или пробив на магистрален
хвостопровод който предизвиква изтичане на пулп;
•
Скъсване или пробив на колектора за избистрени води
от хвостохранилището до обогатителната фабрика, което
наводнява околният район;
•
Скъсване, деформиране на трасето, наклоняване и
други аварии по намивните хвостопроводи и напречните
изтичала, намиращи се върху дигите и създаващи опасност за
тяхното ерозиране и разрушаване;
•
Поява на филтрация през дигите, размътване на
дренажните води или други белези, показващи ненормална
работа на дренажите и долния изолационен екран;
•
Аварии по спомагателните стопанства, складове,
работилници, пътища и други.

4. Заключение
Големите промишлени аварии могат да причинят тежки
последствия върху населението и околната среда.
Неблагоприятните въздействия могат да засегнат територии
извън националните граници, което налага подобряване на
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съществуващия контрол на опасностите от големи промишлени
аварии и предприемане на подходящи превантивни действия за
осигуряване високо ниво на защита за населението и околната
среда в Република България.
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 [6]. 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 се
осъществява непрекъснат контрол върху спазването им.
Този статия се реализира във връзка с изпълнение на целите
и задачите 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“ 20142020.
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Резюме: The report analyzes several political, economic, social and cultural factors that make Islamic radicalism ground as an ideology
among Muslim communities in Albania. Radicalization is analyzed as a process in the context of the group level. The major research
approach is historical. Last but not least, this research pay attention on the threat that Islamic radicalism made in front of prospect of
opening negotiations for Albania accession to the European Union.
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BACKGROUND
 анализ на водещи групи фактори с вътрешно и външно
влияние върху процеса на радикализация.

1. Увод
След почти 30 години демократично управление, по редица
социално-политически характеристики, Албания остава страна
в преход. Въпреки че е член на НАТО и амбициозен кандидат
за членство в Евроепйския съюз (ЕС), Албания все още е
изправена пред много предизвикателства по отношение на
икономическото
развитие,
доброто
управление
и
върховенството на закона, борбата с корупцията и
политическата отчетност, насърчаването на регионалното
сътрудничество в съответствие с принципите на ЕС.

За ползите на настоящия доклад се въвеждат и следните
ограничения:
 по времеви обхват – фокусът е върху периода след 90-те
години на ХХ век;
 по групи фактори – акцентира се върху три групи
фактори на влияние (вътрешни и външни): политически,
социално-икономически и културни.

През последните години Албания привлича вниманието на
международната общност като
държава, „изнасяща“
чуждестранни бойци и други поддръжници на различни
терористични организации, участващи в сраженията във
войната в Сирия.

Приложената методика включва: исторически, дълбинен,
комплексен и динамичен подход, проучване и обработка на
информация от литературни източници, художествена
абстракция.

2. Кратка ретроспекция допреди 90-те години на
ХХ век

Чуждестранните бойци с албанско гражданство, които
подкрепят насилствения и радикален ислям и са се
присъединили към ИДИЛ, са 114 лица според официални
данни на албанската държава. Други организации и
изследователски центрове за сигурност посочват, че броят на
замесените албанци като джихадисти е приблизително 140-150
души. Трябва да се вземе под внимание, че приблизително една
трета от тях се завръщащи се. [1]

При албанското общество се наблюдава интересен фактор
за приемането на исляма. За разлика от останалите балкански
народи, по-голямата част от албанците възприемат новата
религия на доброволен принцип. В края на XVIII в., над 50% от
албанското население е ислямизирано, а в края на XIX в.,
мюсюлманите са приблизително 2/3, а православните 20% и
католиците 10%. [2]

В настоящия доклад обект на изследване е ислямската
радикализация в Албания. Радикализацията се анализира като
процес, при който група възприема все по-крайни политически,
социални или религиозни идеи, които отхвърлят или
подкопават статуквото в обществото по отношение на
съществуващите идеи, норми и практики.

Исторически, ислямската традиция в Албания се
характеризира с религиозна толерантност и умереност.
Възраждането
сред
албанското
население
настъпва
сравнително късно в сравнение с останалите балкански народи.
Идеите на Възраждането не променят отношението към
религията. Обществото остава консолидирано въпреки
религиозното многообразие и на всеки официален празник,
например обявяването на Албания за самостоятелна и
независима държава през 28.11.1912 г., има представители на
всички вероизповедания. Започва полагането на основите на
съвременните албански ислямски религиозни структури. През
1923 г. се взема решение от властващите за отделянето на
албанската мюсюлманска общност от Турския халифат.
Структурите включват регионални мюфтийства, имами, но
начело стои Главният мюфтия. Въпреки всичко, албанският
ислям остава свързан с турския. [2]

Появата и развитието на радикален ислям в Албания е
явление, обусловено от разнообразни вътрешни и външни
фактори. Именно затова предмет на изследване са основни
движещи сили, повлияли за еволюирането на радикализирането
на части от албанското общество.
Главната цел на разработката е да се създаде подходяща
среда за обобщен анализ в исторически план на възникването и
развитието на ислямския радикализъм в Албания. Чрез
изследване на ключови фактори на влияние е възможно да бъде
дискутирано и решението на Съвета на ЕС за започване на
преговори за присъединяване на Албания към ЕС.

През 1944 г., с налагането на комунистическия режим, на
религиозните структури се нанася сериозен удар. Със закон се
налага изискването към всички религии за вярност към режима,
като се изземват и национализират имотите им, с изключение
на самите храмови сгради. През 1967 г. се приема Закон за
атеистичната държава под диктаторството на Енвер Ходжа. В
Албания религията се забранява и държавата официално се
обявява за атеистична, което прави всички религиозни
деноминации забранени. Храмовите сгради престават да
функционират, голяма част от тях са разрушени.

За постигане на главната цел следва да бъдат изпълнени
следните задачи:
 изследване на историческото развитие на ислямския
радикализъм в Албания преди демократичните промени;
 проучване на основни причини за развитие на
радикализацията сред албанското общество в периода на
преход;
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Комунистичекият режим
албанското население. [2]

нанася

непоправима

вреда

на

причини за този резултат са действията и ненамесата на МОА,
като основна отговорна институция за религиозната ислямска
дейност в страната. Джамии и други обекти на религиозни
култове, където се извършва значителна част от радикалната
индоктринация, не са под прякото наблюдение на МОА. Тази
институция остава пасивна в онези първи години, когато
явлението все още е в началния си етап. [1]

3. Период на политическа и идеологическа
непредсказуемост
През 1991 г. новосъздадената конституция разрешава
свобода на религията, позволяваща отделяне на религията от
държавата [3]. Благодарение на новооткритата свобода на
религията, влиянието на религиозните общности в Албания
нараства с течение на времето и през следващите години на
албанския преходен период; в цялата страна се изграждат
джамии и църкви с бързи темпове [4]. Освен това, ислямът в
Албания претърпява лека промяна във формата - от
предпочитане на националната идентичност до подчертаване
на религиозната идентичност.

Друг тревожен факт е, че МОА има под своя юрисдикция
джамии и редица култови обекти, финансирани от арабски
фондации, които рано или късно ще заявят своите претенции,
създавайки напрежение сред населението. [2] Затова
екстремистките религиозни организации и екстремистките
движения, тясно свързани с международния тероризъм, се
разрастват. Това развитие води до появата на „проблемни“
организации и други недържавни актьори, установили
присъствието си в Албания. В следващите години тяхното
присъствие и действия изиграват важна роля при формирането
на новото предизвикателство за националната сигурност. В
резултат, шест водещи неправителствени организации,
свързани с тероризъм, създават лагер в Албания между 1991 и
2005 г., без на това да бъде обърнато особено внимание от
страна на правителството. Въпреки това обаче, успешните
операции за борба с тероризма от албанското правителство (с
подкрепа от Запада) слагат край на тяхната дейност. [9]

Липсата на координация между албанското правителство,
местните общности и Mюсюлманската общност на Албания
(МОА) [5] отслабва държавния мониторинг върху религиозната
дейност и разширява възможностите за навлизане на радикални
религиозни идеологии в страната. През 1992 г., в опит да
привлече чуждестранни инвестиции, албанското правителство
се
присъединява
към
Организацията
за
ислямско
сътрудничество (ОИС) [6]. Впоследствие обаче, това решение
води до направени инвестиции от специфични уахабистки и
салафистки групи, които привнасят форма на радикална
идеология в страната [7]. Твърди се, че първите данни за
засилваща се пропаганда на радикален ислям - уахабизъм и
салафизъм - са в районите: Поградец, Либражд, Елбасан,
Булчиза. От същите са и първите доброволци, заминаващи за
Близкия изток, в подкрепа на ИДИЛ. [2]

През 2006
г. Албания се присъединява към
„Споразумението за асоцииране и стабилизиране“, в което се
акцентира върху борбата с тероризма и заплахите, които могат
да се появят не само отвън, но и вътре в самите общества и
сред техните малцинства. [2]
През 2007 г. група общественици се опитват да създадат
ислямска партия, с твърде съмнителни членове и програма,
регистрацията ѝ е отказана, но това буди доста въпроси сред
албанското население. [2]

Членство на Албания в ОИС е мотивирано с финансовоикономически аргументи, но претърпява неуспех поради факта,
че инвестициите от арабския свят стават все по-ограничени. В
резултат, страната променя своята политика по отношение на
организацията, която се смята и за проводник на радикалистки
идеи. Отдалечава се и поема курс към сближаване със страните
от НАТО и ЕС. [2]

4. Феноменът „чуждестранни бойци“
Албания изпитва феномена „чуждестранни бойци“,
отиващи в Сирия, за първи път през 2011 г., но по-голямата
част от албанските чуждестранни бойци пътуват за Сирия през
2012 и 2013 г., и по-малък брой през 2014 г. Предвид периода,
когато те заминават за Сирия, (преди основните терористични
клетки да бъдат установени) би изглеждало, че албанските
граждани напускат страната си, за да се борят за сирийските
опозиционни сили срещу сирийския режим. Конфликтът
ескалира и опозицията се разделя на различни групи, тогава
албанските граждани започват да се борят от името на
терористични организации като ИДИЛ, Фронт Ал-Нусра и
Джайш ал Ислям (Армия на исляма) в Сирия и Ирак. [10]

Развитието на религиозните свободи и институции е
дълбоко повлияно от политическото, икономическото и
социалното развитие през посткомунистическите години. То
става възможно благодарение на усилията на чуждестранни
религиозни институции, международни организации и други
държави. Тяхното влияние се превръща в движеща сила поради
няколко факта:
 ограничени държавни финанси;
 липса на политическо
значението на развитието на
институции;

виждане по отношение
религиозните свободи и

Медиите и широката общественост започват да насочват
вниманието си върху този въпрос след поредица от
терористични атаки в началото на 2014 г., отбелязвайки
участието на лица от Западните Балкани в конфликта (главно
от албански и босненски произход). Отразява се връзката
между екстремистките клетки в Западните Балкани и Европа.
Първоначално, голяма част от албанските екстремисти се
присъединяват към терористичната организация Джабхат Ал
Нусра, като само малка част се присъединяват към ИДИЛ.
Въпреки това, през годините ситуацията се променя, тъй като
все повече и повече лица започват да се присъединяват към
ИДИЛ. Албанските екстремисти с произход от Косово,
Албания и Македония се организират като група в Сирия,
заявявайки своята лоялност към ИДИЛ и неговите лидери. [1]

 липса на правна рамка, регулираща тези институции. [1]
В същото време слабото и недостатъчно компетентно
ръководство в MОA създава първите разриви в общността.
Десетки албански младежи получават своето религиозно
образование в арабския свят, което е в разрез с нормите на
албанския ислям, който е по-традиционен и свързан с Турция.
Обособява се една доста по-консервативно мислеща прослойка,
с радикални виждания за друговерците. Характерното за тях е,
че посещават определени места - основно джамии, където
общуват със съмишлениците си. Много имами, които са
практикували исляма в Близкия изток, започват да оспорват
традиционните възгледи на по-старото поколение имами, на
които им липсва подходяща квалификация след години
религиозни лишения по времето на комунистическия режим.
[8]

Албанските власти решават да предприемат сериозни
мерки, за да ограничат заминаващите, но и тези, които се
връщат. Налагат се строги законодателни мерки за участието
им във военните конфликти в Сирия и Ирак. Нещо повече,
външният министър на страната излиза с официално
признание, че има вероятност на територията на държавата да
са създадени и да действат лагери за обучение на джихадисти.

Една от причините за засилване на ислямския радикализъм
е навлизането му в мюсюлманската общност чрез
индоктриниране на все по-голям брой хора. Основните
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През годините на преход се наблюдават слаби
икономически темпове и растящ брой на безработните. За
разлика от доброволците от Босна и Херцеговина, които
посочват като главна причина за заминаването си в районите на
конфликт, религиозните чувства, то в Алабния доброволците
посочват чисто финансови причини, тъй като споделят, че са
безработни и нямат възможност да издържат себе си и
близките си. Голяма част от тях са предимно от бедните селски
райони или бедните покрайнини на големите градове. Това са
хора наемници, а не такива обладани от религиозна ревност.
Други смятат и допълват, че мотивиращо за тях е и
идеологическото въздействие, както и фактът, че ще получат
по-добро религиозно образование в Близкия изток, ще намерят
съмишленици и приятели, които ще се превърнат в тяхно
семейство. [2]

Това поддтиква държавните институции към изготвянето на
законови норми, преследващи строго вербовчиците и тези,
които се присъедняват към фундаменталистката пропаганда.
Има данни от полицейските служби, че в част от джамиите,
освен религиозна, тече и друг вид подготовка - военна. Но тези
мерки не дават желания резултат, тъй като те са по-скоро
последваща мярка, отколкото превантивна, вследствие на което
радикализацията и броят на заминаващите доброволци
нарастват. [2]
Албанското Министерство на вътрешните работи - в
сътрудничество със структурите за борба с тероризма в
рамките на държавните полицейски и разузнавателни служби предприма следните действия до юли 2013 г:
 три операции срещу групи, които възнамеряват да
извършват терористични актове, като общо арестуват 14 лица,
докато се издават заповеди за арест на още 5 лица;

Неоправданите очаквания и последвалите от това лишения
са друг социално-икономически фактор, който се явява са
мощен двигател на активността на радикализацията сред
младите хора с добро ниво на образование, над средното и
университетското ниво. Младежите с по-високо образование
смятат, че заслужават по-добри житейски резултати, отколкото
могат да им осигурят техните общества. Обикновено не могат
да получат вида работа, която смятат, че заслужават; като
признават, че непотизмът пречи на достъпа до работни места.
Младите мъже може да нямат икономическа стабилност за
сключване на брак, а това обикновено се приема като сериозен
недостатък сред традиционните мюсюлмански общества. [11]

 операция срещу терористични групи, довела до ареста
на 5 лица и заповеди за арест за 2 лица;
 арест на четири лица по обвинение в извършване на
терористични дейности. [1]
Общо 15 лица са арестувани по съдебен ред, като други 6 са
обявени за издирване от полицията с обвинението за „набиране
на лица с намерение да извършват терористични действия и да
финансират терористични дейности“, както и „подбуждане на
обществото към извършване на терористични актове“. [1]

Наблюдава се социална маргинализация и социално
изключване. Онези, които са бедни, безработни и без особени
възможности винаги остават отритнати от обществото, което
неминуемо води до капсулирането им. Това е фактор, който
благоприятства тяхното вербуване от радикалисти и
проповядването на „по-добрия живот“, който ги очаква сред
техните „братя“ радикалисти в присъедняването им към
фундаменталистката общност. Изправени пред подобен избор,
социално маргинализираните и отчуждени хора почти винаги
поемат по пътя на радикализация. [2]

5. Основни фактори на влияние за развитие на
радикализацията в Албания
Необходим е поглед към факторите, които стоят в основата
на зараждащата се трайна радикализация сред групи от
албанското население.
Първата група фактори са политическите.
Липсата на строго законодателство в периода на преход
към демократичен строй се оказва благоприятен период за
засаждане на радикални идеи сред податливите общности.
Бавният и труден процес на демократизация на Албания,
слабостта на албанската държава в прилагането на
законодателството и опазване върховенството на закона се
използват от екстремистите с цел радикализиране на малка
част на албанската мюсюлманска общност, като се стремят да я
убедят, че ислямът е решението на техните проблеми. [1]

Последната група са културните фактори, като
преобладават религиозните. Първите два примера са външни
движещи сили на влияние.
Населението може да възприеме по-широка културна
заплаха - за традициите, обичаите, ценностите и усещането за
колективна или индивидуална чест и достойнство. Поширокото схващане за сериозни заплахи за обичаите и
ценностите - и за чувството за лична и колективна чест,
свързани с тези ценности - може да играе решаваща роля в
разпространението на процеса на радикализация. Културната
заплаха се възприема под формата на „мръсни петна“,
асимилация и загуба на местната култура под влиянието на
чужди, модерни и западни култури. [11]

Справедливостта е критична ценност в исляма. Широко
разпространената корупция, особено високото ниво на
корупция в съдебната система, и липсата на безнаказаност за
висшестоящите елити предизвикват гражданско разединение и
политическа апатия и може да насърчат дълбокото чувство на
морално възмущение. Колкото по-корумпирана е средата,
толкова по-лесно е радикализиращите се групи да се утвърдят
като „праведна“ алтернатива и да се използват като оръжие
срещу аморални управляващи елити. [11]

„Проактивни” религиозни програми и екстремистка
религиозна идеология - популяризиращите подобни програми
се опитат да наложат на местното население своята версия на
исляма, джихада и т.н. По този начин се отслабват
традиционните и по-умерени и толерантни религиозни
структури и практики. За да наложат своите вярвания над всяко
друго, мюсюлманско или немюсюлманско, екстремистката
идеология произволно се позовава на религиозни писания, като
игнорира ислямския основен принцип на толерантност.
Екстремистките групировки не приемат никакъв вид
компромис, ничие различно мнение или позиция.

За разлика от горепосочените два политически фактора,
които по характер са вътрешни, възприятието, че
международната система е коренно несправедлива и враждебна
към мюсюлманските общества/народи, е плод на пропагандата
от страна на радикализираните групи отвън. Но успешно
успява да влияе върху част от албанското общество.
Втората група движещи сили са социално-икономическите.
Неудовлетворените социални и икономически нужди - особено
когато се комбинира с други фактори като широко
разпространената корупция и липсата на сигурност и
справедливост - може да бъде опасна движеща сила,
използвана от екстремистки групи, които да предлагат наемен
труд и търсене на работна сила. [11] Тази група фактори са
вътрешни по характер.

Друга причина от културен характер, влияеща върху
растежа на броя на екстремистите и навлизането на
екстремистка идеология в Албания, е провалът на МОА. По
вид този фактор е изцяло вътрешен. Като най-важната
институция за религиозна дейност тя не успява да предотврати
развитието на явлението „радикализация“. Не всички джамии и
други култови обекти, в които се извършва индоктринирането

189

TECHNICS. TECHNOLOGIES. EDUCATION. SAFETY. 2020 VOL. 3

на тези хора, са под юрисдикцията на МОА. Ектремистките
религиозни музикални звуци и посланията за разпространение
на омраза, предавани от някои официални джамии, пораждат
сериозни и основателни притеснения.

[9] Kullolli, A. Proselytization in Albania by Middle Eastern
Islamic Organizations. Institutional Archive of the Naval
Postgraduate School, 2009, pp.42-47
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Berlin/Tirana: Berghof Foundation and Institute for Democracy and
Mediation (IDM), 2018, pp. 8-10

6. Резултати за обсъждане
Главната цел на доклада е да се изследват основни събития,
както и да анализират ключови фактори, вътрешни и външни,
оказващи влияние върху възникването и развитието на
ислямската радикализация на представители на албанското
общество.

[11] GJERGJI VURMO et al. RELIGIOUS RADICALISM AND
VIOLENT EXTREMISM IN ALBANIA. Institute for Democracy
and Mediation (IDM), Tirana, 2015, pp. 48-94

Въз основа на резултатите от изследването може да се
обобщи, че социално-икономическите и религиозните фактори
имат най-силно влияние върху процеса на радикализация в
Албания. Високите нива на безработица, бедността, липсата на
социални услуги, социално-икономическа несправдливост,
агресивно влияние на чуждестранни религиозни организации,
религиозна неграмотност, позволяваща манипулации, слаб
капацитет от страна на местните религиозни институции и
лидери – това са само част от движещите сили в подкрепа на
ислямския радикализъм.

7. Заключение
В заключение е необходимо да се отбележи, че главната цел
и задачите, заложени в настоящия доклад, са осъществени.
Влиянието на ислямския радикализъм върху различни
прослойки от албанското общество нанася сериозни негативни
последици върху сигурността и благосъстоянието не само на
Албания, но и на съседните й държави. Амбициите на Албания
за присъединяване към ЕС, чийто преговорен процес вече е
одобрен от Съвета на ЕС, обаче изискват категорични и
целенасочени
мерки
за
противодействие
срещу
радикализацията от страна на всички ангажирани органи и
институции.
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Application of restraint devices as a method of protecting the personal safety of the police
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Abstract: The existence of special police authorizations justifies the legal goal of applying restraint devices. Considering its function, the
application of restraint devices must be an exception, not a rule and that's the reason why it should be applied only when there are no other
methods of solving a conflict between the police and citizens. When applying restraint devices, special attention should be put on the safety
of the police officers. Taking into consideration all potential and unseen threats that may arise, it is crucial to provide high quality
preconditions for the legal proceedings. As a result of that, this paper analyses and elaborates in detail the tactical model during the direct
application of the restraint devices - "handcuffs". The application of this model includes performing several tactical and security activities
that would minimize the security risks among the police but in the meantime will not put into danger the dignity of the person being
handcuffed.
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When initiating the handcuffing procedure, the first step is to
make a personal safety assessment. The initial security assessment
of the situation is an important part of the tactical procedure, as it
includes all relevant data on individuals and influences the decisionmaking process of police officers in the process of restraining.
When assessing the safety of the individuals, specific information
about body constitution and appearance, physical abilities, skills,
emotional and mental state, mood, age, etc. are collected. The
quality perception of police officers for the different characteristics
of a person is an important prerequisite for further police action,
because it largely determines the order of use of appropriate tactical
methods. When it comes to making a security assessment of people,
there are three different categories of behaviors [8]: people who
cooperate completely, people who do not potentially cooperate, and
people who do not cooperate at all.
The first category includes persons who actively and voluntarily
cooperate and do not oppose the given orders and requests from the
police officers for handcuffing. If resistance occurs among these
individuals, it is usually verbal and is expressed through various
voice complaints, repetition of questions, and so on. People who do
not potentially cooperate in the initial part of the procedure, there is
nodo not manifest visible verbal or physical resistance, but they
manifest number of physical signs such as rubbing the hands,
spreading the pupils, tightening the facial muscles, stiff posture,
through which signals are intentionally or unintentionally sent for
their further conduct. In such circumstances, the police officers are
involved in a continuous monitoring and preparation for an
appropriate response depending on the resistance that may arise at
any point in the restraining or handcuffing procedure. The category
of people who do not cooperate completely are people who show
behavior that aims to physically impede the attempt of police
officers to use restraining devices. In such complex communication
circumstances, the police officers are forced to use additional means
of coercion (physical force, rubber truncheon) to overcome
resistance and establish physical control over those who are to be
detained.
After conducting the security assessment of the individuals that
should be detained, the next step is to bring the persons to an
appropriate handcuffing position. The choice of the position in
which the handcuffing will take place should be in accordance with
the behavior of the persons, in order to timely prevent an attempt to
escape, to overcome resistance, to repel an attack and to prevent
self-harm. Depending on the behavior of the individuals, the
handcuffing is performed in a standing, kneeling or lying position
[9]. Among cooperative individuals, the handcuffing procedure is
usually performed in a standing position, while among less
cooperative individuals, the handcuffing is always carried out in
kneeling or lying position.
The tactical procedure of bringing individuals into a
handcuffing position begins with indicating the reasons and the
legal obligation to use of the restraint devices. During the official

1. Introduction
Handcuffing, as a coercion method used by the police to restrict
the movement of a person is applied by the use of two types of
devices: formative and manual [1]. Formative devices include
handcuffs and plastic straps, while manual devices can include
different items such as a strap, adhesive tape, scarf, rope, clothing,
chain, etc. In all cases, where the conditions for handcuffing a
person are met, the formative devices (metal handcuffs have an
advantage) must be used, and while the manual devices are used
only in those situations when a sufficient amount of metal or plastic
handcuffs is not available.
Determining the conditions under which the police use coercion
methods usually happens when a person is detained, deprived of
liberty, or executed. This means that the police have a legitimate
right to use methods of coercion in the following cases: to prevent a
resistance by a person or to prevent an attack to a police officer, to
prevent a person from escaping and to prevent self-harm or injury
[2]. Knowledge of the legal grounds regarding the use of restraint
devices is a good prerequisite for high quality and effective
implementation of the legal duties, but this condition alone is not
sufficient if other conditions are not provided for safe and smooth
implementation of the entire restraining procedure.

2. Tactial model of policing
implementation of restraint devices

during

the

The legal obligation to use restraint devices requires that the
police implements suitable tactical manners of conducting the
procedure that is in full compliance with the prescribed safety
procedures [3]. If the use of restraint devices is known to be a very
dynamic and complex process, then the police must not allow the
consequences of inadequate and inappropriate actions to occur. The
main goal, during the application of restraint devices, is ensuring
personal and the safety of other individuals, because in this way it
directly reduces of avoids the danger of unwanted bodily injuries
among both parties [4].
When the handcuffing is carried out, it must be performed in a
fast and energetic manner and not to allow any reactions from the
persons being detained (attempt to escape, attack on police officers
or other personal, self-harm). If it happens that the persons manifest
any of these illegal actions, then it is necessary to use other methods
of coercion to prevent such behavior and not to allow further
escalation of the situation [5]. In the process of finding a solution
for the proper use of the restraint devices, the tactical procedure
through which the essential requirements of the police will be met
implies the consistent fulfillment of a number of tactical-security
activities that will enable the normal course of the legal procedure
[6, 7].
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and is pressed until it closes and enters the grooves of the fixed part
of the bracelet. When placing the handcuffs, police officers should
be careful not to over-tighten the handcuffs, as normal blood
circulation and damage to the skin and soft tissues of the wrists may
occur. To prevent this from happening, an additional check is
always made of the tightness of the handcuffs and, if necessary,
they are loosened. In addition, double locking of the handcuffs is
performed with the help of a locking fuse in order to prevent abuse
by persons who may intentionally cause the handcuffs to tighten
(Fig. 3).

address of the police officers, voluntary consent is required for
placing handcuffs, which especially emphasizes the need for full
cooperation during the procedure. If successful, the police officers,
by giving simple verbal guidance and instructions, bring the persons
to the desired position (Fig. 1).

Fig. 1 Taking position for handcuffing.
After bringing the persons in a handcuffing position, the next
step in carrying out the tactical procedure and to bind the persons.
In order to gain an advantage and control over those who are being
arrested, police officers need to take the following tactical actions
into consideration [4, 6]:
 to perform adequate tactical and secure spatial
positioning;
 to take a preparatory position for taking out the handcuffs;
 to hold the handcuffs in a proper manner;
 to choose the appropriate way of approaching the
individual being detained;
 to establish strong physical contact with the individual;
 to maintain the correct position of the handcuffs when
using them.
Proper tactical and security positioning in space means that
police officers should always stay at a safe distance, i.e at a
minimum distance of three to five steps from the person to be
detained. This distance is a "remote security zone" because police
officers can protect themselves or avoid possible counter-attack by
the individual. Once the preparation position is established, they
proceed with removing the handcuffs from the holster. The
handcuffs are usually held with the dominant hand in the area that
connects the two steel rings in the direction of the rings in order to
allow a quick reaction in case of a sudden attack. The position of
the forearms and elbows should be close to the body, because in a
case of an attack they will be able to more easily protect the head
and upper body. Before approaching and making physical contact
with the person that should be arrested, the police officers are
placed at an angle of 45 degrees and thus form a "security triangle"
(Fig. 2).

Fig. 3 Putting, checking and handcuffs double locking.
After the handcuffing procedure is completed, prevention
search is continued. The manner of the search largely depends on
the situation and the circumstances under which the connection is
made, as well as on the very situation in which the persons find
themselves. It is common practice to conduct the search in the same
position in which the handcuffing took place, but if necessary
(visible verbal or physical resistance is manifested) the individuals
can be brought to another less risky position (from standing to lying
down, and from kneeling in lying position).
At the moment when the search begins, it is necessary to
provide all the conditions for safe and uninterrupted conduct of the
entire search procedure and not to allow any possibility of any
reaction by the person being searched. To achieve this, certain rules
must be observed when searching [10]:
 never step in front of people during the search;
 systematically divide the body parts vertically and
horizontally;
 not to proceed to the other side of the body of the person,
until one half of the body has been searched in detail;
 to practice a search by touching with the back of the
palm;
 always maintain physical control over the person by
holding the handcuffs or using a lever on the palm;
 when performing the search, pay special attention to all
the natural indentations of the body, groin, armpits, hair,
shoulders, front and back waist;
 whenever there are conditions to practice the search, it
should be performed by two police officers.
Adhering to the basic safety rules, the search of a person in a
standing and kneeling position is performed by pulling the upper
part of the body backwards or pressing it forward in order to further
disturb the stability, and then all parts of the body on the right and
left. Unlike the previous two positions, the search in a supine
position due to the specific placement of the faces and the minimum
possibility of moving is performed with the help of police officers
who twist the person on the right and left side so that they can more
easily conduct the search (Fig. 4)

Fig. 2 Forming a “security triangle” during handcuffing.
At the moment when physical contact with the person that
should be detained is established, the positioning of the police
officers depends on the position of the person and on the manner in
which they behave. Control over those who cooperate, regardless of
their position, is achieved by taking a stable position and by
covering (fixing) the hand in the part of the wrist around the palm.
This tactical way of proceeding, implemeneted by the police
officers, provides an advantage and additional protection if there is
a reaction from those who are arrested.
Once the necessary conditions for establishing physical control
over the person have been provided, police officers proceed with
putting the handcuffs around the wrists of the person. The handcuffs
are placed in such a way that the moving part of the bracelet
approaches to the wrist of the nearest and then the farthest hand,

Fig. 4 Searching a person in standing, kneeing and lying position.
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The search is followed by a tactical procedure of guide the
detainees. In order to initiate this procedure, it is necessary to bring
the searched person to an appropriate position. Among people who
are in a standing and kneeling position, this is achieved only by
issuing short verbal orders, while in persons who are in a supine
position, a complete procedure for lifting the faces is performed.
Once the people have been brought into the wanted position, it is
very important to maintain total control over them and eliminate
any possibility of reaction and an attempt to escape. Depending on
the category of people and their behavior, an appropriate tactical
approach to is used. Among people who cooperate, control is
provided by soft (preventive) physical contact, which is achieved by
holding the handcuffs and the hand in the area of the elbow, while
among people who partially, or not fully cooperate, control is
achieved by inflicting an appropriate degree of pain in the area of
the hand (Fig. 5).

3. Conclusion
The police profession, due to its specific nature and exceptional
social significance, always carries a high risk and danger for the
police officers, especially in those cases when the legal
requirements for the use of coercion methods are met. Given that
any presumed situation in which coercion methods are used,
including handcuffing, poses a serious problem for the protection
and the personal safety of members of the police, then, it is
necessary to develop solutions in order to reduce or avoid negative
consequences. Therefore, within the frames of this paper, through
elaboration and detailed analysis of the tactical model for police
action and the immediate use of the methods of coercion "handcuffs", an attempt was made to single out and emphasize the
most important tactical-security activities that would allow
uninterrupted procedure without violating the dignity and reputation
of the person being detained. Moreover, of special importance for
solving the complex problems between the police and the citizens,
is to work continuously on raising the quality of education and
training in order to improve mutual communication and personal
security.
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Тенденции в развитието на нелеталните оръжия с кинетично (ударно) действие
Trends in the development of non-lethal weapons with kinetic (impact) effect
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Abstract: The work is an attempt to briefly present the evolution of non-lethal weapons (NLWs) with kinetic effect in recent decades.
Since it is impossible to describe all conceptual and existing weapons, some examples of traditional and advanced NLWs are presented here
that give an idea of the main problems in their development and use as well as of the approaches to solving them. Thus the main trends in the
development and employment of the non-lethal impact weapons are outlined.
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Най-старият и опростен дизайн са правите палки с фиксирана дължина. Обикновено представляват цилиндър с формована ръкохватка. Правите дървени палки, използвани през 50те и 60-те години на ХХ-и имат съществен недостатък – те са
изключително неудобни за носене. Съвременните прави палки
варират по размер от къси (по-малко от 30 cm) до дълги 90 cm.
Най-често са изработени от твърда дървесина, но се предлагат
варианти от други материали като алуминий, плътна пластмаса
и гума. Гумените палки имат по-меко въздействие и не са
много ефективни, когато се използват върху ръцете или краката на субекта, но могат да причинят нараняване при удар в
главата. По тази причина много полицейски служби са престанали да ги използват. Дългите палки обикновено се използват
при мащабни безредици или от конна полиция. Съвременните
палки от този тип най-често са с дължина 90 и 100 cm и са
изработени от поликарбонат. Те осигуряват по-голяма сила на
удара в сравнение с дървените и алуминиевите, не се огъват и
не се деформират. Имат захвати в двата края, позволяващи
удобно и надеждно захващане и от двете страни.
Малко по-сложен дизайн имат палките със странична
дръжка. Съвременната палка от този тип е въведена в правоприлагането на САЩ под името името PR-24 през 70-те
години. Изработена е от поликарбонат или алуминий и с
подходящи умения предоставя повече възможности за самозащита и контролиране на индивиди в сравнение с правите
палки. Използва се от полицейски служители в много страни и
е любимо оръжие на частните охранители. На практика използването на тези палки е ограничено, заради необходимостта от
сериозно обучение, а също и заради неудобството при носене.
В средата на 80-те години се появила нова сгъваема палка ASP, която била възприета незабавно. Тя има конструкция със
заключващо устройство, като разгъването й до пълната дължина става под действие на инерцията. Оригиналните палки се
изработват от висококачествена стомана. Те имат твърд връх,
за да се максимизира силата на удара, когато се използват като
ударно оръжие и са способни да разбият прозорец на автомобил. [1] Тези палки са много удобни, защото могат да бъдат
разгънати бързо, а когато са прибрани не затрудняват действията на офицера, затова са изключително популярни.
Леките телескопични палки също се оказали несъвършени.
Едно от достойнствата на тяхната конструкция е бързото
„презареждане‟, благодарение на което те могат да изпълнят
няколко удара за кратък период от време. Обаче било установено, че не са подходящи за справяне с по-масивни нападатели, за което се изисква по-голяма спираща сила. Наред с
оплакванията на ползвателите, че са неефективни за поразяване
(поради кухата конструкция), понякога палките се затваряли по
време на среща с обекта, в други случаи не се прибирали след
разгъване. [1] Главното предимство на тези палки е удобството
при носене, обаче за сметка на него са пренебрегнати основните причини за носенето на палка - безопасността на служителя
и ефективността на оръжието, заради което много офицери на
първа линия са се върнали към старите дървени палки.
За да се отстранят проблемите на леките сгъваеми палки, са
създадени по-тежки и здрави версии, като палките RCB. Те са с

Увод
Нелеталните оръжия с кинетично действие се разработват и
използват с цел временно изваждане от строя чрез причиняване
на болка и леки травми. Те се използват от полицията, военните, силите за сигурност и в поправителните институции за
подчиняване на агресивни индивиди, както и за разпръскване и
контролиране на тълпи. Средствата с ударно действие като
палки, пластмасови и гумени куршуми, торбички заредени със
сачми, водни оръдия, са традиционни полицейски оръжия в
целия свят от десетилетия. Непрекъснатите усилия за усъвършенстването им са довели до създаване на модерни конструкции, съчетаващи ефективност на въздействието с висока степен
на безопасност за целевите обекти и служителите.
Настоящата работа е опит да се представи в синтезиран вид
еволюцията на нелеталните оръжия с кинетичен ефект през
последните десетилетия, на базата на обширни проучвания на
автора в областта на развитието на нелеталните оръжия,
включително в рамките на проекта „Quasar“ финансиран по
оперативна програма „Intelligent Growth“ на ЕС. Доколкото
описването на всички съществуващи оръжия е невъзможно, тук
са подбрани примери за „конвенционални“ и модерни оръжия,
даващи представа за проблемите при тяхното разработване и
използване и подходите за решаването им. Това позволява да
бъдат очертани основните тенденции в развитието и приложението на оръжията с ударно въздействие.

Преглед на видовете нелетални средства с
кинетично действие
Нелеталните оръжия, използващи кинетична енергия, се
разделят на три групи: палки, боеприпаси и водни оръдия.

Полицейски палки
Полицейските палки са оръжия с директно въздействие и
тяхната сила се доставя чрез мускулите на полицая, като
произвежда частично и временно обездвижване и болка.
Палките съществуват в многобройни варианти, в зависимост от
дизайна, материала, теглото, дължината и дебелината. Докато в
миналото палките са били изработвани от масивно дърво,
съвременните обикновено са от гума, синтетични полимерни
материали или метал. Гумените палки могат да бъдат гъвкави
или негъвкави, като сърцевината на последните представлява
метален прът или тръба, съдържаща метални топчета. В много
страни се използват палки с метална сърцевина с гумено
покритие, които понякога завършват с гъвкава част от гума или
олово обвито в кожа, които като правило се прилагат за
зашеметяване. Металните палки често са телескопични, с
дължина от 20 cm в сгънато до 60 cm в бойно положение, като
разгъването се извършва ръчно или автоматично чрез пружина.
Някои палки имат възможност за изстрелване на дразнещ
химикал с натискане на бутон или с вградено електрошоково
устройство. Макар и възприемани като чисто полицейско оръжие, палки се използват и от редица други силови единици.

194

TECHNICS. TECHNOLOGIES. EDUCATION. SAFETY. 2020 VOL. 3

дължина от 53 до 73 cm, изработват се от висококачествена
стомана и не се огъват при удар. Тежестта се преразпределя в
предната част на палката, с която се извършва ударът, а не в
дръжката, което означава постигане на по-силен удар с помалък замах. [2] Освен това имат по-широка „капачка‟ на върха
за предотвратяване на сериозно нараняване и подобрени механизми за разгъване и предпазване от нежелано сгъване.
Опит да се съчетаят предимствата на съществуващите
видове палки, като същевременно се елиминират техните
недостатъци, представлява създадената в средата на 90-те
години „бързо въртяща се палка‟ RRB. Тя е версия на палката
със странична дръжка, която използва силата на въртеливото
движение. Проектирана за използване в различни ситуации, тя
комбинира поразяващите способности на правите палки с
блокиращите предимства на палките със странична дръжка. В
международен план RRB се използва в цяла Европа, части от
Канада и Латинска Америка и сравнително отскоро в някои
региони на САЩ. [2] Макар да е виждана от някои като новото
оръжие на полицията заради предимствата си, тази палка засега
не е намерила широко приложение, тъй като използването на
пълния й потенциал изисква продължително обучение.
Като цяло, палката е мултифункционално устройство, което
може да бъде бързо достъпно и използвано като оръжие или
инструмент за контрол. Тя може да се използва също за отваряне на врати при претърсване на помещения или счупване на
прозорците на автомобили и помещения, когато е необходимо.
Това са предимства, които не предоставя никое друго нелетално оръжие. Доколкото преимуществата и недостатъците на
даден вид палка се определят от множество фактори, едва ли
някога ще бъде изобретена „идеалната‟ палка, която да
отговори на всички изисквания. Трябва да се подчертае, че за
разлика от другите видове нелетални оръжия, ефективността на
палката зависи по-скоро от уменията на ползувателя, отколкото
от нейната конструкция. Независимо от нейния вид, в квалифицираните ръце на компетентен, обучен офицер, палката
трябва да бъде първото отбранително оръжие срещу
невъоръжено лице на разстояние до 3 m. [2] Макар палката да е
сравнително елементарна като дизайн и възприемана от новото
поколение като „стара школа‟, нейната полезност е безспорна,
особено в случаи, когато други несмъртоносни опции не
успяват да подчинят или контролират обекта.

ният диапазон (в който са ефективни) все повече нараства.
Проблемът, пред който са изправени конструкторите, е да се
сведе до минимум първият, като максимално се увеличи вторият, т.е. да се постигне възможно най-широка ефективна зона.
С тази цел се разработват различни решения за подобряване
както на мунициите, така и на изстрелващите системи.
Съвременните непроникващи боеприпаси са много
разнообразни като конструкция и калибър и се изстрелват
както от стандартни пистолети, пушки и гранатомети, така и от
специално разработени доставящи системи. С цел повишаване
ефективността на въздействието, някои от тези заряди в
допълнение към кинетичния ефект имат полезен товар от
сълзотворен газ, лют спрей или маркиращи бои.
Нелеталните боеприпаси с кинетично действие най-общо
могат да бъдат категоризирани като гъвкави и негъвкави.
Първата група включва боеприпаси, които не са с твърда
формована конструкция, най-разпространени от които са т.нар.
„торбички с боб‟, изработени от различни плътни тъкани и
заредени със сачми от различни материали. Торбичката се
навива, след което се вкарва в гилзата. Такива боеприпаси се
изстрелват от пушки 12-и калибър, 37 mm газови пушки или 40
mm гранатомети. Първоначалният дизайн на „торбичките‟ е
квадратно джобче, пълно с оловни сачми. Този заряд, разгъващ
се в полет, има голям потенциал за наранявания, тъй като
острите му ръбове могат да пробият кожата. Съвременните
торбички имат формата на чорапче и са напълнени с оловни,
силиконови или гумени сфери. Чорапчето осигурява еднороден
профил на полета, а при удара в целта зарядът има сферична
форма, значително по-безопасна от плоската торбичка, която е
доста неточна и понякога не се разширява правилно във въздуха. [3] В рамките на Програмата по нелетални оръжия към
Департамента по отбраната на САЩ е разработен такъв
боеприпас 12-и калибър, ефективен на по-голямо разстояние в
сравнение със съществуващите боеприпаси от този тип. [4]
Недостатъците на „чорапчетата‟ са избегнати при дизайна
„звезда‟ от същия калибър, който има по-малко тегло и повисока скорост в сравнение с другите боеприпаси с единичен
проектил. По-големият общ диаметър и гъвкавият състав
позволяват безопасно разпределяне на енергията при удара.
Разработените варианти имат скорост и кинетична енергия,
съобразени с техните специфични приложения и са предназначени за изстрелване на близко до средно разстояние. [5]
Негъвкавите боеприпаси са изключително разнообразни
като калибър, конструкция, използвани материали и доставящи
системи. Включват единични гумени, пластмасови, дървени,
восъчни и други проектили с проста форма (цилиндри - т.нар.
„палки‟, или сфери), както и с по-сложна конфигурация, например със стабилизиращи перки; клъстери с 2-3 или повече
проектила от гума, пластмаса или дърво; гранати с проектили
от гума или меки разпенени полимери (т.нар. „сюнгерни гранати‟); и т.н. При редица от тях са взети мерки за намаляване
енергията на удара, най-често чрез използване на материали,
които се чупят или деформират при срещата с обекта.
„Класиката‟ в областта на нелеталните ударни боеприпаси
са добре известните гумени куршуми. Те са изработени изцяло
от гума или покрити с гума и могат да бъдат изстрелвани от
стандартни огнестрелни оръжия или от специални пушки.
Първоначално са били предназначени за изстрелване в земята,
за да отскачат и удрят краката на демонстрантите. В началото
на 70-те години 37-mm гумени куршуми с дължина 15 cm и
тегло около 140 g са били широко използвани от Британската
армия срещу бунтовниците в Северна Ирландия. През 1972 г. е
създадена по-къса, по-лека и по-точна версия с външен слой от
PVC, известна като пластмасов куршум, който към средата на
70-те години е заменил гумения. Пластмасовите куршуми, със
същото тегло като гумените, се изстрелват с много по-ниска
начална скорост, намалявайки енергията на удара. Макар че по
принцип могат да бъдат изстреляни директно към човек, те се
оказали още по-опасни от гумените на близко разстояние. Тези
гумени и пластмасови куршуми могат да причинят тежки
наранявания на близко разстояние, а на по-дълги разстояния са

Нелетални боеприпаси с ударно действие
Нелеталните боеприпаси с кинетично въздействие са предназначени да предизвикват болка, без да проникват в
човешкото тяло. Те се използват с цел да се попречи на
извършването на определени вредни действия, най-често чрез
постигане на един от двата ефекта: разпръскване на тълпа от
размирници или изваждане от строя на конкретно лице,
обикновено за да бъде арестувано. В някои случаи едни и същи
оръжия и боеприпаси могат да се използват и за двете цели.
Травматичните боеприпаси от десетилетия допълват найтрадиционните средства за борба с безредиците, като палките и
химичните дразнещи агенти. Разработена е широка гама от
боеприпаси, задвижвани от барут или сгъстен газ, с цел да се
осигури адекватна точност на различни разстояния, при което
да се освободи точното количество енергия за постигане на
поставената цел (достатъчно за изпълнение на задачата, но под
границата на причиняване на трайни вреди).
Някои конструкции, използвани в миналото са се оказали
опасни, като в отделни случаи са причинили сериозни наранявания и дори фатални последици. Широкото използване на
нелеталните кинетични боеприпаси от правоприлагащите
органи (още от 60-те години на ХХ-и век), и по-ограничено от
военни сили, е дало възможност за идентифициране на техните
недостатъци и е свързано с непрекъснати усилия за подобряване на конструкцията им. Те стават все по-точни и по-ефективни, като в същото време намалява вероятността да причинят
неволни наранявания. Полезният им обсег непрекъснато се
увеличава, т.е. намалява се минималният препоръчителен диапазон (в който са опасни за целевия обект), докато максимал-
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съобразно разстоянието до целта. В отворено положение стандартната скорост позволява изстрелване на 1,5 до 40 m, а в
затворено - на 40 до 70 m. [12] Подобрена конструкция има и
британският 37-mm боеприпас с намаляваща енергия L60A1,
използващ пластмасов проектил. Той е с кухина в предната
част, благодарение на която запазва формата и енергията си
при удар в мека мишена, но се деформира при удар в твърд
предмет (напр. главата на човек), като редуцира силата на
удара. [13] Нов момент в еволюцията на травматичните боеприпаси и по-безопасна алтернатива на гумените и сюнгерните
боеприпаси е гранатата BIP. Тя има проектил от гел, който се
смачква при удара в целта и абсорбира кинетичната енергия,
която се разпределя върху по-голяма площ. Минималната
безопасна дистанция е 2 m, а ефективният обсег - 80 m. [14]
Боеприпасите, съдържащи повече от един проектил са
предназначени предимно за контролиране на безредици. Съществуват варианти с различен брой проектили [15], изработени
от различни материали, напр. с множество дребни гумени
пелети; с по 2 до 5 по-големи цилиндрични или сферични
елемента от гума, дърво или разпенена пластмаса. Най-често
това са боеприпаси калибър 37 и 40 mm за изстрелване от
гранатомети, но се произвеждат и такива 12-и калибър, както и
голямокалибрени боеприпаси като руските муниции калибър
50 mm за гранатомет RGS-50M; френските 56-mm боеприпаси
с гумени сфери за изстрелване от специално разработени
гранатомети и редица други. В рамките на Програмата по
нелетални оръжия, наред с боеприпасите с по-малък калибър, е
разработена 66 mm гранатата М99, съдържаща 3 субмуниции,
всяка от които със 140 PVC сфери калибър 0.32, която съчетава
ударния ефект с аудио-визуални стимули. Проектирана е за
изстрелване на 80 до 100 m от устройство M7, което е
компонент на системата за създаване на димни завеси LVOSS,
и от 66-милиметрови гранатомети монтирани върху леки
бронирани превозни средства. [16]
Към групата на нелеталните кинетични боеприпаси се причисляват и ръчните гранати с „жилещи топчета‟. Повечето
такива гранати имат сферично тяло, изработено от твърда гума,
съдържащо множество гумени сфери (до 100 бр.). При детонация топчетата и отломките от гумения корпус избухват във
всички посоки като форма на несмъртоносен шрапнел, предизвиквайки серия от бързи болезнени „ужилвания‟. Някои 9ръчни
гранати са пригодени и за изстрелване от пушка с помощта на
адаптор, което повишава обсега им до около 75-100 m.
Маркетингови проучвания [17] прогнозират нарастващо
потребление на нелетални боеприпаси с ударно действие през
следващите няколко години.

неточни и могат да наранят случайни минувачи. През 2001 г. е
въведен британският L21A1, който осигурява много по-висока
точност, с цел да замени съществуващите боеприпаси с пластмасови проектили. [6, 7] Понастоящем най-разпространени са
летите гумени куршуми, обикновено във вид на сфери или
цилиндри от средна по твърдост гума или PVC. В сравнение с
гумените куршуми с твърда сърцевина те са много побезопасни, но при близки дистанции могат да рикошират при
сблъсък с твърди прегради. Гумените куршуми с метална
сърцевина са с по-голяма точност и остатъчно въздействие,
поради увеличената маса. Типичен пример са израелските
„гумени‟ куршуми, които са изработени основно от метал с
тънко гумено покритие и често причиняват наранявания.
Нелетални боеприпаси с малък калибър за изстрелване от
пистолети, а в някои случаи и от револвери, се използват в
правоприлагането предимно в страни от Източна Европа. В
Русия, Украйна и Казахстан най-разпространените гумени
куршуми са сфери с диаметър от 9,3-10 mm и маса до 1,13 g,
напр. 9-mm куршуми РА, изработени от гума с различна плътност, пресовани в месингови, стоманени или биметални гилзи.
В Китай и ЮАР се произвеждат малокалибрени боеприпаси,
които могат да се изстрелват от щатни пистолети и други
огнестрелни оръжия като АК-47, без конверсия на оръжията.
Боеприпасите 12-и калибър (18,5 mm) и близки до него са
широко използвани в целия свят и се предлагат от множество
фирми в различни конструктивни варианти и брой на проектилите, в зависимост от предназначението. Обикновено са
предназначени за изстрелване от гладкоцевни полицейски
пушки. Известният руски пистолет „Оса‟ (чиито версии са на
въоръжение в правоприлагащи органи в редица страни и са
сертифицирани за използване в НАТО) също работи с боеприпаси от този калибър. Пример за новаторска конструкция са
боеприпасите FN, с тегло 8,5 g и корпус от полистирол
стабилизиран с перки, и нетоксичен полезен товар от бисмут за
осигуряване на по-висока точност и по-голям ефективен
диапазон. Основният ефект на боеприпаса е ударният, който
директно въздейства върху обекта, а вторични ефекти могат да
се доставят чрез полезен товар от дразнещи химикали или маркери. За изстрелване на тези боеприпаси е разработена система
FN-303 - полуавтоматично оръжие, използващо сгъстен въздух,
с обсег до 100 m [8], която е част от Програмата по нелетални
оръжия на САЩ [9] и се използва в редица страни от НАТО.
В много страни се използват травматични боеприпаси
калибър 37/38 и 40 mm с единичен проектил, най-често от гума
или разпенен полимер („сюнгер‟), с цилиндрична форма и
полусферичен връх. Типичен пример за „сюнгерна‟ граната е
40-mm M1006 с куршум от пореста гума, разположен в корпус
от пластмаса с висока плътност, на въоръжение в САЩ.
Изстрелва се от гранатомети М203 и М79, има минимален
обсег 10-15 m и максимален ефективен обсег 50 m. По-рядко се
използват проектили с друга форма, напр. френските FlashBall
за директна и индиректна стрелба на 7 до 20 m, чийто проектил
представлява гумена сфера с диаметър 44 mm. За доставянето
им са създадени специални изстрелващи системи с една или с
две цеви, разположени хоризонтално или една над друга. [10]
Разработени са и муниции с интересна конструкция, чиито
проектили се разгъват в полет във формата на звезда, като 40милиметровия PT-750-CR-WASP, който има аеродинамичен
дизайн и много добри характеристики. Проектилът е изработен
от композит, тежи само 20 g и има диаметър 3,5 инча в
разтворено положение. Предназначен е за къси разстояния и
има безопасен ефективен обсег от 1,5 до 12 m. [11]
Като иновативен продукт трябва да се отбележи боеприпасът с възможност за регулиране на обсега 40 mm Direct Impact.
Лекият високоскоростен проектил се състои от пластмасово
тяло и крехък нос от пяна и се стабилизира чрез въртене.
Използва бездимен барут като метателен експлозив и поддържа
изключително равномерна скорост. При съприкосновение с
целта чупещият се нос разсейва енергията на удара, като освобождава прахообразния полезен товар. Механизъм, настройван
от потребителя, позволява регулиране на кинетичната енергия

Водни оръдия
Водните оръдия са устройства, които изстрелват струи от
вода с висока скорост. Те са специално предназначени за
контролиране на малки тълпи, за предотвратяване образуването на големи тълпи и за управление движението на хората по
фланговете на тълпите. Докато първоначално водните оръдия
са представлявали адаптирани автомобили на пожарната,
съвременните са специално конструирани за контролиране на
безредици и са доста усъвършенствани. Напоследък се разработват и по-сложни водни оръдия, изстрелващи пулсиращи
струи - малки количества вода под високо налягане. Съществуват и експериментални конфигурации за изстрелване на
ултрастудена вода или за електрифициране на струите. В
струите могат да бъдат инжектирани химикали като лют пипер,
сълзотворен газ или маркиращи багрила.
Едно от най-модерните водни оръдия е WaWe10, което е с
капацитет от 10 хиляди литра и може да изстрелва вода във
всички посоки чрез три оръдия, управлявани дистанционно от
кабината. Има две предни оръдия, които доставят по 20 l/s и
едно задно със скорост 15 l/s. Структурата на струята може да
се променя - от плътна директно насочена към бунтовниците до
по-широк спрей за гасене на горящи барикади и след това
обратно в пряка струя, за да изтласка тлеещите материали. [18]
Разработени са и бронирани водни оръдия, осигуряващи
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балистична защита на персонала и защита от мини и импровизирани взривни устройства, като системата IAG. Тя има 14000литров резервоар и изхвърля водни струи с високо налягане на
разстояние до 65 m. Разполага и със система за пръскане с вода
за защита от горящи предмети, опасни течности и газове и
съвременна система за наблюдение и управление. [19]
Израелската „система за сдържане‟ BAT е разработена както в
мобилен вариант, така и за стационарен монтаж за контролиране на опасни ситуации в затвори. Водната струя е достатъчно
мощна, за да възпре човек на разстояние до 40 m. Компанията е
разработила и водно оръдие с пулсираща струя. [20]

Заключение
Нелеталните технологии, използващи кинетична енергия,
като цяло не са сред технологиите, обещаващи появата на нови
генерации оръжия. За сметка на това, изпитаните и познати
нелетални средства с ударно действие са по-лесни за
възприемане от обществото в сравнение с нововъзникващите
технологии, въпреки негативните нагласи, създадени в
миналото от техните по-примитивни предшественици.
Диапазонът на приложение на боеприпасите се разширява все
повече, благодарение на значителното повишаване на тяхната
ефективност, безопасност, обсег и точност. В близките години
се очаква повишено търсене на травматични боеприпаси и
водни оръдия, заради нарастващата вълна от обществени
вълнения в различни части на света. Може да се прогнозира с
доста голяма увереност, че благодарение на технологичното
усъвършенстване и другите си ценни качества, нелеталните
средства с ударно действие, заедно с химичните дразнещи
вещества, ще продължат да бъдат най-използваните технологии
за контролиране на тълпи и през следващите две десетилетия.

Тенденции в развитието и приложението на
нелеталните оръжия с кинетичен ефект
Палките, като традиционни полицейски нелетални оръжия
за контрол при близък контакт, са претърпели значително
развитие по отношение на конструкция и материали, с оглед
намаляване риска от наранявания, повишаване на ефективността и удобството при носене и използване. Те са едни от
най-полезните и надеждни инструменти за подчиняване на
агресивни субекти и за самозащита. За оползотворяването на
пълния им потенциал, особено на някои видове с по-специфична конструкция, се налага придобиване и поддържане на
специални умения. Въпреки полезността на палките и тяхното
усъвършенстване, анализът на информацията за нелеталните
оръжия, използвани в правоприлагането в световен мащаб през
последните две-три десетилетия, показва ясна тенденция на
изместването им от други опции като електрошоковите оръжия
тип „Тейзър‟ и лютивия спрей, които стават все по-достъпни и
постигат по-лесно подчиняване на обекта, без да е необходимо
продължително обучение на служителите.
Ефективността на боеприпасите с ударно действие на
дълги разстояния е свързана с увеличаване на риска на малки
разстояния, затова предизвикателството при разработването на
такива боеприпаси е в постигането на разумен баланс между
риск и въздействие. За използване срещу единични цели се
разработват единични проектили, чието тегло и конструкция
трябва да гарантират точно попадение на определено разстояние и да предизвикат необходимата степен на недееспособност,
без да причинят нараняване. Създадени са редица боеприпаси,
чийто полет се стабилизира чрез въртене или перки, като по
този начин се повишават точността и обсегът. За намаляване
енергията на удара, освен традиционните подходи като
изстрелване с ниска скорост или изработване от меки материали, са разработени редица боеприпаси, които се разгъват в
полет или се деформират при среща с целта, разпределяйки
кинетичната енергия на удара върху по-голяма площ.
Създадени са и новаторски продукти с възможност за регулиране на енергията чрез промяна на скоростта на изстрелване в
зависимост от разстоянието до целта. За въздействие върху
множество цели в ситуации на безредици, съществуват
различни варианти на заряди с различен брой и големина на
проектилите, които обикновено със сферична или цилиндрична форма и са изработени от меки материали. Приоритет в
развитието на боеприпасите с множество проектили е постигането на по-голям обсег, тъй при тях не се изисква точност.
Важна тенденция в развитието на боеприпасите е и комбинирането на ударното въздействие с химични дразнещи вещества (сълзотворен газ или лют пипер), маркери и светлиннозвуков ефект.
Еволюцията на водните оръдия е насочена към постигане
на по-голям обсег и увеличаване на ефекта чрез използване на
пулсиращи струи или комбиниране на кинетичния ефект на
струята с други видове нелетални ефекти. Докато добавянето
на химични агенти е лесно осъществимо, доставянето на
електрифицирани водни струи с необходимата плътност на поголеми разстояния все още е свързано със значителни трудности. Забелязва се, че системите, разположени на превозни
средства, стават все по-големи, по-защитени и по-гъвкави.
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Abstract
The use of holographic subsurface radars is a relatively new technology that enables the detection and recognition of non-metallic objects
beneath the ground, including plastic explosives and mines with small or absent metal parts. The Moscow State Technical University
(MGTU) “N.E. Bauman” has developed subsurface radars capable of registering such objects and determining their type using holographic
methods for information processing. This article discusses the features and principles of operation of holographic subsurface radars. The
capabilities of the radar holographic systems of the „Raskan“ family developed by the MGTU are presented with a view to their use in the
research activities within a joint scientific project carried out by the MGTU and IMSETHAC “Acad. A. Balevski”- BAS. The main results
achieved by MGTU in using Raskan for mine detection and recognition are summarized and analyzed.
KEY WORDS: SUBSURFACE HOLOGRAPHIC RADARS; MINE DETECTION

In recent years, GPR has been subject of increased interest and
research activity. Thanks to technological advances, significant
improvements to key characteristics and the effectiveness of these
systems have been achieved. New hardware and improved
algorithms have been created, and modern computing resources
enable the fast processing of large amounts of data. Humanitarian
demining is among the many potential applications of these radars,
thanks to their ability to detect underground objects of different
sizes and shapes, including those made of non-metallic materials.

Introduction
One of the most serious problems in local conflict zones and
post-conflict areas is the large amount of installed anti-personnel
and anti-tank mines, as well as improvised explosive devices
(IEDs). The relatively low cost of such devices makes them widely
used. Despite the ban on anti-personnel mines and international
efforts in this regard, resulting in the continuous demining and
destruction of available arsenal, huge quantities are still installed
within the territory of many countries and there are considerable
stocks of such mines. The combatants are well trained and have
some means of detecting and neutralizing mines, however the
civilian population, most often women and children, have been the
main victims of these mines long after the conflict ended.
According to statistics [1] 7,239 accidents caused by mines and
other explosive remnants of war were recorded only in 2017 (2,793
people killed), 87% of them – civilians, nearly half of them were
children.

One of the recent achievements in this field is the family of
„RASCAN‟ holographic subsurface radars (HSRs) developed by the
Bauman Moscow State Technical University. The wide practical
applications have shown many advantages compared to devices
using other methods, including real-time plan-view imaging and
high lateral resolution in examination of low electrical conductivity
media at shallow depths.

At present, demining is done mostly by mechanical digging,
trained dogs or rodents, and metal detectors. The metal detector is
one of the most widely used short-range mine detection systems,
however, currently landmines are made of plastic and other nonmetallic materials, making them difficult to detect in areas
contaminated with metal waste. The use of some sensors may
increase the sensitivity of the instrument, however this will
dramatically increase the number of false alarms triggered by pieces
of metal such as grenade and cartridges fragments. The high
frequency of false alarms and the inability to detect anti-personnel
mines without or with a small metallic content make mine clearance
operations dangerous, expensive and time-consuming. [2]

Principle of operation of the holographic radars
Ground penetrating radar (also known as subsurface radar)
utilize powerful burst of electromagnetic energy pulses send into
the ground from a transmitter antenna located on the surface.
Subsurface structures, such as bedding, cementation, changes in
moisture and clayey content, cavities, voids, fractures, intrusions,
man-made objects and many others, possessing a contrast in
dielectric properties, cause some of the pulse energy to be reflected
back to the surface, while the rest of the energy continues to
penetrate deeper. The reflected pulse energy is picked up by a
receiver antenna on the surface. These signals are then processed
and plotted in a distance versus time-depth display. Thus, as the
radar antenna is slowly towed across the surface, continuous crosssectional "picture" of subsurface conditions is generated. [3]

A relatively new technology that allows the detection of both
metal and non-metal objects below the surface is Ground
penetrating radar (GPR). The designs of subsurface radars are based
on classical principles of radar technology. Signal emitted in a
surveyed medium is reflected from heterogeneities if their
permittivity or conductivity differ from that of the medium. The
reflected signal is received by the radar antenna and amplified.
After processing, the recorded information is visualized on a
computer display.

Impulse radar is the most common type of radar that is being
produced commercially and used in practice. This radar uses real
time measurements of short emitted pulses to reconstruct an image
of the subsurface, and to measure the distance to buried objects
(based on electrical properties of the media). Apart from impulse
radars, there is also a class of subsurface radars that employ
continuous signals, including frequency modulated radar, steppedfrequency radar, and holographic radar. [4] Frequency modulated
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𝑆 𝑘𝑥 , 𝑘𝑦 , 𝑧 𝑒 𝑖(𝑘 𝑥 𝑥+𝑘 𝑦 𝑦 ) 𝑑𝑘𝑥 𝑑𝑘𝑦 ,

radar transmits a continuously changing carrier frequency known as
a chirp pulse. Reflected signal from the object is mixed with a
reference signal to produce an intermediate or difference frequency,
which in turn depends on the range to the reflector. [4] Stepped
frequency or synthesized radar transmits consecutively a set of
discrete frequencies registering the amplitude and phase of reflected
signal at each frequency. Obtained in such manner, the frequency
response function can be converted to time domain by Fourier
transform to yield range information. [5]

𝐸𝑅 𝑥, 𝑦, 𝑧0 =

The holographic radar (HSR) is a special kind of GPR that uses
unmodulated continuous-wave signals. This holographic subsurface
radar differs from other GPR types in that it records plan-view
subsurface holograms. Penetration depth of this kind of radar is
rather small (20–30 cm), but lateral resolution is enough to
discriminate different types of landmines in the soil, or cavities,
defects, bugging devices, or other hidden objects in walls, floors,
and structural elements. Holographic subsurface radar, operating at
one or several discrete frequencies, illuminates a sufficiently
extensive area of a surface to be inspected to register the signal
phase and amplitude distribution reflected from objects beneath the
surface. Obtained in such a manner, the dataset can be used to
mathematically synthesize a large effective aperture, and eventually
reconstruct the subsurface image by methods analogous to those
used in optical holography.

𝐸𝑅 𝑥, 𝑦, 𝑧0 is the image reconstructed for plane 𝑧 = 𝑧0 ;

where:
𝐸 𝑥, 𝑦 is the registered hologram, i.e. the complex amplitude
distribution registered by the radar receiver on the scanner aperture
at 𝑧 = 0;
𝐹 𝑘𝑥 , 𝑘𝑦 ) is the plane-wave spectrum of hologram;
𝑆 𝑘𝑥 , 𝑘𝑦 , 𝑧0 is the plane-wave spectrum at parallel plane at 𝑧 = 𝑧0 ;
𝜔 is the angular frequency;
𝜀 is the dielectric permittivity of the medium;
𝑐 is the speed of the electromagnetic wave in the medium
𝑘𝑥 and 𝑘𝑦 are the spatial frequencies corresponding to 𝑥 and 𝑦,
respectively.
Based on principle briefly described above, variety of models of
''RASCAN'' family radars has been created at the MGTU that have
different operational frequency ranges and different applications.
Two representatives of the ''RASCAN'' family are presented in
Fig.2 and Fig.3.

Unlike pulse radar measurements, single point measurements
using monochromatic holographic radar do not produce informative
results, so the reflected signal must be detected on a specific
fragment of the surface to obtain a microwave hologram. Scheme of
the subsurface holographic radar measurements is presented in Fig.
1 - (x, y, z) are the Cartesian coordinates, and z0 is the depth of the
object relative to the radar plane. [6]

Fig.2. Holographic subsurface radar of RASCAN type 4/7000.

Fig.3. Holographic subsurface radar of RASCAN type 5/15000.
Fig. 1. Scheme of the subsurface holographic radar measurements.
[6]

Extensive research and experimentation, including comparison
of results obtained by other methods, has shown that the main
applications for “RASCAN” radars are connected with tasks in
which sounding to great depths is not required, i.e. sounding of
shallow layers is sufficient. In these cases there is usually no
specific requirement to measure the depth at which the object is
located. Depth estimation may be desirable but not as critical as
detecting and classifying an object from its recorded microwave
image. For example, when searching for buried mines or “bugs” in
buildings, the primary purpose is to find the hidden object, and the
depth to which it is placed is not essential. Therefore, imaging the
shape of a hidden object is one of the main advantages of the
holographic method. [8] Observation of shallow subsurface objects,
defects, or inhomogenities is an increasingly proven area of these
radars application, including in civil engineering, preservation and
restoration of cultural heritage objects, security, humanitarian
demining, etc. [8-12]

The signal emitted by the transmitting antenna is reflected from
the subsurface object (object wave) and is mixed in the detector
with a reference wave that is obtained from a generator. The signal
that is directly transmitted from the transmitting to the receiving
antenna may also serve as the reference wave. Such a configuration
is used in the measurements of amplitude holograms. A specific
feature of the holographic subsurface radar under study lies in the
fact that the transmitting and receiving dipole antennas are located
in a unit that represents an open-end circular waveguide. The
waveguide diameter, antenna positions, and the remaining
parameters are optimized with respect to the radar sensitivity. [7]
The algorithm of hologram reconstruction can be generally
described by the following equations:
𝐹 𝑘𝑥 , 𝑘𝑦 =

1
(2𝜋)2

𝐸 𝑥, 𝑦 𝑒 −𝑖(𝑘 𝑥 𝑥+𝑘 𝑦 𝑦) 𝑑𝑥𝑑𝑦

Use of holographic radars in mine detection
𝑆 𝑘𝑥 , 𝑘𝑦 , 𝑧0 = 𝐹 𝑘𝑥 , 𝑘𝑦 𝑒

𝑖 4(𝜔 √𝑒)/𝑐)2 −𝑘 𝑥2 −𝑘 𝑦2 .𝑧 0

Existing detection systems for “inconspicuous” mines installed
in the ground in plastic cases, as a rule, use radio sensors. The
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principle of detection in these systems is associated with measuring
changes in the dielectric properties of the soil at the site of the
installation of the mine. Given the low contrast of the mine, with a
sufficient level of detection, the probability of false alarms per unit
of the investigated area is unacceptably high. This is primarily due
to reflections of radio signals from natural inhomogeneities in the
soil and its surface. This drawback is due to the low information
content of traditional mine detectors that identify mines using only
the amplitude of the signal reflected from it.
An approach to overcome the difficulties is the use of broad size
mine detection systems. The advantages of radio frequency
countermine system with broad size detector are their higher
performance and the possibility of increasing the information
content of mine detection due to spatial selection and, as a result,
reducing the likelihood of false alarms during mine clearance. The
image obtained in this way is recognized even at high levels of
background reflections. Thus, knowing the characteristic size of a
mine, it can be distinguished against the background of the
heterogeneity of the ground in its shape and size. [13]

Fig. 5. Microwave hologram images recorded by
RASCAN-4/4000. [8]
Further advancement in improving the capabilities of this type
of devices has been made by developing a detection system by an
international team of researchers under the International Science
and Technology Center (ISTC) Project #2541. The system consists
of holographic radar that automatically performs electromechanical
scanning of ground surface, equipped with an additional induction
metal detector channel. [8] Scanning of a line in this radar is
performed by automatically sweeping the radar head across the
device chassis, perpendicular to the movement direction of the
entire system. The metal detector coil is placed on the radar
antenna‟s lower face. This allows registration of the same area both
in the radar and metal detector channels simultaneously. Images of
objects, buried in sand at a depth of 5 cm, recorded by this radar,
are presented in Fig.6. The left column has photos of the objects,
the middle column shows radar images and the right column
presents coincident images recorded in the metal detector channel.
[8]

This method has been realized by developing the “MiRaskan” combined GPR and metal detector system, which makes it possible
to detect and identify shallow (up to 20 cm) objects by their shape.
The radar design is based on the principle of multi-frequency
sounding of condensed matter (building structures, soils, etc.),
Fig.4. [14]

Within this project investigations on the system performance
under different conditions have been carried out in order to study
the effect of moisture, surface condition and target features on
holographic radar response: experiments made in Japan considered
the same target at different moisture levels; experiments made in
USA considered the effect of the trigger on the detectability of a
PMA-2 antipersonnel mine; experiments made in Italy considered
different surface conditions in an outdoor setup. [15] An algorithm
that applies variations of received signal along frequency abscissa
has been developed and used as a comparison mean. Experiments
from Japan and Italy showed that moisture level highly influence
the detectability of buried objects because it tends to create a
confused (foggy) background. Experiments from the USA and
Japan showed that the detectability of a PMA-2 antipersonnel mine
in air is quasi-independent on the presence and type of trigger.
Experiments from Italy showed that there can be the case where the
same object in the same medium can be better detected at higher
depths. [15]

Fig.4. Structural scheme of the “MiRaskan” radar. [14]
The radar has 5 operating frequencies in the range from 1.5 to
2.0 GHz, and the signal is received in two polarizations. The
radiated power of the generator at each of the successively switched
frequencies is 10 mW, which ensures complete safety for the
operating personnel. In the process of scanning over the earth‟s
surface, signals are sequentially received at each of the frequencies
and in both polarizations. The frequency switching provides spatial
coincidence of radio images at individual frequencies. Experimental
results has shown that proposed method for obtaining radio images
of objects in the soil with the possibility of their subsequent
recognition can serve as the basis for creating promising mine
detectors. [14]
As a result of the active scientific and experimental work,
several systems have been developed, which allow obtaining highresolution images of shallowly buried objects suitable for
application in humanitarian demining. Fig.5 shows microwave
hologram images of 50 mm rocket and 80 mm shell recorded by
„RASCAN-4/4000“ subsurface radar. [8]
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Fig.6. Images of Russian anti-tank mines TM-62M (metal body) and
TM-62P3 (plastic body) recorded by subsurface radar and metal
detector. [8]
In general, studies results show that the main obstacle that
complicates the use of subsurface radars, irrespective of their type,
in humanitarian demining operations, is the presence of different
heterogeneities on the ground surface or at shallow depths.
Reflections of electromagnetic waves from such heterogeneities and
other objects of anthropogenic origin create a cluttered background
difficult for detection and identification of mines. [8]

Conclusions
The paper presents the principle of operation of the holographic
subsurface radars and the basic characteristics of the “Rascan”
family radars developed by the MGTU. Main experimental results
obtained by using these radars for detecting mines with low metal
content are also presented. Experimental data show an extremely
high efficiency of the holographic subsurface radars in recognizing
various types of mines. At the same time, their use is limited to
relatively shallow buried mines and in dry soils. It is therefore
appropriate to use sub-surface radars to detect and identify
landmines and improvised explosive devices located in dry soils at
depths of up to several tens of centimeters. Subsurface holographic
radars can also be used as complementary means of demining to
identify suspected objects detected by other devices.
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1. Увод

Вземане на решение
Самото вземане на решение е акт на управление на
специалисти, притежаващи необходимото ниво на знания,
навици и умения в сферата на специфичното управление на
сигурността. Това предполага естествено предразположение, а
защо не и талант, управленска и специална ерудиция,
разностранен изпълнителски и управленски опит и подготовка.
Големите гафове в управлението на системите за сигурност по
света обикновено са свързани с неподходящи хора, заемащи
критични управленски постове. Изборът често е интуитивен, на
подсъзнателно ниво, но подсъзнанието действа на базата на
знанията, навиците и уменията, притежавани от ръководителя.
Тук разбира се могат да бъдат разширени възможностите за
управленски анализ и светкавично преценяване. В тази област
могат да бъдат използвани някои достижения на
невротехнологиите,
нанотехнологиите
и
иновативните
направления на биохимията особено в кризисни ситуации.

Несъмнена е връзката между качественото управление и
качественото обучение както на ръководителите, така и на
изпълнителите в сигурността. Задължително трябва да
анализираме и обмислим управлението и обучението в
сигурността в светлината на съвременните тенденции,
обусловени от екосистемата на Сигурност 4.0 [1] – адекватно
ниво на сигурност съобразно с технологичното развитие в
момента, така че при използване на възможностите на всеки
тип технологии да се обърне внимание и на управленския
аспект, и на подготовката на служителите – подготовка, която
да е адекватна на съвременните концепции и изисквания за
управление в сигурността.

2. Резултати и дискусия
2.1. Управление и Сигурност 4.0
За да е по-разбираема тази необходимост, най-добре ще е
да следваме логиката на управленския цикъл в сигурността.

Планиране
Планирането и произтичащите разклонени сценарии могат
да се разработят, проиграят и усъвършенстват във виртуална
среда, а прилагането на плана и произтичащите от него
ситуационни сценарии могат да се коригират и проследяват
онлайн с помощта на изкуствен интелект, така че да се запази
възможност за навременна реакция на промяната в
обстановката и противника, целяща постигане на планирания
резултат.

Анализ
Реализирането на сигурността започва и завършва с анализ
на събраните данни. Това е напълно валидно и за процеса на
управление. Тъй като днес към наистина сравнително малкия
обем от получена чрез специални, конспиративни инструменти
(агентурни мрежи, специални разузнавателни средства,
разузнавателни технологии) информация, естествено се
добавят всички достъпни информационни източници, то
правилно ще е да се подчертае значението на Големите данни и
техния специфичен анализ. Това прави ползването на
възможния човешки и технологичен ресурс в областта
неизбежен и кардинално необходим. Всеки един проблем в
управлението следва да бъде максимално информационно
обезпечен със съответните аналитични продукти.

Реализация
При реализацията е необходимо да бъдат задействани в
синхрон
огромни
ресурси,
в
строго
определена
последователност. Управленският екип може да използва
специализирани програми за контрол на изпълнението, може да
възложи непрестанен мониторинг на развитие на отделните
театри на оперативни действия на изкуствен интелект, като
разбира се самия управленец активно участва в процеса.

Прогнози
Прогнозите са основата на вариантите за управленски
решения. Управленецът поддържа положителните и работи за
преодоляване на отрицателните прогнози. В сигурността
прогнозите са насочени към управление на противодействието
на престъпността и към управление на собствените сили и
средства. Само балансът на двете направления води до
качествено и ефективно управление. Тъй като става дума за
бъдещето – по-близко или по-далечно, тези продукти съдържат
в себе се и известна несигурност, дължаща се на огромната
динамика в сектора. Най-подходяща проверка може и следва да
се направи с помощта на компютърно моделиране и
проиграване във виртуална среда. Това позволява да бъдат
проиграни стотици варианти в ограничен времеви интервал и
да се подберат за управленска оценка и решения найперспективните.

Контрол
Контролът е насочен към всеобщото изпълнение на
планираните мероприятия от страна на участниците, като
мониторингът се осъществява както на терен – средства за
наблюдение
(интелигентни
датчици,
системи
за
видеонаблюдение, дронове и космическо наблюдение,
радионаблюдение и пр.), така и по отношение на формалните
доклади и отчети, попадащи в административните механизми
на управление.
В крайна сметка общият и специализиран мониторинг
констатират съответствие или несъответствие на целта и
резултата, както и съответствие или несъответствие на
отделните резултати на сценариите с целите, за които са
разработени. При динамична промяна това веднага се долавя и
системата от анализатори и ИИ, освен че подават навременни
сигнали, предлагат резервни варианти и сценарии,
предварително разработени и тествани, като резултат от
генерирани прогнози за отделни проблеми и провали.

Варианти за решения/сценарии
Създаването, проиграването във виртуална среда и
ранжирането на хиляди възможни сценарии не е по
възможностите на който и да е ръководител или неговия екип.
Това няма как да бъде осъществено без използването на
изкуствен интелект с насоченост към самоусъвършенстване в
сферата на сигурността.

Така че в заключение на тези разсъждения можем
обосновано да твърдим, че използването на новите технологии
променя
самия
управленски
процес,
правейки
го
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високотехнологичен, бърз и многократно по-сигурен, водещ до
удовлетворяващи резултати.

Вторият подход изисква тайни места – конспиративни
квартири и др., в които обучението се провежда индивидуално
от опитни преподаватели. Подходът спомага по-добре за
опазване в тайна самоличността на обучаемия, но от една
страна е по-скъп – при всеки предмет обучението е строго
индивидуално и се провежда от отделен преподавател, а от
друга, понякога не гарантира необходимата изключителна
анонимност, понеже служителят е познат на няколко
преподавателя.

2.2. Сигурност 4.0 и обучението на служителите
Не е достатъчно компетентно и модерно управление, ако
управляваните служители не могат да решават поставените им
задачи на същото ниво. При това не трябва да се забравя, че
дори и най-ниското оперативно ниво в специалните служби
притежава известни управленски правомощия, простиращи се
върху мрежата от секретни сътрудници.

Традиционният подход включва създаване на помещения,
изолиращи отделните курсанти при едновременно обучение, но
това трябва да бъде съчетано с индивидуално придвижване,
хранене и почивка – нещо, усложняващо цялостната схема на
качествено и безопасно обучение. При това възможността за
тайно практическо обучение е силно стеснена.

Работата, която ще се извършва от съвременния щатен
служител на специалните служби в условията на Сигурност 4.0,
налага той да разполага със специфични знания, навици и
умения, които ще му позволят ефективно да изпълнява
задачите, поставени от ръководителите, и да постига целите на
структурите, в които действа.

Иновативният подход, отговарящ на изискванията на
екосистемата на Сигурност 4.0 се определя от методологии и
високотехнологично оборудване, решаващи съществуващите
проблеми, произтичащи от необходимостта от крайна
конспиративност и ефективност.

Високотехнологичната
оперативна
обстановка
в
екосистемата
на
Сигурност
4.0
налага
съответна
софистицирана система за подготовка. Такава система следва
да предлага разумен баланс на традиции, опит, възможности,
цели и задачи и съвременни обучителни процеси и
инструменти.

На първо място това
може да се постигне чрез
електронното обучение [2]. Педагогическите принципи и
подходи на усвояване на знания в традиционното и еобучението са едни и същи. Терминът е-обучение или е-учене
(e-learning) е обобщаващо понятие за обучение с компютри,
обикновено свързани в мрежа. Може да се провежда където и
да е и по всяко време, стига да е наличен интернет. То може да
работи он-лайн или оф-лайн. Плюсовете са: отдалечено
обучение, запазване на конспиративност, самостоятелна работа
в удобно време. Недостатъците: липса на гъвкавост при
упражнения на терен, недостатъчна визуализация, а оттам –
отдалечаване от реалния терен на действие и близост до
практиката. Това води до създаване на дефектни елементи в
целените знания и умения.

Всяка специална служба ползва своя уникална система за
подготовка, формирана от методически целево подбрана
тематика, съдържаща непрекъснато обновяващо се модерно
съдържание, представяно пред обучаемите с помощта на
модерни обучителни подходи и средства, редуваща се с
непрекъснати практически занимания в условията на
подходяща конспиративност. Конспиративността обикновено
засяга част от поднесеното съдържание и упражнения, а друга
част е общодостъпна и само се представя в светлината на
нуждите на службата.
Динамиката на екосистемата на Сигурност 4.01 налага
непрекъснато оптимизиране на цялостния процес на обучение,
както и качеството на поднасяния материал. При това трябва да
се има предвид, че процесът на обучение – повишаване на
квалификацията, е присъщ за цялостната кариера на служителя.
От качественото провеждане зависи преминаването на
службата, възможностите за кариерно развитие, постигане на
целите на съответната служба във възможно най-ефективен
режим.

На второ място, в близко бъдеще вероятно ще е
преобладаващо и дори единствено, виртуалното обучение.
Предимствата спрямо обикновеното и електронното обучение
са огромни. То позволява качествено обучение на групи от
хора по дискретни теми при пълно запазване на анонимност, а
именно:
 съвместен практически тренинг и възможности за игрова
подготовка по особено важни насоки в бъдещата дейност;

Когато специалните служби изискват от служителя
конспиративно действие и съществуване за ефективно
изпълнение на задълженията, то това
е приоритет при
реализация на процеса на подготовка. Конкретната легенда и
подходи за прикритие зависят от естеството на службата и
нуждите на поставената задача. Запазването на тайната на
принадлежност към специалната служба и изпълняваните
задачи предопределя методиката и начините на подготовка.

 логистична
дейност,
позволяваща
конспиративно
извършване на цялостния обучителен процес и
предварителната и подготвителната работа при него;
 създаване и използване на огромно количество игрови
сценарии, пределно близки до действителността;
 текущо и пределно обективно тестване на подготвеността
на всеки участник и даване на препоръки за по-нататъшно
развитие.

Традиционно обучението на
служители, работещи под
прикритие, се извършва или групово – в специализирани
учебни заведения, или индивидуално – със спазване на
принципите на конспирацията.

Виртуалният метод пренася цялостния процес на обучение
и практика във виртуалната реалност. Виртуалната аудитория
[3] е леснодостъпна – на един клик разстояние. Колегите, с
които съвместно се провежда обучение, са представени чрез
виртуалните си аватари и псевдоними. Преподавателите също
се ползват от предимствата на анонимността. При това
процесът е улеснен и интензифициран от данните, които
преподавателят има за всеки от участниците в обучението,
нанесени над или под съответния аватар 2. Например: резултати
от виртуални мисии, оценки на тестове, използване и качество
на крайните продукти. Този начин на информиране помага на
преподавателя гъвкаво да разпределя вниманието си и да

Първият подход изисква съответна материална база –
учебни корпуси, зали, тренировъчни площадки, специализиран
инструментариум. Всичко това трябва да съществува и действа
в условията на конспиративност. Такъв подход е твърде скъп и
е логистично предизвикателство. При това участниците в една
учебна група се познават един друг, което довежда до
принципиално противоречие по отношение на достатъчната
дискретност.

1

Динамиката на оперативната обстановка в сферата на сигурността
е добре познат факт, а изпреварващите промени в самите служби са
задължителни и подчинени на принципа за проактивност. (б. а.)

2
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наподобява оргинала, но може и да е напълно различен [4].
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поставя необходимите за преодоляване на недостатъците и за
усъвършенстване задачи.

на управление на динамичната система на службата за
сигурност. Виртуалната реалност може да предложи
конкретизирано и специализирано обучение в строго
индивидуален аспект, съобразен с настоящата или бъдещата
управленска позиция.

Обучението във виртуална среда може да е класическо –
четене на лекции, упражнения, изпитване, събеседване, но
може да се осъществява на виртуални полигони, където
тренингът на курсантите – служители, да е максимално близък
до действителността, но без възможните щети и заплахи. Това
позволява организиране на учения и оперативни игри, които
поради своята опасност за участниците при стандартното
обучение не могат да се проведат [5]. И днес съществуват
обучителни програми във виртуална среда, като релефът и
условията са напълно изкуствено създадени или пък
представляват цифровизирана реалност. Особено опасни
дейности и действия – външно наблюдение, тайникови
операция, различни типове бойни действия, стрелба с различни
оръжия, могат да се провеждат многократно и без действителна
заплаха за обучавания, създавайки необходими знания, навици
и учения за изпълнение на сложни разузнавателни и
контраразузнавателни задачи и такива по оперативно
издирване.

В процеса на обучение, провеждан във виртуална среда,
може да се използва информацията от реални информационни
системи, да се прилагат програми за мониторинг на социални
мрежи в он-лайн режим, да се изследва виртуален обект на
заподозрян с всички възможности за обработване и получаване
на персонифицирана информация, вследствие на обработка на
Големите данни, облачни изчисления, Интернет на нещата, а в
бъдеще и Интернет на всичко [6].
В реализиране на своята кариера от новоназначен до края
на службата си всеки щатен служител обикновено преминава
през тези три нива. Неглижирането им е залог за
нискокачествена подготовка и може да доведе до много тежки
последствия, предвид задачите, които се решават от службите
за сигурност. Затова специализираните служители по
професионална подготовка и развитие на кадрите трябва
непрекъснато да планират и контролират процеса на обучение,
така че да позволява ефективна работа на специалната служба.
Високата динамика на екосистемата изисква динамично и
високоинтелигентно развитие на системата за подготовка на
служителите, а оттам и ефективно постигане на избраните
цели.

Съществуващите във всички специални служби три нива на
обучение напълно могат да бъдат реализирани във виртуална
реалност.
Първо ниво – начална подготовка. Извършва се в
специализирани учебни заведения, без значение дали са реални
или виртуални (всъщност това зависи от отделените за такава
дейност
ресурси).
Обучението
се
осъществява
по
специализирана учебна програма, насочена към всички
обучаеми, без да се съобразява с направлението, по което ще
действат (обща подготовка). То се реализира чрез изучаване
теорията, предишния опит на конкретните и аналогичните
служби и извършване на практическа подготовка (семинари,
упражнения, учения). Обикновено тежестта на обучение пада
върху подготовката за практическа дейност, като за целта
служителите се поставят в условия, аналогични на реалните,
извършва се мониторинг на техните прояви и след това се
правят анализи на положителните и негативните прояви в
тяхното поведение. Когато се налага, се прилагат
допълнителни тренировки, отработват се действия по различни
сценарии. Тази подготовка е обща за всички обучаеми, но
обикновено в средата на програмата се извършва разделение на
групи, съобразно бъдещата специализация на конкретните
служители.

3. Заключение
В заключение на тези разсъждения можем обосновано да
твърдим, че използването на новите технологии променя самия
управленски и познавателен процес както и изграждане на
неговата експертна основа, правейки го високотехнологичен,
бърз и многократно по-сигурен, водещ до удовлетворяващи
резултати.
Съвременното информирано управление трябва да се
занимава не само със стандартните рутинни операции, а да
инициира създаването и изпробването на виртуални модели на
оперативно, тактическо и стратегическо ниво, да ги изследва и
променя така, че да реализира значимо предимство над
модерната престъпност. Този тип управление трябва да
извежда на преден план хора с визия и мисия, подготвени на
най-високо световно ниво. Ако тези идеи срещнат разбиране
сред управляващите сектор Сигурност, то е напълно възможно,
използвайки ресурсите и на партньорите на България, в
обозримо бъдеще гражданската сигурност да претърпи
положителни промени, адекватна на изискванията на
екосистемата на Сигурност 4.0.

Общата и специализирана подготовка могат да бъдат
индивидуализирани, когато е необходимо обучението на
единствен, уникален специалист. Вече говорихме за
сложността от гледна точка на конспиративността и
логистиката при стандартния подход. Но в светлината на
възможностите на виртуалното обучение трудностите са лесно
преодолими. Виртуалната класна стая и полигони може да
работят както с единици, така и с групи.
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Второ ниво – преподготовка. При класическия подход тя
се провежда по предварително изготвен план в рамките на
стратегическото планиране в интервал от 3-5-10 год. с
откъсване от местоработата. При виртуалната подготовка, това
може да става на работното място или в специална компютърна
зала на службата. Предимствата са в съчетаване на
конспиративност, качество на обучението и възможност за
аварийно включване на обучаемия в професионални акции,
когато се изисква концентриране на всички налични ресурси на
службата.
Третото ниво – управленска подготовка, може да бъде
изключително улеснена от провеждането във виртуална
реалност, тъй като може да бъде осъществявана по
предварително изработен план, съобразен с времевите
възможности на кандидата за ръководител или за кариерно
развитие
на
отделен
ръководител.
Позволява
на
ръководителите да се усъвършенстват без откъсване от процеса

204

TECHNICS. TECHNOLOGIES. EDUCATION. SAFETY. 2020 VOL. 3

Модел на система за оценка и контрол на стратегическите ресурси за сигурност
Model of a system for assessing and controlling strategic security resources
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Резюме:В процеса на моделирането на една бъдеща система за оценка и контрол на стратегическите ресурси за сигурност е
важно да се привлича широк кръг от експерти, работещи по проблематиката на контрола и достъпа до стратегически ресурси.
Отнесено към опита на държавите, този подход не е нов, но в съвременните условия придобива ключово зна чение.
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Abstract:It is important to involve a wide range of experts working on control and access to resources in the process of modeling of a system
for assessing and controlling strategic security resources.On the experience of the countries,the posture approach is not new, but it is of key
importance in the current context.
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тенденцията към задоволяване на нуждите от собствени
финансови ресурси. Така например около 75% от бюджета на
Международния институт за стратегически изследвания във
Великобритания идва от продажби на публикациите му,
членски вноски и собствени приходи.
Широко разпространена е, разбира се, практиката на
финансиране на отделни проекти, на основата на което
съответният институт набира част от необходимите му
средства.
Немаловажна подробност е фактът, че широко се използва
опитът на действащи и бивши дипломати, посланици, военни,
бивши ръководители от специалните служби. Интерес
представлява структурата на подобни институти и центрове.
Понякога сравнително малки страни са успели да изградят
изключително ефективни структури на съответния Център за
стратегически изследвания или научен институт.
По отношение на задачите на институтите и центровете,
разработващи въпроси на външнополитическите отношения и
сигурността в стратегически аспект, естествено е те да
отговарят на националните интереси и да се определят от
особеностите на региона. Всяка държава се стреми да създаде
организация в управлението и контрола на стратегическите
ресурси за сигурност. Изключително важно е да се използва
единен модел за оценка на стратегическите ресурси.
Съществуват различни системи за организиране на контрол
над ресурсите, като тяхната специфика се определя от:
- общото състояние и развитието на глобалната и
регионална среда за сигурност;
- финансовите и ресурсни възможности;
- традициите на държавното строителство;
- особеностите на административното деление и
административния капацитет.
Най-общо, тези модели могат да се сведат до два основни
варианта:
тотален
държавен
контрол;
интегрираща
надведомствена структура.
2.1. Тотален държавен контрол 2
Този модел се свързва главно с практиката на бившите
социалистически държави, но се прилага и от страни, които са
в състояние на война, имат проблеми с вътрешната сигурност.
Контролът над стратегическите ресурси за сигурност на
бившите социалистически страни се подчинява на
стратегическите и оперативни съображения за водене на
продължителна война.
Положителните страни произтичат от заложената в него
висока
степен
на
централизация:
възможност
за
съсредоточаване на много сили и средства за кратко време.
Основните недостатъци на модела са:
- подценяване на хуманитарните аспекти на контрола;

1. Увод
Проучването на световната практика показва, че
формиращите и провеждащите външната политика органи на
една страна ползват активно научния продукт на институти,
изследователски центрове и др., които по своята
принадлежност, финансиране, функциониране и задачи могат
да бъдат групирани по следния начин:
1. университетски институти, работещи по задания на
съответните държавни или парламентарни органи;
2. независими институти и изследователски центрове;
3. международни институти за стратегически изследвания.
Институтите
и
центровете,
работещи
по
външнополитически теми, имат редица общи характеристики.
На първо място е дългосрочният стратегически характер на
изследванията им – до 2030/2050-та година. Повечето от тях,
към чието използване се ориентират външнополитическите
органи на държавата, са независими, надпартийни институти.
Всички поддържат широки международни контакти и често се
използват за оказване на въздействие и защита на интересите
на съответната държава. Много от тези институти и центрове
организират обучението и усъвършенстването на политическия
и държавен елит. Всички имат активна издателска дейност.
2. Резултати дискусия
Както отбелязва Хенри Кисинджър, рязко нараства
броят на научните институти и изследователски центрове,
работещи в областта на външната политика, което се обяснява
и с развитието на международната обстановка, промените в
света и отделни региони и, разбира се, със значението на
научния продукт при формиране на външната политика и
политиката на сигурност днес. 1
Все по-често практика в независимите институти за
стратегически и международни изследвания в по-големите
държави става навлизането на чужденци, специалисти от
различни географски региони. Най-ясно това се вижда в
Центъра за стратегически и международни изследвания на
САЩ, който е частна надпартийна институция, която разполага
с местни експерти от всички по-важни географски региони на
света.
По отношение на финансирането на институтите и
центровете се открояват няколко характерни моменти:
1. Сществуват институти, при които част от средствата се
внасят от икономически групировки и фондации, т.е.
държавата не поема 100%-ното им финансиране.
2. Независимите институти и центрове набират нужните им
средства от спонсори, дарения, фондации. Характерна е обаче
1

Хенри Кисинджър.Световен ред.С.2015г.
2 Шаталов,Б. Теория и практика експанзионизма.М.,2014
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по-малки
възможности
за
сътрудничество
в
природозащитната и правоохранителна област;
- усложнени международни връзки;
- недостатъчна координация на критичните услуги;
- висока степен на зависимост от централизираното
държавно планиране;
- ниска степен на обществена поддръжка.
Приложимостта на този модел у нас
е силно ограничена поради новите геополитически
реалности.
2.2. Интегрираща надведомствена структура
За този модел е характерно обединяването на усилията на
всички елементи на системата за сигурност, включително и
неправителствения сектор. Анализът на приложимостта на
разглеждания модел показва, че той е силно зависим от
състоянието на националното законодателство, степента на
неговото хармонизиране с международните изисквания и от
дефинираните приоритети на националната политика за
сигурност. Той притежава положителните страни на
разгледания по-горе модел, но има и следните предимства:
- максимално оползотворява националната инфраструктура;
- осигурява надеждно управление, висока ефективност,
експедитивност, оперативност, респект; много добра
координация в действията, облекчени международни връзки и
по-големи възможности за сътрудничество в хуманитарната и
правовата област;
- осигурява подкрепа при усвояването, експлоатацията и
опазването на ресурсите.
Веднъж създадена, всяка една изкуствена система от типа
организация развива и поддържа комплект цели на
функционирането, които по принцип могат да се различават от
зададените цели при формирането на системата. Това целево
направление може с определена степен на обобщение да се
назове
самовъзпроизвеждане
и
самоподдържане
на
организацията. Класически дейности в това направление са
обучението, кадровият подбор, както и ред чисто юридически,
финансови и административни дейности.На практика в
системата протичат процеси на самоорганизация, чийто водещ
мотив е придобиването на организационна идентичност. В
резултат се създават вътрешносистемни правила и традиции,
които, от една страна, целят повишаване на проявленията на
свойството цялостност на системата, стимулирайки чувството
за принадлежност и съпричастност към общността, а от друга –
ясно очертават външната граница на системата и затрудняват
несанкционирания достъп на други системи.
Друга
особеност
на
самовъзпроизвеждането
и
самоподдържането е проявата на стремеж от системата за
разширяване на външните граници и включване на нови
компоненти в състава. Начините за това разширяване са
многообразни, но най-често включват разпространение на
готови управленски модели и процедури.3
Отчитайки
тези
особености
на
функционалното
направление самовъзпроизвеждане и самоподдържане, следва
да се отбележи, че е налице реалната опасност при чисто
механичен подход за изграждане на СОКСРС да се създаде
организация с висока степен на централизация.Доколкото
дейността в разглежданото функционално направление е
многопосочна и често протича като процес на спонтанна
организация по линиите на свързаност между компонентите, то
трудно могат да се изброят нейните прояви. По тази причина
може да се обобщи, че акцентът е придобиването на
организационна идентичност и създаването на предпоставки за
адаптиране на системата към средата, независимо от условията
на функциониране. Т. е. функционалното направление
самовъзпроизвеждане и самоподдържане е пряко свързано с
еволюционните и дългосрочни адаптационни процеси.

3

Първият вариант за решаване на проблемните въпроси е
чрез „силова” намеса от страна на надсистемата /държавата/.
Вторият подход за преодоляване на вътрешносистемните
конфликти залага на идеята чрез средствата на научна
комуникация да се оформи колективно, споделяно от всички
субекти, решение за необходимостта от изграждане на
СОКСРС. Рационалната идея, свързана с възможността за
колективно решение, взето чрез средствата за научна
комуникация, не е напълно утопична.
Третият подход на практика ползва тази възможност, но я
реализира по линия на вторичните връзки между компонентите
на СОКСРС. Заложената в него идея предвижда
потенциалният антагонизъм в интересите на субектите на
системата да се преодолее чрез изкуственото създаване на
връзки между тях, в чиято основа се поставят единното
разбиране на проблематиката на сигурността и произтичащият
единен подход за разрешаването ѝ.
Изграждането на СОКСРС е силно затруднено от липсата
на
дългосрочна
стратегия
за
противодействие
на
предизвикателствата, заплахите и рисковете пред националната
сигурност. Създаването на такава стратегия допълнително се
възпрепятства от отсъствието на интегрирани процеси и
процедури за вземане на решение на национално равнище.

3.

Заключение

Нормалното функциониране на обществото предполага
науката, образованието, духовните рефлексии, културата да
влизат във взаимодействие с реалността, да развиват и
стабилизират тази реалност. Проблемът е, че по-скоро по
изключение съществуват адекватни възприятия и рационални
модели на реалностите в обществото.
На настоящия етап единственият реалистичен модел за
управление на системата е свързан с реализирането на т. нар.
„мрежов модел”, при което стратегическото ръководство на
СОКРС да се осъществява на ниво Министерския съвет от
координиращ орган под ръководството на вицепремиер.
Оптимален вариант за управлението и координацията на
оперативното ниво е то да се реализира от интегриран
Координационен център – отделна институция, която е
водеща за всеки сценарий, при който се защитават ресурсите за
сигурност или се неутрализират рискове и заплахи за
сигурността, свързани с недостиг на ресурси.
4. Литература
1 Кисинджър,ХСветовен ред,София,2015
2Шаталов,Б.
Теория
и
практика
експанзионизма.Москва.,2014
3 Stent ,A-The Limits of Partnership,Moskow,2015
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Политическата система-ресурс, генериращ сигурност
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Резюме:Всяка страна, която държи на своите ценности и интереси, е загрижена за това дали ще бъде способна да ги защити от
потенциални заплахи. Тя трябва да изработва и провежда интегрална политика, включваща пакет от частни политики за
сигурност, фокусирани към изграждане и поддържане на способности, насочени към контрол и справяне със заплахите
Поддържането и развитието на адекватни перспективни способности е едно от най-големите предизвикателства на
държавното управление.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: СТРАТЕГИЧЕСКИ РЕСУРСИ,СИГУРНОСТ,ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА
Abstract: Any country that holds its values and interests is concerned about whether it will be able to protect them from potential threats. It
must develop and implement an integrated policy, incorporating a suite of private security policies focused on building and maintaining
capabilities aimed at controlling and managing threats. Maintaining and developing adequate prospects is one of the biggest challenges of
government.
KEYWORDS:STRATEGIC RESOURCES,SECURITY,POLITICAL SYSTEM
Стабилната политическа система е основа за националната
сигурност на всяка една държава. Политиката се е появила в
момент, когато хората са имали нужда от колективно
подчиняване на определени норми с цел гарантиране
оцеляването, съществуването и прогреса на съответната
човешка общност. Друг е въпросът дали политиката възниква
преди или след появата на държавата. Но дори в найпървоначалните форми на организация на човешката общност
може да се говори за политика дотолкова, доколкото са
възниквали определени правила, които са били спазвани от
членовете на общността, независимо дали тя е била племенна
или от друг тип. Въпреки това същинската политика започва
там, където възниква държавата.
В момента на възникване на модерната цивилизация
политиката се отъждествява с институциите на държавната
власт. При появата на националните държави и формирането на
гражданското общество, политиката започва да носи отпечатъка
на автономизирането на гражданското общество, на
разделението и взаимодействието между публична и частна
сфера. С утвърждаването на либералната демокрация и
конституционните правови държави политиката от занаят се
превръща в елемент от битието на всички пълнолетни
граждани.
Модерното разбиране на политиката съдържа няколко
елемента: тя е свързана с реализиране на определени интереси
в дадена човешка общност, с превръщане на частни интереси в
задължителни за цялото общество. Следователно политиката е
сфера на социални отношения, за които са характерни
специфични дейности, процедури и институции. Тъй като
политиката е едновременно мрежа от институции и специфичен
процес, в наши дни се наблюдават различни “политики” –
вътрешна, външна, военна и т.н.
Понятието “институции” от латински означава „нещо
трайно установено‟. Характерът и типът на институциите в
дадено общество дават представа за неговото културно,
историческо и социално развитие. Те са специфичен тип
институции, които имат пряка връзка с осъществяването на
политиката. Според Герхард Гьолер политическите институции
са нормативни системи за провеждане и възпроизвеждане на
задължителни за обществото решения.
В политическите теории политическите институции се
разглеждат в тесен и широк смисъл. В тесен смисъл те
обхващат онези политически институции, които са ядрото на
политическия процес (парламент, съдебна власт, държавен
администрация и др.). В широк смисъл те са връзката между
гражданите и държавните органи (партии, различни
организации и др.).
Политическите институции са относително трайни
социални обединения и структури, които функционират според

1.Увод
Поддържането на способност за производство на благото
„сигурност” има икономическа основа, тъй като неизбежно
изисква значителни средства. Отделянето на тези средства
усложнява и без това трудната задача за разпределение на
ограничените национални ресурси, нужни за производството и
на другите необходими публични блага. Възникват множество
трудно решими разпределителни въпроси – защо, колко, какви,
кога, за какво, с какъв резултат и ефект, как и при какви
условия да бъдат отделени тези ресурси1. При демократичната
политическа организация парламентът е органът, който решава
основните от тези въпроси. Многобройни и специално
създадени институции вземат решения и изпълняват
разпределителния процес. Различна е степента на национална
централизация и ведомствена децентрализация на тези
решения и дейности. Променлива е средата за сигурност и
заплахите, при които се осъществява разпределителният
процес. Независимо от голямото многообразие на
разпределителната задача, напълно определени са критериите
за разпределение. Възможно е икономично, ефективно,
ефикасно или с най-голяма полза за данъкоплатците решение.
Всяко от тези решения има различна рационалност и в голяма
степен е обусловено от компетентността на законодателната
власт и административния капацитет за приложение на
изпълнителната власт. Основен инструмент за разпределение на
ресурсите е бюджетният процес и от неговото качество
зависидостигането на преследваните цели.Различните видове
бюджетни процеси имат свойте предимствата и недостатъците
с оглед на тяхната разпределителна ефективност за състоянието
на националното стопанство на Република България. По
отношение на обществените блага е не само допустимо, но и
неизбежно процесът на решаване да е модифициран под
въздействие на намесата на държавата, което е израз на
определена нейна политика, за която е съществена не толкова
конкретната икономическата ефективност, колкото общественополитическата целесъобразност.

2. Резултати дискусия
За разпределение на ресурсите, генериращи сигурност,
можем да представим следната класификация: стабилна
политическа
система;
външнополитически
отношения;
икономическа стабилност; материални запаси; IT сигурност.

1

Иванов, Т. Икономически аспекти на трансформацията на
националния сектор за сигурност и отбрана. Катедра
„Национална и регионална сигурност”, УНСС, София, сп.
Икономически алтернативи.

207

TECHNICS. TECHNOLOGIES. EDUCATION. SAFETY. 2020 VOL. 3

определени задължителни или общоприети правила, както и
нормативни системи, чрез които се осъществява политическият
процес. Те възникват и се развиват в определена социална
среда и във взаимодействие с редица други основни
компоненти и политически отношения като: политическа
система, политически режим, социализация, култура,
поведение, интереси, участие.
Понятието политическа система позволява политиката да се
разглежда от нейната структурна и функционална страна, като
специфично взаимодействие на институции и процедури, чрез
които протича политическият процес. Според Дейвид Истън
политическата система притежава способността да реагира на
средата, в която функционира, като създава структури и
механизми за приспособяване към настъпващите промени в
нея.
Политическата система е съставена от три основни
компонента:
политическата
култура,
която
отразява
съвкупности от ценности и норми на поведение на
гражданското общество; институциите “посредници”, които са
междинно звено между гражданското общество и държавната
система; а основното ядро на политическата система са
държавните институции. Трите ядра са в непрекъснато
взаимодействие.
Системният подход в анализа на политиката позволява да се
получи цялостна представа за протичането на политическия
процес, както и за функциите на отделните компоненти в него.
Има три основни аспекта на функционирането на
политическата система: начина на упражняване на власт;
процеса на формиране на държавната воля и степента на
въздействие върху обществото в политическия процес.
Възприето е политическите системи да се разделят на два
основни типа – авторитарно-тоталитарни и демократични, като
в рамките на тези политически системи се установяват
различните политически режими.
Политическият
режим
определя
динамиката
на
политическата система, както и нейните основни институции и
звена, а те оказват решаващо влияние върху целия обществен
живот. Или ако политическата система отразява статиката и
най-трайните елементи на политическите отношения, то
политическият режим – динамичното и променящото се
взаимодействие между институциите. В този смисъл в рамките
на тоталитарно-авторитарните и демократичните политически
системи могат да се разграничат няколко политически режима.
Модерната цивилизация е характерна с т.нар. политически
човек, който е активен участник в политиката. За съвременните
либерално-демократични режими е изключително важно какви
са формите на участие на индивидите и групите в
политическия процес.
В последно време се утвърди ново направление в
политологията, което се занимава с изследване на
теоретическите и емпиричните форми на политическото
участие на гражданите. Вследствие на това в политологията са
въведени и нови категории като: политическа социализация;
политическа култура; политически интереси; политическо
поведение и други. Политическата социализация се дефинира
като придобиване на политическа ориентация и поведение на
участниците в дадена политическа система или подсистема.
Именно тя има изключително важно значение за формирането
на ценностите, представите и поведението на населението, и
по-точно на тези, които са свързани с политическия процес.
Още от най-ранна детска възраст общото възпитание,
културата, образованието, религията, политическите партии,
както и много други фактори и институции (медии, семейство,
училище) влияят за политическата социализация на индивида,
а процесът на социализация е много дълъг и преминава през
целия живот на даден човек. Политическата култура обхваща
системата от ценности, възприятия и идеи в дадено общество
по отношение на политиката, и в частност към политическите
институции.
Политическата култура е сложно и комплексно явление, 3
свързано е с историческите традиции на отделните социални
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общности (семейство, религиозни групи, образователна
система, народностна психология, национална идентичност,
самосъзнание, международна среда и други). Американските
политолози Гейбриел Алмънд и Сидни Вебра извеждат три
типа политическа култура.
Първият тип е характерен за изостанали общества, които
имат ограничени представи и знания за властническите
структури и отношения, и се характеризират със затвореност в
дадена общност без или с минимален интерес към
политическия живот.
Вторият тип се отнася за пасивни наблюдатели на
политиката, които, макар и имащи определени знания за
политическия процес, са принудени или се подчиняват
доброволно на действията и решенията на държавната власт.
Третият тип са активно съпричастните в политиката. Такива
индивиди се възприемат като важен фактор в процеса на
взимане на политически решения. Според авторите и трите
типа съществуват в демократичните държави, но стабилността
на политическите институции е най-голяма там, където
преобладава третият тип. Г. Алмънд и Дж. Б. Паул в
“Сравнителна политика” предлагат политическата култура да се
изследва на три основни равнища 2 .На първото равнище
централно място заема отношението на индивидите и
социалните групи към ценностите и институциите, които
характеризират политическата система, а основен критерий е
степента на подкрепа при вземане на решения. Колкото е поголяма е степента на съгласие и готовност да се изпълняват
взетите решения, толкова по-голяма е легитимността и
одобрението на политическата система.
На второто равнище основно значение има оценката на
участието на гражданите или социалните групи в политиката и
доколко е ефективно това участие. Що се отнася до
политическия процес, има два типа политическа култура –
активистка, която е характерна с активното съпричастие в
политиката, и апатична – с нежелание да се участва в
политическите процеси. На третото равнище основно място
заема оценката на резултатите от държавното управление.
Политическата култура притежава както статични, така и
динамични елементи. Едните влияят трайно, а другите са
подложени на изменения вследствие на промени в
политическата ситуация или режим.
Специфичен елемент на политическата култура е
отношението към отделните политически институции. В
различните държави има различно отношение, като в някои
водещо място заемат силовите институции (полиция, армия), в
други водещи са институциите посредници (политическите
партии), водещо може да е и доверието към парламента и
изпълнителната власт.
Проучванията в България посочват, че доверието е найвисоко към институциите, които изразяват общественото
мнение (радио, телевизия), след тях са силовите, а на последно
място е парламентът. Политическата култура може да се открои
и чрез типа отношения, формирали се между основните
социални групи и представителите на елита. Тя може да е
консесуална, когато има готовност за намиране на взаимно
приемливи решения и стремеж към мирно разрешаване на
конфликтите, или обратното – конфликтна. 3
Важни изводи прави американският изследовател Р.
Енгълхард, който въвежда понятието “постматериалистическа
политическа култура”, която е свързана с отхвърлянето на
политическите институции, основани на патриархални и
йерархични структури. Според него постмодернизацията е
промяна в стратегиите за оцеляване, с преход от
максимализиране на икономическия риск към максимализиране
на благосъстоянието чрез промени в начина на живот. Върху
2

Almond, G. Russell J. Dalton, G. Bingham Powell - Comparative
Politics Today, Pearson, 2007.
Таслакова.Р., Две десетилетия преход. България през
погледа на германските дипломати.С.2009г
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типа на политическа култура влияние оказват националният и
религиозният облик на населението, геополитическата среда,
външни фактори. Политическата култура и нейното състояние
имат важно значение за функционирането на политическата
система, за нейната стабилност. Политическите интереси са
осъзнати потребности на населението, които се проявяват във
вид на претенции към политическия процес и политическите
институции. Те се формират в резултат на политическата
култура и социализация, както и от конкретна политическа
ситуация. Политическите интереси до голяма степен определят
политическата ориентация, поведението на участниците в
политическия процес, подкрепата за една или друга
политическа сила и институция. Политическите интереси могат
да бъдат групови, национални, индивидуални, трайни,
временни или конюнктурни. Трайните политически интереси
са в основата на разделянето на политическото пространство,
формирането на основните политически блокове. Едно от
предимствата на либерално-демократичните политически
системи е способността им по-точно да улавят трайните и
временните политически интереси в гражданското общество,
както и да ги превръщат в реални управленчески решения.
Докато политическата култура отразява възприятията и
ценностите на индивидите по отношение на политиката, то
политическото участие е определена дейност на гражданите за
въздействие върху политическия процес.
Историята познава различни форми на политическо
участие. Съвременните либерални демокрации представляват
качествено развитие на политическото участие на гражданите.
Схващанията за свободата на личността, народния суверенитет,
разделението на властта, равенството на гражданите,
политическия плурализъм и други са основополагащи
елементи на съвременните демокрации.
Еволюцията на либералната демокрация се изразява найсилно в масовото включване на населението в изборите при
определяне състава на парламентите, а това дава отражение и
върху
останалите
основни
политически
институции.Демократичните режими създават множество
възможности за участие на гражданите в политическия процес,
като се открояват три основни типа: пасивно, което се изразява
предимно в участие в изборите; активно съпричастие към
политическия процес с участие в дейностите на политическите
партии; апатия – доброволно неучастие в политическия процес.
Някои изследвания показват, че политическото участие е
свързано с определен социален статус, степен на образование,
възраст, политическа социализация, култура, интерес, достъп
до информация, жизнен стандарт, свободно време,
комуникативност. Политическият интерес в най-голяма степен
се наблюдава сред по-висшите слоеве, защото се счита, че те
имат по-големи залози в политическата система.
За
стабилността
на
съвременните
демокрации
политическото участие е от изключителна важност. В
първоначалните представи на либералните теоретици
избирателното право е целяло ограничаването на присъствието
в политическия процес на безпросветното население. За това в
изборите са участвали твърде ограничен кръг от хора, но след
реформи избирателното право имат всички пълнолетни
граждани (18г.).
Независимо, че изборният процес не може да преодолее
някои несъвършенства, той е основна форма на политическо
участие в либералните демокрации, а общите казуси на
конституциите и законите гарантират общото, равно, трайно и
пряко гласуване, като всяка държава възприема специфични
системи.
Въздействието на избирателните системи зависят от
политическата
култура,
историческите
традиции,
политическите интереси на основните социални и политически
групи в дадена страна. Независимо че избирателните системи
са важен елемент в политиката, те са само средство за
отразяване на волята на избирателните. Затова, ако основните
политически групи не съумеят да откликнат на исканията на
избирателите, и самата изборна система ще се окаже лишена от

значение. Резултатът от това са апатията и оттеглянето на
гражданите от избирателния процес.

3.Заключение
В заключение можем да отбележим, че
стабилността на политическата система на държавите по света
е един от ключовите ресурси, които генерират сигурност. Ако
тази система не е стабилна, сигурна и защитаваща се, тя
генерира заплаха, която е насочена към страната, ресурсите ѝ и
обществото като цяло.
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Abstract: Medical facilities are distinctive types of premises accessible by a wide range of visitors seven days a week. They are places
characterized by a high concentration of civilians and low-level security against the occurrence of various types of emergencies.
Undoubtedly, terrorism is one of them. From a security point of view, hospitals are soft terrorist targets. Given the topicality of terrorism, we
must address the question whether sufficient security is ensured for medical facilities. The aim of this paper is to point out the key role of
security management in the overall management of hospitals. It will also outline some shortcomings in technical and operational security
applications for their premises. The paper further discusses the effectiveness of crisis plans and emergency management exercises, as those
are the primary conditions of successful emergency management.
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also based on the conclusions of conferences focusing
on the security of medical facilities, organized by the Faculty
of Biomedical Engineering of the Czech Technical University
in Prague and the Society for Radiobiology and Crisis Planning
of the Czech Medical Association of J. E. Purkyně
under the auspices of the Health Committee of the Chamber
of Deputies of the Parliament of the Czech Republic.
The contributions by representatives of several Czech hospitals
and experts on the security of medical facilities in the Czech
Republic have shown that the crisis managers of these facilities do
carry out risk analyses, are aware of the threats related to operating
hospital facilities and often develop crisis plans aimed at preventing
and addressing a variety of crises and emergencies. It remains to be
seen, however, to what extent these findings and plans are accepted
in the practical application of hospital security.

1 Introduction
The current stage of development of civilization, besides many
indisputable positives, also carries with it some great security risks,
such as illegal human migration, organized crime, the proliferation
of weapons of mass destruction and terrorism. In recent years,
terrorism has become a topical issue mostly because of its
globalization and wide media coverage. In June 2013, 14 female
university students were killed during a bus explosion and another
19 were injured. After bringing the victims to a hospital, a suicide
bomber detonated a bomb in the door to the emergency room,
followed up by terrorists storming the facility with firearms.
Another 11 people were killed before this attack was brought under
control by the security forces. The Lashkar i Jhangvi terrorist group
claimed responsibility for the attack. In September and November
2012, suicide bombers of the Jabhat al-Nusra group attacked
hospitals in Syria. In November 2005 London police arrested two
suspected terrorists who were later accused of plotting a bomb
attack. One of them had a piece of paper with the words in Arabic,
Hospital = Target.[1]
It might seem that as no terrorist attack has so far taken place
on a medical facility in the Czech Republic, the security solutions
used by hospitals against such attacks are exaggerated or even
unnecessary. The above examples from abroad, however, prove
the opposite. Terrorism can be defined as the politically,
ideologically or religiously motivated blind, indiscriminate killing
of defenceless, innocent civilians.[2]A hospital can thus definitely
become a target of a terrorist attack. At the same time, medical
facilities are what are called soft terrorist targets. Currently, security
measures are being significant increased around government
buildings, military facilities, airports, etc., but we have yet to see
any noticeable changes in the protection of soft targets (hospitals,
shopping malls, school facilities, etc.). It is of course very difficult
for the government to ensure the overall security of all soft targets,
and with the commitment of considerable financial resources. It is
therefore necessary for medical facilities (or any other institution
facing the risk of a terrorist attack) to take primary responsibility
themselves, and ideally for each of us personally as well. We also
must take into account the issue of the adequacy of every antiterrorist measure, thus preventing, for instance, excessive
restrictions on the free movement of people and so on.

2.1 Terrorist attacks
The aim of a terrorist attack is to provoke a severe psychological
effect, a sense of threat, fear and manipulation of public opinion.
To achieve this goal, many types of terrorist attacks can be used
when targeting inpatient medical facilities. Acts of a brutal nature
with numerous innocent victims will ensure sufficient media
coverage and thus extend the psychological impact beyond
the territory or society that is attacked. This creates an environment
suitable for achieving terrorist goals.

2.2 Vulnerability of medical facilities
Medical facilities housing inpatients, especially those obliged
to provide mandatory emergency admission, provide constant
access to the general public. At the same time, numerous members
of staff are on duty and there are the inpatients, people often vitally
dependent on the facility’s operation. These are spaces in which we
assume that our health will be restored and therefore protected.
At the same time we encounter a low level of security of hospital
premises against potential crimes. From the point of view
of terrorist attacks, medical facilities are classified as soft targets,
i.e. the most common targets of violent terrorist acts [3].
The analogy of terrorist attacks on soft targets demonstrates well
the vulnerability of hospitals to any emergency situation. Being part
of this group of terrorist targets proves that medical facilities are
easy targets for committing a violent or other crime with a great
social and psychological impact. This is mainly due to the high
concentration of defenceless people, the low level of security
and a certain degree of feeling untouchable while failing
to acknowledge potential security risks. These risks are associated

2 Results and discussion
The following are the findings of a research project called
“Protection of medical facilities against terrorist attacks”, conducted
by the Central Bohemian Region of the Czech Republic
in the hospitals in the region in 2017. Furthermore, the results are

210

TECHNICS. TECHNOLOGIES. EDUCATION. SAFETY. 2020 VOL. 3

with both a hospital’s operation and also external factors which can
jeopardize the safety of their premises.

with barriers and licence plate readers and chip card readers
allowing entry to authorized persons only, and thus reduce the risk
of unwanted objects or persons being brought onto the hospital
premises.

2.3 Importance of security management
The management of medical facilities includes departments dealing
with the issues of security and crisis management. The staff of these
departments are security managers ensuring the tasks necessary
for making their hospital a safe environment for all employees,
patients and visitors to the premises. This means, on the one hand,
providing high-quality and safe patient care and on the other
securing all areas of the hospital, protecting against emergencies
and preparing for solutions to them. In this paper, we will mostly
focus on crisis situations on our own premises.

In relation to the above-mentioned individuals representing a risk, it
is also clear that the free unmonitored movement of persons
in the hospital does not contribute to its security. Currently, it is
hardly difficult to gain access to virtually any clinic. Certain wards
are even freely accessible, although, for instance, immobile patients
who cannot defend themselves against a potential attacker in any
way are hospitalized there. Other departments are accessible
through a remote doorbell, but even that most often happens
without the visitor’s identity and the purpose of their visit being
verified. Here it would be worth considering establishing one
central reception or several separate ones, through which it would
be possible to enter individual departments only after the identity
and the purpose of the visit had been checked.

Being aware of the threats and risks, preventing the occurrence
of emergencies and preparing for any potentially needed solutions
contributes to building an adequate response to crisis situations.
First of all, therefore, security management requires a risk analysis
to be performed. It will also serve, besides allowing reflection
on the medical facility’s current security situation, as a basis
for the subsequent creation of crisis plans. These plans are then
ideally used as guides for addressing specific emergencies and their
feasibility and effectiveness is tested through training in each crisis
situation. In addition to creating crisis plans and verifying their
functionality, providing preventive security measures is an equally
important part of hospital crisis management. This mostly means
the technical and operational management of the medical facility.

It is also worth mentioning that there is zero or insufficient use
of CCTV monitoring systems. An appropriate assessment
of security camera information can prevent an emergency situation
or ensure a timely reaction to it. We can then use the cameras
to monitor the development of the situation and collect information
which can be beneficial to the rescue services when deciding about
further action. This definitely also requires well-informed staff
assessing the information provided by the cameras. These members
of staff need to be trained in, for instance, identifying a suspicious
person (untypically shaped, noticeably thick clothing to cover
a firearm, a large piece of luggage, aggressive behaviour) and what
steps to take and whom to notify.

Our own experience tells us that healthcare professionals are
usually not aware of the threats which they may face at work. They
are not familiar with potential emergency situations in their
workplace and with how to react at such moments or whom
to notify, let alone having any opportunity to practise those
reactions. For many security managers, ensuring security only
means organizing training in safety and health at work (OSH)
and providing information about the existence of crisis
documentation. From the point of view of protecting the population
and that of crisis management, such an intervention is insufficient
and fails to ensure adequate preparedness for dealing with
emergency situations. They explain this shortcoming by a lack
of time and financial resources, which will, however, be negligible
if an emergency occurs and is dealt with inadequately and
inefficiently as a result of unpreparedness, thus causing substantial
health and material losses.

The efficiency of a security camera system is significantly reduced
if this service is not managed from one control room, together
with other technical security installations, thus allowing a rapid
reaction to emergencies. By this we mean an audio communication
exchange, an electronic fire alarm system, an electronic security
alarm or a mass distribution device for sending urgent text
messages. It is also advisable to equip the control room
with software to control the buildings’ technical equipment
(heating, cooling, air conditioning, tube mail, etc.).

A safe environment and, in many cases, the prevention of various
emergencies in hospitals can be ensured by using appropriate
technical security resources. Our investigation shows that it is often
the technical security solution which is significantly underestimated
by medical facilities.

As regards the employees monitoring what is happening
in the hospital through security cameras, we would like to draw
attention to the unsatisfactory condition of the hospitals’ physical
security systems. The main shortcomings are the composition
of the group of employees, the wide range of tasks assigned to them
and their minimal preparedness for dealing with emergency
situations. In many cases, physical security is ensured by security
agencies, but the hospitals do not assist in the selection
of the people charged with guarding their facility. There are cases
where physical security is ensured by women of pensionable age.
The duties of these employees include monitoring the hospital
through security cameras and patrols around the area; in some cases
they are located in gatehouses. These people also serve as so-called
security guards and are used to solve conflicts with aggressive
patients. That can represent a threat to themselves, given their age,
as mentioned, or insufficient physical and technical training to deal
with such events.

By way of example, gates and entrances are used ineffectively.
These points of entrance usually only serve to pay for entry
or parking. It would, however, be appropriate to equip these places

The above-mentioned examples of weak technical security
provision in medical facilities show their insufficient security
against emergencies, especially violent crimes. At present,

It is therefore necessary to improve the awareness of medical
facility staff of the potential risks of emergency situations,
streamline the interpretation of instructions found in crisis plans
to deal with them and allow the members of staff to try out these
procedures in practice. It is equally important to ensure
the technical security of hospital premises as an essential step
in their protection from emergencies.

2.4 Indispensability of technical security
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the threat of terrorist attacks is leading to increasing security
measures in government buildings, at airports, and so on. Since
medical facilities are soft targets, steps need to be taken to improve
their security.

to the situation. Lessons must be learned from these shortcomings
and the necessary steps need to be taken to mitigate or eliminate
them, thus ensuring a safer environment for the patients, for visitors
and for the members of the medical facility’s staff.

2.5 Usability of crisis plans

3 Conclusion

The risk analysis of inpatient medical facilities shows that crisis
managers are aware of the threats and the related emergency
situations. In many cases, specific plans are in place for addressing
critical situations (emergencies, evacuations, pandemics
and traumatological issues). It is, however, necessary to verify
whether these plans are functional, whether they are indeed usable
in real time at the moment of an emergency and whether everybody
among the medical facility’s staff is familiar with their content.

The quality and the credibility of a medical facility depend,
in addition to professional medical and nursing care and modern
equipment, on its security. Ensuring a safe environment contributes
to the level of satisfaction among a hospital’s employees, clients
and visitors. Appropriate preventive measures can substantially
mitigate the potential impacts of emergencies, therefore also
including terrorist attacks. Hence the need for medical facilities’
security management to take steps towards increasing hospitals’
preparedness for addressing emergencies and eliminating
the shortcomings in the security of their premises. The area of crisis
planning and preparedness in hospitals is now being heavily tested
by the COVID-19 pandemic, which will ideally give an impetus
to emphasizing the increased need to address medical facilities’
security and preparedness for emergencies in general, with more
effort and resources.

Our survey showed that these plans are usually extensive yet fail
to provide specific procedures for dealing with situations. Hospital
employees often express objections, and rightly so, that it is not
possible to browse through files with crisis plans under stress
and time pressure, searching for the steps to take. It is thus
necessary to reconsider the form of the presentation of these plans
and create a brief and clear document about the most important
instructions which will clearly indicate what to do in a specific
situation. Some hospitals already have such brief instructions
in the form of what are called “crisis cards” in A4 format,
or an “emergency calendar” with procedures to follow for each type
of situation. Besides finding a suitable form for communicating this
information, it is also very important to select an appropriate
location for it. As already mentioned above, filing it among other
documentation (nursing standards, medical equipment manuals,
medical facility directives and other documents and regulations) is
not a good solution, as it is not possible to spend valuable time
searching for instructions on how to act and whom to notify
immediately. It is therefore desirable to place the emergency
guidelines in a visible place known to every member
of the department staff (ideally near a telephone line).

4 References
1)

2)

3)

2.6 Irreplaceability of training
The crisis plans themselves are, however, not a sufficient guarantee
of preparedness for emergencies. Even a well-designed,
understandable and user-friendly crisis plan needs to be put
into practice and its usability has to be practised. Here we come
across another problem, because, as we have found out, hospitals
mainly carry out trauma plan exercises in emergency rooms, while
neglecting exercises in managing other crisis situations in other
hospital departments. Hospital management often explains this
failure to carry out evacuation training and training in dealing with
attacks by aggressive or armed patients and other threats
by referring to an excessive economic burden limiting the medical
facility’s operation. Here it should be pointed out that any potential
complications (material losses, harm to patients or members
of staff) which can occur in a real emergency as a result of a lack
of staff preparedness are many times more costly than ensuring
preventive measures and training. Last but not least, these drills
bring the undeniable benefit of retrospective evaluation.
We can thus check the real and practical usability of preventive
measures and crisis plans. The aim is to identify shortcomings
and problems in communication among the crisis managers,
the medical staff, the patients who are hospitalized and the visitors,
as well as the weaknesses in the staff members’ ability to respond
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Анализ на теориите за мотивация на маслоу, херцберг и макклелънд и тяхната
приложимост в армията
Analysis of motivation theories of maslow, herzberg and mcclelland and their applicability in the military

Гл. ас. д-р Григоров Г.
Национален военен университет „Васил Левски“, Велико Търново, България
gbgrigorov@nvu.bg
Abstract: The article discusses some of the substantive motivational theories, examining their applicability in military organization. The
purpose of the report is to analyse the theories of Maslow, Herzberg and McClelland, not to indicate the best approach for motivation. The
results of the analysis will contribute to a clearer understanding of military motivation and provide guidance that commanders could be used
to enhance their own motivational style.
Keywords: MOTIVATION, THEORIES, MILITARY.

днес. Авторът прави успешен опит и умело обяснява, че
предпоставките за възникване на определено поведение се
крият в човешките потребности. Неговата теория за мотивация
се основава на две основни допускания.

1. Увод
Съществуват много теории за мотивацията, които отразяват
различните гледни точки на своите автори. Всяка от тях има за
цел да обясни защо хората се държат по определен начин, но
въпреки това, нито една от тях не осигурява общопризнато
обяснение за човешкото поведение, поради сложността на
човешката природа. Нашата цел е да се разгледат някои от найпопулярните съдържателни теории, а не да посочим най-добрия
подход за мотивация, като ги пречупим през призмата на
военната организация. Това би допринесло по-ясно разбиране
на военната мотивация и ще даде насоки, които командирите и
началниците ще могат да използват за да подобрят техния
собствен мотивационен стил.

Първото е. че хората са искащи животни, чиито
потребности зависят от това което имат в момента. При това
само потребностите, които не са удовлетворени могат да
влияят на поведението, с други думи задоволените потребности
не са мотиватор.
Второто гласи, че човешките потребности са подредени по
йерархична важност и след като се удовлетвори една
потребност на нейно място се повява друга, изискваща
удовлетворяване.

В литературата могат да се срещнат различни
класификации на теориите за мотивация в зависимост от
гледната точка на автора. Най-популярната от тях разработва
Л. Мълинс [1], който разделя теориите в две основни групи:
съдържателни и процесуални. Съдържателните теории са
насочени към определянето на това какво в индивида или
околната среда стимулира и поддържа определено поведение.
Това поведение се разглежда като резултат от влиянието на
външната среда, която подбужда за дадени действия. Тази
група теории обяснява какви специфични неща мотивират
хора.

Маслоу структурира потребностите в пет нива (йерархична
рамка – пирамида), според степента им на важност за човека: 1
– физиологични, 2 – от защита и сигурност, 3 – социални, 4 – от
уважение: 5 – от самореализация.
Авторът твърди, че ако всички човешки нужди са
неудовлетворени в определено време, удовлетворяването на
доминиращите нужди е по-належащо от останалите. Тези които
се появяват първи трябва да бъдат удовлетворени преди тези от
по-високите нива.
Физически потребности. Тази категория е разположена в
основата на пирамидата и съдържа основните нужди на
човешкото тяло като храна, вода и секс. Маслоу дори смята за
„невъзможно, а също и безполезно, да се прави някакъв списък
на основните физиологически потребности“ [2], поради факта,
че човек може да включва какъвто брой потребности пожелае,
в зависимост от степента на конкретност на описанието.
Физиологичните нужди доминират когато са незадоволени и
никакви други нужди не могат да ги заместят в ролята на
мотиватор: „Човек лишен от храна, сигурност, обич и
уважение, вероятно би чувствал много по-силно глад,
отколкото каквото и да е друго“ [2].

От друга страна процесуалните теории се опитват да
обяснят и опишат същността на мотивацията като процес.
Процесът на стимулиране, насочване, поддържане и накрая
спиране на поведението. Процесуалните теории първо се
опитват да опишат основните, променящи се нужди за да
обяснят избора, усилията и упоритостта.
Авторите
на
съдържателните
теории
разглеждат
мотивацията от гледна точка на нейните съдържателни
характеристики. От там произхожда и името на тази група
теории. Приема се, че от съдържателна позиция мотивацията се
свързва с механизма за действие на човешките потребности.

Потребности от защита и сигурност. Те включват
физическа защита, опазване на здравето от заболяване,
икономически кризи и неочаквани събития. Също както
физиологичните потребности, потребностите от защита и
сигурност могат да бъдат господстващи за индивида. Когато
съществува заплаха за човешкият живот всичко останало
изглежда по-маловажно от защитата и сигурността, дори в
някои случаи и физиологичните потребности. В съвременния
свят, особено в демократичните държави, може да твърдим, че
в голяма степен тези потребности са задоволени. В мирно
време развитите общества осигуряват тази потребност на
своите членове и тя престава да бъде мотиватор.

В настоящия доклад ние ще разгледаме съдържателните
мотивационни теории на Маслоу, Херцберг и МакКлелънд,
като ги през писмата на приложимостта им към военната
организация.

2. Съдържателни теории за мотивация на
Маслоу, Херцберг и МакКлелънд
2.1. Теория на Маслоу за йерархия на потребностите
Ейбрахам Маслоу представя своята теория за пръв път в
едноименната си книга „Мотивация и личност“ още в
далечната 1954 г. Тя се радва на широко одобрение по време на
представянето си, като продължава да буди интерес дори и
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От управленска гледна точка потребностите от сигурност се
проявят в опитите да се осигури на служителите безопасност и
сигурност на работа, осигуровки и застраховки срещу различни
рискове. Сигурността на работното място става чувствителен
въпрос, когато възникне опасност от съкращения. Тогава
значимостта и нараства пропорционално на процента уволнени
служители. В кризисни ситуации съкращаването на работата
засяга почти всеки сектор и може да се твърди че не
съществува защита срещу съкращения, поради намаляване на
работата.

начин да се мотивира обратна връзка и повиши потребността
от уважение. В армейска среда раздаване на различни военни
сувенири и награди, като монети, медали, значки и др., е доста
разпространено в армията на САЩ и други западни армии. У
нас в миналото приложението им е било също голямо, но в
днес тази практика е изключение. Нужно е тази традиция да
бъде възродена и често прилагана. В ежедневието дори
обявяването на благодарност, грамота или едно найобикновено „Благодаря за старанието!“ е начин да се покаже,
че вложените усилия са забелязани и не са били напразни.

Такъв пример е глобалната икономическа криза от 2008 –
2009 г., когато много хора загубиха работата си. При
съкращаване на Въоръжените сили на Р. България примерите
са още по-красноречиви. За период от 10 – 15 г. (2000 – 2015 г.)
числеността Българската армия беше редуцирана над два пъти,
като много военнослужещи бяха принудени да търсят нова
професия.

Потребности от самореализация. Въпреки задоволяването
на всички предходни потребности, често се случва отново да се
развие недоволство и безпокойство, освен ако човекът не прави
онова, за което е индивидуално проектиран.
Маслоу формулира тази нужда като „Желание да станеш
повече от това което си, да се превърнеш във всичко в което си
способен да бъдеш“ [2]. Това значи, че индивида ще осъзнае
всичките си потенциални от таланти и способности. Вероятно
те ще са следствие, като на многообразието на
индивидуалността, така и на външната среда. Маслоу допуска
че удовлетворяването на тази потребност е възможна само след
задоволяваме на всички останали. Освен това той смята че
удовлетворяването на самоактуализация води до нарастване на
силата на тази потребност. Поради това когато хората са
способни да я постигнат те са склонни да бъдат мотивирани
посредством разширяване на възможности за удовлетворяване
на тази потребност.

Предстои да се оценят какви ще бъдат икономическите
щети от пандемията „COVID 19“, където поради мерките за
сигурност много хора губят работата си. Икономистите
прогнозират, че в зависимост от нейната продължителност и
обхват, щетите могат и вероятно ще надвишат тези от
икономическа криза от 2008 – 2009 г.
Социални потребности. Тези потребности са свързани със
социалната природа на хората и тяхната нужда от любов,
привързаност и чувство за принадлежност. Авторът споделя, че
„…когато социалните потребности не са задоволени, човек
остро чувства липсата на приятели, съпруг/а или деца. Той
жадува за отношения с хора въобще, за място в група или
семейство и се стреми с голяма енергия към тази цел.“ [4].
Думи му показват важността на тези потребности и нуждата от
тяхното удовлетворяване, като посочва, че когато не бъдат
посрещнати би могло да се влоши душевното здраве на
индивида.

Разглеждайки йерархията на потребностите е задължително
да се споменат и предварителните условията, които авторът
въвежда като предпоставка за задоволяване на нуждите. Като
такива примери се посочват свободата за изразяване, свободата
на действие, стига да не се пречи на други, свободата на
словото и достъпност до информация, свободата зя
самозащита. Правосъдието, справедливостта, честността и
редът са примери за такива предварителни условия за
задоволяването на базовите потребности.

В днешният свят опустошаван от пандемията „COVID 19“
силата на тази потребност придобива нови измерения. Човекът
е социално същество, свикнал да живее на групи от древността.
Поради тази причина е трудно да се самоизолира с цел
спазване на карантина или други предпазни мерки. Именно в
този момент, когато е нужно хората да са разделени всеки
човек може да изпита огромната сила на тази незадоволена
потребност.

Важен момент в разбирането на теорията на Маслоу е
последователността в йерархията на потребностите и
изискването една потребност да се задоволи изцяло за да
възникне следваща. като различни етапи от един процес.
Авторът опровергава това схващане и споделя, че „…повечето
нормални хора са отчасти задоволени по отношение на всички
свои базови потребности и същевременно са отчасти
незадоволени по отношение на всички свои базови
потребности. По-реалистично би било да разглеждаме
йерархията през призмата на намаляването на процента на
задоволяване с изкачването в йерархията на доминацията. Така
например, ако използваме за илюстрация произволни числа, то
средният гражданин задоволява, да речем 85% от
физиологичните си потребности, 70% от потребностите от
сигурност, 50% от любов, 40% от самооценка и 10% от
себеактуализация“ [2]. Освен това задоволяването на една
потребност не трябва да се разбира като еднократен акт.
Изисква се тя да бъде постоянно обгрижвана и да се полагат
усилия за нейното задоволяване. От друга страна възникването
на нова потребност след задоволяване на доминиращата, не е
внезапно явление, а по-скоро постепенно изплуване от нищото.

Пречупени през призмата на управлението и военната
организация, тези потребности представляват не само
приемането и адаптацията в войсковата единица. Те включват
изграждане
на
добре
работещ
екип,
споделящ
организационните цели и ценности. Командирите и
началниците не е достатъчно само да привлекат и разполагат с
най-добрите специалисти, а да съумеят да ги накарат да
работят заедно, чувствайки се съпричастни и привързани един
към друг. Това би допринесло за повишаване на трудовата
ефективност
и
способствало
за
увеличаване
на
удовлетвореността.
Потребности от уважение. Тази група включва
едновременно потребностите от самоуважение, уважение от
останалите, а също и тези от постижения и слава. Уважението
от останалите е нужно да се чувства оправдано и заслужено,
като провокира самоувереност и престиж. Задоволяването на
потребността от самоуважение води до самоувереност в
собствените сили и способности, като човек се чувства полезен
и необходим, но незадоволяването й води до обезсърчаване или
комплекси.

Теорията на Маслоу често е представяна като общоприета и
точна, но въпреки това търпи определени критики от различно
естество. Някои критици смятат, че тя не е съобразена с
индивидуалните и културни различия на хората. Друга критика
към теорията е, че някои потребностите се припокриват и могат
да се срещнат в повече от една и дори всички категории. Една
справедлива заплата например може да удовлетвори нуждите
във всички пет категории, тя има въздействие върху много
други потребности.

Много компании в опит за повишаване на самоувереността
на работниците честото раздават различни вещи като тениски,
чаши и други сувенири за да им покажат че се справят добре и
са нужни, ценни и важни. Тениски с надпис „Ти си найдобрият“ и чаши с призив „Нуждаем се от усилията ти“ са

Критиците твърдят също, че йерархията на потребностите
на Маслоу е статична. Потребностите се променят във времето,
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в различни ситуации, и когато хората правят сравнение с
тяхната удовлетвореност и тази на другите. Един 23-годишен
току що завършил университет възприема, преживява и се
справя с потребностите по различен начин отколкото 63годишен, готвещ се да се пенсионира човек.

- междуличностни отношения с подчинените;
- заплата;
- сигурност на работното място;
- личен живот;

Теорията за йерархията на потребностите е широко
приложима и съотносима за практикуващите управление, което
в армията е доста ясно изразено. Въпреки че не осигурява
завършено разбиране за човешката мотивация или начина за
мотивиране на хората, тя осигурява отлична отправна точка за
начинаещите командири и началници относно първоначално
разбиране на мотивацията.

- условия на работа;
- статус.
Второто заключение е, че съществуването други условия
на труд, водещи до високи нива на мотивация и
удовлетвореност от работата. Липсата на тези условия обаче,
не е доказано, че води до силно неудовлетворение. Херцберг ги
нарича „мотивиращи фактори“ или т.н. „удовлетворители“
(motivational factors или satisfiers) и описва шест от тях:

Повечето организации в индустриалните страни като САЩ,
Канада, Япония и Германия са много успешни в
задоволяването на потребностите от ниските нива. Чрез
възнаграждението си служителите и работниците са способни
да задоволяват собствените физиологични нужди и тези на
семействата си. Организациите също помагат за задоволяване
на по-голяма част от потребностите от защита и сигурност
едновременно чрез заплатата и пакети от служебни привилегии
и придобивки. Освен това те подпомагат за удовлетворяването
на социалните нужди, като подпомагат сътрудничеството и
асоциирането с останалите на работното място.

- постижения;
- признание;
- напредък;
- същност на самата работа;
- възможност за личностно развитие;
- отговорности.

По такъв начин е нужно да се разсъждава и при изграждане
на мотивационният модел на военнослужещите. Всеки познава
фразите „Измокрен, гладен, уморен без отдих би се ден и
нощ…“ от химна на Българската армия „Велик е нашият
войник“. Те олицетворяват силата на волята на българският
войн във всякакви условия, но пречупени през призмата на
теорията на Маслоу те са олицетворение на господстващата
потребност от защита и сигурност към семейството и
отечеството. Това тълкуване по никакъв начин трябва да се
разбират като принизяване на героизма на Българският войник,
а като възможно негово обяснение.

Анализа на проведеното от Херцберг изследване сочи, че
хигиенните
фактори
причиняват
много
повече
неудовлетворение когато липсват, но не осигуряват силна
мотивация, когато присъстват. Те се явяват по своята същност
основа за нормална работа. От друга страна, факторите в
другата група водят до силна мотивация и удовлетвореност,
когато
съществуват,
но
не
причиняват
много
неудовлетворение, когато липсват. Херцберг смята, че
мотивиращите фактори са ориентирани към работата, свързани
са пряко с нея, с представянето на индивида, с отговорностите
на работата и с израстването и признанието, произхождащи от
работата. Хигиенните фактори са обкръжаващи за самата
работа и повече са свързани с външната работна среда. Иначе
казано, това което носи задоволство при работа е самата
работа, а това, което предизвиква недоволство в и от труда, са
условията, при които се върши работата.

2.2. Двуфакторна теория на Херцберг
Друга съдържателна теория за мотивацията е представена
от Фредерик Херцберг през 1959 г. [3] В основава на теорията
му лежи изследване за удовлетворяване на потребностите и
отчетените мотивационни ефекти от удовлетворяването.
Изследването включва 200 инженери и счетоводители, които са
попитани да помислят от една страна за времето когато са се
чувствали доста добре, а от друга за времето кога са се
чувствали доста зле на работа. След това всеки служител
следва да обясни условията които са довели до тези определени
чувства. Служителите назовават различни видове условия, като
причини за всички тези чувства. Например, ако признанието е
довело до добро чувство към работата, липсата на признание
рядко се идентифицирана като причина за лоши чувства.
Основавайки се на това свое изследване Херцберг стига до две
заключения.

Друго важно откритие от изследването е, че когато
служителите са високо мотивирани те имат и висока търпимост
на неудовлетворение произтичащо от външните фактори
(хигиенните), но обратното не е вярно.
Психолозите описват разликата между мотивиращите и
хигиенните
фактори,
като
ги
наричат
вътрешни
(мотивиращите) и външни (хигиенните) мотиватори.
Вътрешните мотиватори са част от работата и възникват когато
служителите
изпълняват
работата.
Възможността
за
изпълнение на работата с вътрешна мотивираща сила е важна,
защото тогава самата работа стимулира и носи удовлетворение.
Външните мотиватори представляват външни стимули
(награди и придобивки), които имат значение или стойност
след извършване на работата или извън работното място. Те
носят малко, ако не и никакво удовлетворение от свършената
работа.

Първото е, че липсата на някои условия свързани основно с
работната средата водят до неудовлетвореност у служителя, но
съществуването им не води автоматично до силна мотивация.
Херцберг нарича тези условия „обслужващи“ или „хигиенни
фактори“ (maintenance factors) поради това, че те са нужни за
осигуряване на подходящото ниво на удовлетвореност. Той
също отбелязва, че много от тези фактори често се възприемат
от мениджърите като фактори, които могат да мотивират
подчинените, но те всъщност са много по-силни като
неудовлетворители, когато липсват. Той посочва следните
десет хигиенни фактора:

Херцберг развива идеите на Маслоу и ги прави много поприложими в работна среда. Той насочва вниманието към
изключителната важност на мотивацията за труд и поконкретно към факторите свързани с работата, а отдава малко
значение на изследването на поведението. Това вероятно е в
резултат на повишения му интерес към работната среда и
усилията му да преструктурира работата с цел повишаване на
удовлетвореността.

- политика на компанията и администрация;
- технически надзор;

Теорията на Херцберг оставя ярък отпечатък в развитието
на схващанията по въпросите и проблемите свързани с
мотивацията. Обикновено много ръководители опитват да

- междуличностни отношения с прекия началник;
- междуличностни отношения с колегите;
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разрешат мотивационните проблеми с повече пари,
повишаване на служебните привилегиите и придобивки и
подобряване на условията на труд. Често резултатът от такива
действия не води до влагане на повече усилия в работата,
обяснение на което може да се срещне в теорията на Херцберг.
Ако ръководителите се фокусират само към хигиенните
фактори няма да постигнат желаната мотивация. Стимулите е
нужно да се създават в самата работа за да се повиши
мотивацията. Изследването на Херцберг, проведено с 200 души
персонал от Goodrich & Sherwood, идентифицира и
потвърждава гледната точка на автора, която може да се
наблюдава и днес. Факторите, които участниците изброяват
като изключително важни за мотивацията на служителите, са
отговорност и самостоятелност, уважение и признание от
прекия началник, чувство за благополучие на работното място
и възможност за приемане на идеите и съветите. Именно това
според Херцберг са мотивиращите фактори.

– работата не е това, което са смятали. Поради тези и други
причини в последните години много квалифицирани и
подготвени кадри напуснаха въоръжените сили. Това ни връща
обратно към теорията на Херцберг, който смята че само
„хигиенните фактори“ не са достатъчни за промяна на
мотивацията в положителна посока. Тоест не е достатъчно само
да се увеличи заплатата с определен процент за да се смята, че
служителите ще са мотивирани. Забавянето на реформите
свързани с превъоръжаване, трудностите за осъществяване на
промени и интегриране на нови подходи, разочарованието от
сключване на очевидно неизгодни обществени поръчки,
водещи до явна вреда за въоръжените сили, са все фактори,
влияещи за понижаване на мотивацията. Нужна е промяна в
самата работа и начина по който тя се представя и върши,
създаване на ясни и конкретни правила, валидни за всички.
Нужно е провокиране на интерес и създаване на условия за
творчество и самореализация, които да способстват за
удовлетвореността на военнослужещите.

Като почти всяка развита теория, така и теорията на
Херцберг търпи определени критики. Една от тях е към
изследването му и по-конкретно към ограничението по
отношение на целевата група, а именно че обектите на
изследването са само инженери и счетоводители. Хората на
такива позиции имат мотивацията да се развиват, търсят по
нататъшно обучение и очакват да бъдат награждавани. Такива
служители не биха се държани добре с работник
непрофесионалист. Всъщност някои апробации на модела на
Херцберг с работници показват, че определени фактори
считани от Хезцберг като хигиенни (заплащане и сигурност на
работното място) се смятат от работниците като мотиватори
(удовлетворители) [4]. Това поставя отново на фокус въпросът
с използването на различни стимули в зависимост от
изградената ценностна система на човек.

2.3. Теория на Дейвид МакКлелънд
Теория за мотивацията, разработена от Дейвид
МакКлелънд се основава отново на потребности. Той
установява, че повечето хора се стремят да постигнат
определени неща в живота си. На базата на това МакКлелънд
определя като най-значими следни три групи потребности – за
власт, постижение и приобщаване.
Потребността от власт се изразява в желанието за контрол и
въздействие върху други хора. В пирамидата на Маслоу тази
потребност е разположена във високите нива на йерархията,
между потребностите от уважение и самореализация.
Потребността от постижение е свързана с желанието да се
постигне определена цел и да се изпълни нещо качествено и
ефективно. МакКлелънд вяра, че човек има афинитет към
доказване на собствените си способности, давайки всичко
възможно от себе си. Тази потребност се намира на идентично
място, като при Маслоу. Хората, притежаващи тази потребност
непрекъснато се стремят към съвършенство, често без оглед на
получаваното възнаграждение.

Някои критици смятат, че изводът на Херцберг относно
различията между недоволните и мотиваторите не може да
бъде напълно приет и че разликите между посочените
източници на удовлетворение и недоволство в проучването на
Херцберг може да са резултат от защитни реакции при
даването на тези отговори (некоректни отговори). Критиците
изтъкват, че хората са склонни да приписват причините за
удовлетворение на собствените си постижения, но са склонни
да оправдават недоволството си с препятствия, свързани с
фирмените политики или началници, отколкото на техните
собствени недостатъци. [5]

Потребността от приобщаване изразява стремежа на човек
към установяване и поддържане на добри взаимоотношения,
приятелство и взаимопомощ. Тази потребност е подобна с
някои социални потребности при Маслоу (привързаност и
принадлежност). Работодателите е нужно да ценят хората с
такива потребности и да ги разриват при тези с ниско ниво на
приобщеност. Особено важно е да има изграден механизъм за
адаптиране и приобщаване на новопостъпващите служители.
Всеки от нас е наясно, че от критична важност са първите
впечатления на новото работно място, от една страна
пречупени през призмата на новопостъпилия, а от друга на
приемащата организация. Това е напълно валидно и за Армията
и военнослужещите. Всеки военнослужещ лесно може да си
спомни за първите впечатления и преживявания в казармата.
Всеки е изпитвал големи затруднения с адаптирането в новата
среда, новия режим на работа, взаимоотношения и физическо
натоварване. Именно първият сблъсък е доста важен, когато
човек взема решение да продължи или да се откаже от
начинанието си. Поради това колкото човек разполага с поточна и актуална предварителна информация, толкова по-малко
би било несъответствието между очакването му и реалността.

Други критици твърдят, че Двуфакторната теория е свръх
опростяване на истинската връзка между мотивацията и
недоволството, както и между източниците на удовлетвореност
от работата и недоволството. [6] Прегледа на някои проучвания
показват, че един фактор може да донесе удовлетворение при
работата на един човек и недоволство в работата на друг в
аналогична ситуация.
Херцберг приема, че съществува силна връзка между
удовлетвореността и производителността, но неговите
изследвания проучват само удовлетвореността, а не
продуктивността. Това кара други изследователи да поставят
под въпрос заключението му, че удовлетвореността и
производителността са в силна правопропорционална
зависимост.
Теорията на Херцберг има своето отражение и във
войскови условия. След години на рестрикции и намаляване на
„социалните
придобивки“
и
възнагражденията
на
военнослужещите една малка част от тях започнаха да се
връщат отново. В опит да се попълнят незаетите места и
повиши мотивацията на военните, управляващите увеличаваха
възнагражденията в армията три поредни години от 2018г.,
2019 г. и 2020 г. Въпреки това обаче тази мярка към момента не
дава очакваните резултати. Много хора привлечени от
обещания и реклами влизат в Армията, но много скоро
разбират, че очакванията им се разминават с действителността

Според МакКлелънд посочените потребности са важни за
хората и могат да се развият чрез обучение и трупане на опит.
Друг вариант е определяне на критерии за успех, даване на
пример, особено личен, убеждаване за нуждата от постижения
и др.
Той изследва особеностите в поведението на хора с
изразена потребност от постижения и обобщава. че:
-

216

хората си поставят трудни, но постижими цели;

TECHNICS. TECHNOLOGIES. EDUCATION. SAFETY. 2020 VOL. 3

държат се така само когато самите те могат да влияят
на резултата от работата и предпочитат да не оставят нищо на
случайността;
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Авторът на теорията смята, че във всеки човек доминира
една от трите потребности. Поради тази причина е
целесъобразно командирите да идентифицира и познават
конкретни потребности, способности и характеристики на
своите подчинени. Възможен вариант е да се изготви
индивидуален профил за всеки подчинен. Така при
необходимост информацията ще може да се използва за
поставяне на такива задачи, които да съответстват на отделния
човек. Това ще допринесе до повишаване на мотивацията на
отделните военнослужещи и повишаване ефективността на
цялата организация.
Теорията на МакКлелънд разкрива нови перспективи в
изследването на мотивацията. Тя разглежда и структурира
потребностите в нова светлина, като посочва три от найважните потребности в процеса на мотивацията, като същите
кореспондират с потребности от по-високите нива в йерархията
на Маслоу.

3. Заключение
Разгледаните
съдържателни
теории
показват
че
мотивацията притежава сложна структура, включваща
различен брой и вид потребности. Тези теории помагат да се
опишат желанията, исканията, стремежите и потребности на
хората.
В теорията за йерархията на потребностите, Маслоу за пръв
път прави опит и успешно структурира по важност
потребностите в пет групи. Теорията му е лесна за разбиране и
осигурява отлична отправна точка за начинаещите командири и
началници, относно първоначално разбиране на мотивацията.
Херцберг развива теорията на Маслоу, преподреждайки
потребностите в две групи фактори – хигиенни и
удовлетворителни, фокусирайки се основно на мотивацията за
труд. Той приема, че съществува силна връзка между
удовлетвореността и производителността на труда, като
удовлетворението произхожда от самата работа, а не от
работната среда.
МакКлелънд посочва трите най-значими групи потребности
– за власт, постижение и приобщаване, като смята, че при всеки
човек преобладава една от тях. Според него потребности са
важни за хората и могат да се развият чрез обучение и трупане
на опит, но зад успешния лидер се крие съчетание между
умерената до високата степен на потребност за власт и ниската
степен на потребност от приобщаване.
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Abstract: The article discusses some of the process theories of motivation, examining their applicability in military organization. The
purpose of the report is to analyse the theories of Vroom, Skiner, Adams and Porter and Lawler, not to indicate the best approach for
motivation. The results of the analysis will contribute to a clearer understanding of military motivation and provide guidance that
commanders could be used to enhance their own motivational style.
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Очакването е убеждението на индивида, че определено
поведение ще има или няма да има успех. То е субективна
вероятност. Оценката на човек за вероятността, че усилията,
свързани с работата, ще доведат до дадено ниво
производителност. Стойностите за очакването на служителите
варират между 0 и 1. Очакването би било нулево, ако човек не
вярва, че е възможно вложените от него усилия да доведат до
предвидения резултат. Например очакването е 0, ако дневната
нормата за производство е 20 единици продукция, но
работникът смята, че способности му стигат едва да произведе
10. От друга страна, ако работникът е напълно сигурен, че
може да се справи с поставената задачата, очакването има
стойност 1.

1. Увод
В днешно време както армията, така и другите държавни
институции са изправени пред предизвикателството за
набиране и задържане на квалифициран персонал. Това налага
изследване на теориите и подходите за мотивация с цел
използване на най-ефективните от тях за привличане и
задържане на персонал във въоръжените сили. Този доклад
анализира процесуалните теории за мотивация на Врум,
Скинър, Адамс и Портър и Лоулър, като оценява тяхната
приложимост във войскови условия и извежда характерните
особености на всяка теория.
За разлика от съдържателните, процесуални теории се
фокусират върху същността на мотивацията като процес, тоест
как поведението се инициира, насочва, поддържа и спира. При
тях ударението е поставено предимно върху психичните
процеси, протичащи при мотивацията. От практическа гледна
точка, често тези теории са определяни като по-полезни в
управлението на човешките ресурси, защото дават насоки за
използване на широка гама от мотивационни техники.

Инструменталността е вероятността човек да осъзнае
връзката представяне – резултат. С други думи това е
индивидуалната оценка за вероятността, че определено ниво на
изпълнение ще доведе до конкретна награда. Както при
очакването, инструменталността варира от 0 до 1. Например,
ако е служителят забелязва, че доброто изпълнение на задачите
винаги води до повишаване на заплатата, инструменталността
ще има стойност 1. Ако не вижда връзка между ефективност и
възнаграждение, инструменталността е 0.

Докато съдържателните теории разглеждат потребностите,
като водещи мотиватори, то процесуалните теории не оспорват
тяхното съществуването, но смятат, че поведението на хората
не се определя само от тях. Съгласно процесуалните теории
поведението на личността е функция на нейните възприятия и
очаквания, свързани с дадена ситуация, както и на възможните
последствия от избрания тип поведение. [1]

Предпочитанието, още наричано от Врум като валентност,
представляват стойността, която човек придава на различни
награди или наказания. Теоретично наградата има валентност,
защото е свързана с нуждите на служителя. Различните награди
(като повишение, признание от колегите, признаване от
ръководството) имат различна стойност за различните
служители. За разлика от очакването и инструменталността,
валентността може да приема положителни или отрицателни
стойности от (-1) до (+1). Ако служителят има силно
предпочитание за получаване на награди, валентността е
положителна. В обратната крайност, валентността е
отрицателна. Ако служителят е безразличен към наградата,
валентността е 0.

Поради голямото многообразието от процесуални теории за
мотивацията сме разгледали част от тях с оглед на
приложимостта им във военната професия.

2. Процесуални теории за мотивация на Врум,
Скинър, Адамс Портър и Лоулър.
2.1. Теория за очакването на Врум

Друг обхванат проблем в теорията на очакването е изборът,
определящ свободата на индивида да решава между редица
алтернативни поведения. Например работата на човек може да
бъде бърза или бавна, усилена или умерена, служителят може
да остане вкъщи или да дойде на работа. В някои случаи
бързата работа може да доведе до повече заплащане, ако то
зависи от произведените бройки.

Теорията на очакването [2] е представена. от психолога
Виктор Врум първоначално през 1964 г. и разглежда
мотивацията като процес, управляващ избора. Врум развива
тезата, че хората по време на работа са мотивирани да избират
между различни поведения в зависимост от очакваната награда.
Например човек може да избере да работи умерено или
усилено, ако вярва, че усилията му ще бъдат адекватно
възнаградени. При увереност ще е възнаграден за влагане на
повече усилия, ще направени избор да работи така, че да
получи желаната награда. Логиката на очакваната мотивацията
е, че хората полагат усилия за работа, за да постигнат
определени резултати, които водят до получаване на
допълнителни награди и постигане на удовлетворение.

Врум открива връзка между мотивацията и трите
променливи очакване, инструменталност и валентност, като ги
свързва в следното уравнение:
(1)

M=E*I*V,

където М е мотивацията, Е –
инструменталността, V – валентността.

Трите основни променливи в теорията на очакването са
инстументалност, очакване и валентност (предпочитания). [2]
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Тоест мотивацията за работа (M) е в линейна зависимост с
произведението на очакването (E), инструментлността (I) и
валентността (V). С други думи, човек е мотивиран да работи
до степента, в която вярва, че усилията му ще доведат до
нужните резултати (очакване), представянето му ще бъде
възнаградено (инструменталност), и стойността на наградите е
силно положителна (валентност).

различни възприятия за очакване, инструменталност и
валентност. Това обяснява различните нива на мотивация сред
хора със сходни умения, дължащо се на различията във
възприятията.
Теорията на Врум изследва зависимостта на мотивацията с
трите променливи – очакване, инструментлност и валентност.
Тя дава допълнителна гледна точка за ръководителите в
процеса на търсене на желаната мотивация на служителите.
Във армейска среда военните ръководители също бих могли да
я използват за обяснение и насочване на поведението на своите
подчинени. Теорията обаче е насочена предимно към външните
фактори стимулиращи човешкото поведение. Военната
професия изисква военнослужещия да притежава ценности,
като патриотизъм, чест, достойнство, себеотрицание и дори
саможертва. Повечето от тях са предимно вътрешно присъщи
на човека, поради което теорията на Врум не е напълно
адекватна за прилагане във войскови условия. Въпреки това тя
би могла да се използва в частта си, засягаща външната
мотивация на военнослужещите.

Това означава, че колкото очакването, инструменталността
и валентността са по-високи, толкова по-висока е и
мотивацията. Ако някоя от трите променливи е нула, общото
ниво на мотивация е нула. Следователно, дори ако служителят
вярва, че усилията му ще доведат до изискуемото ниво на
изпълнение, което ще доведе до награда, мотивацията ще бъде
нулева, ако валентността на наградата, която той очаква да
получи е нула, т.е. ако той вярва, че наградата, която ще
получи за усилията си, няма стойност за него . [3]
На Фиг. 1 е изобразен пример за варианти на трудово
поведение с цел обяснение теорията на очакването. Примерът
следва да покаже как може да се приложи теорията. За да се
предвиди дали човек ще избере път A или Б, е нужно да оценят
взаимовръзките на променливите в модела.

2.2. Теория за подкрепата на Скинър
Теорията за подкрепата (Reinforcement Theory) е друга
широко обсъждана процесуална теория за мотивация. Тя
разглежда използването на положителна, отрицателна подкрепа
или наказание за мотивиране на служителите или създаване на
благоприятна работна среда.
Основоположник на тази теория Б. Скинър. В нея той не
разглежда потребностите или причините поради които хората
правят избор. Вместо това теорията му се фокусира върху
средата и нейните последици за човека. Тоест, поведението се
смята като следствие от обкръжаващата среда. Ако
предположим, че един работлив служител бъде поощрен с
бонус в размер на 100 лева за добре свършена работа. В бъдеще
този служител вероятно ще продължи да работи усилено,
очаквайки получаването на следващ бонус. Причината за
усилената му работа се крие във факта, че първия път когато е
работил усилено, поведението му е било подкрепено чрез
бонуса от 100 лева. Тази подкрепа е осъществена от околната,
среда като следствие от доброто му представяне.

Фиг. 1. Варианти за трудово поведение.

При прилагане на теорията на очакването, ръководителите
е необходимо да са наясно с три основни характеристики за
своите служители. На първо място е нужно да се познават
разбиранията на конкретния служител за усилена работа и
постигане на определено ниво на ефективност (очакването). На
второ място е необходимо да се знае, дали служителя вярва, че
различното представяне ще е обвързано с различно ниво на
възнаграждение (инструменталност). И накрая е нужно да се
знае,
как
служителя
оценява
дадената
награда
(валентност/предпочитанията).

Обяснението за усилената работа на служителя, според
теорията за подкрепата, се описва със закона за ефекта на
Торндайк. Той гласи, че поведението, което води до приятен
резултат вероятно ще се повтори, докато поведението което
води до неприятен резултат, вероятно няма да се повтори. [5]
„Подкрепата“ е термин в оперативното кондициониране
(Operant Conditioning), което се използва като мощен
инструмент за промяна на поведението на служителите.
Терминът „оперативна кондиция“ в литературата, свързана с
управлението, се прилага за контролиране на работното
поведение чрез манипулиране на последствията. Всичко това
се основава на изследванията на психолога Б. Скинър и
прилагане, както на закона за ефекта на Торндайк, така и на
правилото,
че
регулярните
награди
влияят
върху
индивидуалното поведение. [6; 7] „Модифициране на
поведението“ е съвременният термин, който описва техниките
за прилагане на принципите на оперативното кондициониране
за контрол на индивидуалното поведение.

Теорията на очакването провокира сериозна критика сред
много специалисти в областта на мотивацията. Доста критици
смятат, че тя е много по-сложна от теорията на Маслоу или
тази на Херцберг. [4] Освен това се посочват проблеми с
определянето, измерването и изучаването на основните
променливи в модела. Независимо от критиките обаче, тази
теория дава допълнителна гледна точка при разглеждането на
човешката мотивацията, включвайки още два фактора –
израстване и избор на поведение.
Моделът на Врум е интересен и има определена
приложимост във военните среди, защото за пръв път извежда
на преден план значимостта на резултата, обвързвайки го пряко
с труда и възнаграждението. Командирите и началниците могат
да повлияят на очакванията, като назначават хора с конкретни
умения и способности, провеждат обучение за развиване и
подобряване на нужните уменията и способностите и като
предоставят подкрепата си за постигане на определено ниво на
изпълнение. Началникът може също да повлияе на
инструменталността, като осигури подкрепа, бъде реалистичен
и дава съвети. Той може да окаже влияние и на валентността,
изслушвайки нуждите на своите подчинени, насочвайки ги за
постигане на желаните резултати и осигурявайки им нужните
ресурси за постигане на желаното представяне. Военният
ръководител е нужно да осъзнае, че всеки един подчинен има

Теорията за подкрепата се фокусира най-вече върху
промените, които настъпват при човека, когато извършва
действия или избира поведение. Според Скинър работната
среда трябва да бъде проектирана ефективно и положително с
цел да мотивира служителя. За да постигне тази цел Скинър
предлага използването на четири инструмента, които следва да
стимулират формирането на желаното поведение –
положителна подкрепа, отрицателна подкрепа, оттегляне на
подкрепата и наказание.
Положителната подкрепа представлява стимулиране на
проява на желаното поведение, чрез награда с цел засилване
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вероятността то да се повтори. Конкретното поведенческо
следствие се нарича усилващо. Пример за положителна
подкрепа е поощрение (морално или парично) за добре
свършена работа.

трудовата мотивация на отделния човек се влияе от процеса на
сравнение между неговото поведение и това на останалите
членовете на организацията. Казано по друг начин, породената
несправедливост в индивида мотивира в определена степен
неговото поведение за да преодолее несправедливостта.

Отрицателната подкрепа се фокусира отново върху
засилване на желаното поведение, но вместо да се приложи
положителна подкрепа, „наградата“ се състои в избягване
налагането на наказание за служителя. Отрицателната подкрепа
често се бърка с наказание, но двете не са еднакви. Наказанието
се опитва да намали вероятността за определено поведение;
докато отрицателната подкрепа се стреми да провокира
желаното поведение. По този начин, както положителната, така
и отрицателната подкрепа имат за цел увеличаване на
вероятността дадено поведение да бъде научено и повторено.

Авторската гледна точка е, че служителите са много помотивирани да поддържат честни или справедливи отношения
помежду си, отколкото нечестни или несправедливи, като се
стремят да променят последните. Поради това може да се
твърди, че тази теория е много по-насочена към социалните
проблеми в организацията в сравнение с предходно
разгледаните теории. [10] Според нея мотивирането на
индивида възниква именно като следствие от общуването и
сътрудничеството между членовете на организацията.

Оттеглянето на подкрепата представлява намаляване на
вероятността от нежелано поведение чрез премахване на
подкрепата на този вид поведение.

Адамс смята, че членовете на организацията извършват
постоянно сравнение от една страна между собствените
вложени усилия с вложените усилията на останалите, а от
друга между полученото възнаграждение с възнаграждението
на другите членове, извършващи аналогична работа. В резултат
на извършеното съпоставяне е възможно възникване на една от
следните три преценки:

Наказанието, както вече споменахме, се опитва да намали
вероятността от проява на конкретно поведение. То
представлява администриране на нежелателно поведенческо
последствие, за да се намали или изключи появата на
нежеланото поведение. Наказанието е един често използван
подход от много ръководители, но е нужно да се прилага само
когато положителната и отрицателната подкрепа не дават
резултат. Пример за наказание може да бъде понижение на
служител, не изпълняващ набелязаните цели или полагане на
безвъзмезден труд за нарушаване на правилата на работа.

- позитивна несправедливост – вложените усилия са
еднакви, но получаваното възнаграждение е по-високо от това
на останалите;
- негативна несправедливост – вложените усилия са
еднакви, но получаваното възнаграждение е по-ниско от това
на останалите;

От казаното до тук може да обобщим, че положителната и
отрицателната подкрепа са насочени към приучаване и
повтаряне на желаното поведение, докато оттеглянето на
подкрепата и наказанието целят избягване на нежеланото
поведение.

- справедливост (равенство) – собствените вложените
усилия и възнаграждение са равностойни с тези на останалите.
При вариантите на несправедливост у човека възниква
психологическо напрежение, изразяващо се в недоволство и
гняв. За да се преодолее напрежението човек се мотивира за
постигане на по-високи трудови резултати, чрез влагане на
повече усилия за да бъде възстановена справедливостта. Друг
вариант
е
служителя
да
поиска
повишаване
на
възнаграждението за влажните усилия.

Теорията за подкрепата често е атакуване от доста критици.
Някои твърдят, че идеята за награди или поощрения е вид
подкуп и че се използва за манипулиране на човека, за да се
впише в представата на ръководителя за идеалния служител.
[8] Други твърдят, че мотивирането на служителите чрез
промяна на поведението разчита единствено на външни
награди като заплащане и не взема предвид вътрешните
стимули, като предизвикателствата и удовлетворението от
добре свършената работа. Освен това няма ясни доказателства,
че теорията е приложима за при
служители, които са
независими, креативни и самомотивирани.

Теорията за справедливостта повдига доста въпроси, като
на част от тях, самата теория дава отговор. Въпреки това е
редно да се помисли върху тези въпроси. Например: „Защо повисоко обрязваните надценяват образованието си, а тези с
повече стаж, стажа и опита си?“ .[11] Освен това, често при
извършване на сравнението човек е склонен да избира хора с
по-високо заплащане, минимизирайки извършената от тях
работа или заеманата по-висока позиция. Това се дължи на
завишената преценка за собственото „Аз“, на която човек
самостоятелно не може да гледа безпристрастно и трезво.

При прилагане на теорията в управлението на личен състав
е целесъобразно да се вземат предвид посочените критики.
Въпреки това не може да се отрече, че тя ни дава един нов
поглед върху процеса на мотивация и за пръв път обвързва
човешкото поведението с поощренията и наказанията, както и
начина им за прилагане в точния момент. Това я прави
изключително приложима в армейска среда, предвид
авторитарността на военна организация и честото използване
на системата от поощрения и наказания за модифициране на
желаното поведение. Необходимо е да се отчетат и слабостите
на действащата система за „подкрепа“ в армията.
Инструментариумът й е доста оскъден, както в частта и за
поощрения, така и в частта за наказанията, особено що се
отнася до моралните, които са по-голямата част от тази
система. Нужно е да се помисли за оптимизирането на система
от поощрения и наказания, съпоставяйки я с новите реалности
и промени в ценностната система на обществото. Един от
възможните варианти е включване, както на финансови бонуси
за добре свършена работа, така и рестрикции за несвършена,
които едновременно да бъдат балансирани с моралните
стимули.

Търсенето на абсолютната справедливост е труден процес,
от една страна поради липсата на обективна преценка, а от
друга поради многообразието във възприятията на всяка
отделна личност. Това налага необходимостта преди прилагане
на тази теория ръководителите да бъдат добре запознат с
ценностната система и възприятия на всеки служител, като
същевременно се изгради ясна система за заплащане на труда в
съответствие с личностните характеристики на отделния човек.
Разгледаната теория е актуална и в съвременната
действителност, поради факта, че хората винаги се стремят към
справедливост поне за себе си. Във войсковия живот, където
справедливостта, честта и достойнството, са едни от найвъзвишените добродетели тази теория е изключително
актуална. Възниква въпросът, има ли как тя да се приложи за
всеки индивидуално по отношение „вложени усилия –
възнаграждение“? Вероятно би били трудно, но предвид
резултата, под формата на повишена ефективност и висока
мотивация на персонала, си заслужава да се опита. Всеки
вероятно е търпял определени несправедливости по отношение
на изпълнение на служебните си задължения и е изпитвал

2.3. Теория за справедливостта на Адамс
Теорията за справедливостта (равенството) е разработена от
Джон Адамс [9] през 1963 г. Тя се основава на схващането, че
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лично негативното им въздействие. Това налага необходимата
командирите и началниците да се стремят да намалят до
минимум несправедливостта за сметка на справедливите
решения касаещи военния колектив.

осъзнае силната на връзките „усилие – резултат“, „изпълнение
– награда“, „награда – удовлетворение“. За да се достигне до
изпълнение, индивидът трябва ясно да разбира неговата
очаквана роля, способности, нужди и други характеристики.
Връзката „изпълнение – награда“ е силна само, ако човекът
осъзнае, че външните и външните награди са справедливи. Ако
те са справедливи – удовлетвореността ще е налице, а тя би
довела до бъдещо окуражаване и целенасочено поведение.

2.4. Модел на Портър и Лоулър
Психолозите Лиман Портър и Едуард Лоулър предлагат
модел, който обединява идеи, взаимоотношения и променливи,
представени в други теориите за мотивация, като йерархията на
потребностите, двуфакторната теория, теорията на очакването,
за подкрепата и за справедливостта.

Разгледаната теория интегрира много от разгледаните до
тук теории, което я прави приложима в редица области,
включително и военната. Въпреки това, като недостатък може
да се отбележи дефицита при обвързването на резултатите в
трудовия процес с образованието, квалификацията и
интелектуалните особености на индивида. Освен това
„…теорията е трудно приложима в работна среда, при която
ефективността на резултатите се отчита след години и не са
малко случаите, в които тази резултатност трудно се изразява в
количествена форма“ [1]. Тези слабости биха могли да се
преодолеят като бъдат включени и оценени още елементи,
отчитащи сложността на работната реда.

За правилното функциониране на моделът, авторите правят
следните допускания:
- личностното поведение е комбинация от индивидуални
качества и факторите в околната среда;
- индивидите се приемат като рационални хора, които
вземат съзнателни решения, относно своето поведение в
организациите;
- индивидите имат различни нужди, желания и цели;

Обзорът на теория включва голяма част от факторите и
променливите, включени в останалите теории. Това я прави
приложима в голяма степен във военни условия. Отчитането на
цялата съвкупност от външни и вътрешни фактори, както и
характерните особености на всеки военнослужещ би било
голямо предизвикателство дори и за добре подготвеният
командир. Когато говорим за армейската среда следва да си
представяме включването и отчитането на фактори като
местоположение на длъжността, степенна риск и ниво на
натоварване, ниво в йерархията на войсковата единица,
комплектуваност с личен състав, отговорности на длъжността,
подчинен личен състав и техника и др. Освен това е нужно да
се определят измерители за оценка на извършената работа и
постигането на целите, което в нематериалната сфера е трудно
за дефиниране. Отчитането на всички тези фактори при
изпълнение на функционалните задължения и съпоставянето
им с постигнатите резултати, както и с резултатите на други
длъжности в аналогични формирования би създало доста
затруднения. Но изграждането на една справедлива оценъчна
система би улеснило целият оценъчен процес и довело до
повишаване чувството за справедливост в случай на
съответствие между цел и резултат, а от там и постигне на
удовлетвореност. Изброяване на всички елементи на средата е
доста трудна задача, особено що се касае до военната среда.
Изследването и извеждането на най-значимите от тях, както и
отчитането им е предизвикателство, което е нужно да бъде
прието, с цел повишаване на удовлетвореността и мотивацията
на военнослужещите.

- въз основа на своите очаквания, индивидите избират
между алтернативно поведение и такова което ще ги доведе до
желания резултат.
След това Портър и Лоулър включват в модела си три
променливи: вложени усилия, изпълнение и ниво на
удовлетвореност. [12]
Вложените усилия представляват количеството енергия,
което служителят изразходва за изпълнение на дадена задача.
Тези усилия зависят от размера на възнаграждението и
възприемането на връзката „усилие – възнаграждение“.
Вложените усилия водят до изпълнение на функционалните
задължения, като те могат да са равни или не. Обаче нивото на
изпълнение се определя не само от вложените усилия, а и от
способностите и личностните чертите на индивида, както и
възприятията му за работа. По този начин, ако служителят
притежава не достатъчно способности и изпълнява неправилно
задълженията си, нивото му на изпълнение ще е ниско, въпреки
големите усилия, които полага.
Удовлетворението е следствие от изпълнението и нивото
му ще зависи от размера на постигнатото възнаграждение или
награда. Ако реалният размер на възнаграждението отговаря на
или надвишава възприеманото за справедливо възнаграждение,
служителят ще се почувства удовлетворен. И обратното, ако
реалният размер на възнаграждението не отговаря на
възприеманото за справедливо, служителят ще бъде недоволен.
Възнаграждението на труда заема важно място в
разглежданата теория. Портър и Лоулър смятат, че то се състои
от два вида награди – вътрешни и външни. Вътрешните
награди се изразяват в усещането за постижение и
самоактуализация, докато външните награди са под формата на
пари, признание или материални стимули. Много от
проведените изследвания извеждат на преден план вътрешните
награди (самоуважение и компетентност), които водят до
удовлетворение от добре свършената работа.

3. Заключение
Теорията на Врум изследва зависимостта на мотивацията с
трите променливи – очакване, инструментлност и валентност,
като дава допълнителна гледна точка на ръководителите,
включвайки още двата фактора – израстването и избора на
поведение. Това я прави приложима в определена степен във
военните среди, извеждайки за пръв път на преден план
значимостта на резултата и обвързвайки го пряко с труда и
възнаграждението.

При прилагането на модела е нужно съставяне на ясни
критерии отчитащи точно изпълнението на задълженията, така
че възнаграждението да се разпределя по справедлив начин.
Ако то е разпределено несправедливо, изразходваните усилия
ще изглеждат безсмислени за служителите. Ако не се направи
ясно разграничение във възнаграждението между силното и
слабото трудово представяне, добрите изпълнители губят
мотивация и вероятно ще понижат своите резултати.

Теорията на подкрепата ни дава един нов поглед върху
процеса на мотивация и за пръв път обвързва човешкото
поведението с инструментите за управлението му в лицето на
поощренията и наказанията. Това я прави изключително
приложима в армейска среда с цел използване й за
модифициране на желано поведение и изпълнение на
организационните цели.
Теорията на Адамс запазва своята актуалност в
съвременната действителност, поради непрестанния човешки
стремеж за справедливост. Търсенето на справедливост е

Моделът на Портър и Лоулър показва, че мотивацията е
сложен процес, състоящ се от много елементи и взаимовръзки.
Служителят ще бъде мотивиран да положи големи усилия, ако
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труден процес, но резултатът от нейното постигане би довел до
мотивация персонала и повишена организационна ефективност,
което оправдава вложените усилия.
Моделът на Портър и Лоулър обединява голям брой
външни и вътрешни факторите и променливите, включени в
останалите мотивационни теории, което го прави приложим в
голяма степен във войскови условия. Отчитането на цялата
съвкупност фактори, променливи и личностни особености е
предизвикателство пред всеки военен лидер, поради това
изграждането на нова обективна атестационна система,
валидна за цялата армия, ще улесни оценъчния процес, увеличи
безпристрастността и доведе до удовлетвореност на персонала.
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have preserved by nuclear peace for more than half a century [7].
Along with, Sam Marullo also expresses that nuclear weapons are
thought to be a ―major component of this simplified image of
international order; its critical function believed to be to prevent
overt conflict between the superpowers and their allies‖ [8] and
―many argued that this was best done through deterrence and
accordingly, much attention was devoted to exploring the dynamics
of deterrence, particularly from about 1960-1990‖ [9].

1. Introduction
Deterrence theory, in international relations, is a strategy based
on discouraging potential competitors from continuing a certain
behaviour by threatening intolerable outcomes. Deterrence can,
therefore, be defined as a distinguishable and clear demonstration of
a behaviour or attitude that would prevent a country from harmfully
opposing a group or country. As William Kaufmann describes, the
logic of deterrence can be explained: ―Essentially, deterrence means
preventing certain types of contingencies from arising‖[1].To
enable deterrence to function successfully, a potential attacker
would have to find their opponent's threat, convinced enough that
they would retaliate. The success of deterrence depends on the
conviction of threats towards potential aggressors. To put it simply,
the potential attacker needs to be persuaded that if the attack
happens, the deterrence can and will be executed through its
intimidation [2].

The paper argues that nuclear weapons have been effectively
used as a war-preventive tool. Herein, the author seeks answers to
the main question, ―Has nuclear deterrence come back to play a role
in the contemporary political area once again‖? The study compiles
analytical research based on discourse, along with comparative and
analytical content focusing on Nuclear Deterrence. The
methodology of this paper used analytical existing data and
secondary literature by using various sources. Books, book
chapters, journal articles and internet sources, as well as the
findings from empirical research, have been widely used.

Concept of deterrence is quite old in practice, as in, ―the study
of deterrence might be as old as politics‖ [3]. As an example, to this
statement, we see that Chinese strategist Sun Tzu wrote about the
importance of directing the opponent's tendencies to the threat: ―To
fight and conquer in all your battles is not supreme excellence;
supreme excellence consists in breaking the enemy‘s resistance
without fighting‖ [4]. Correspondingly, one of the biggest military
strategists, Carl von Clausewitz, repeatedly stressed the importance
of the threat posed by a powerful army among military strategies, in
his book, on War [5].

2. Back and Forth
The Cold War period was a time when the ideological two
blocks were led by two superpowers. In this period, ―the United
States and the Soviet Union, as the world's two superpowers and
leaders of powerful alliances, competed against each other in order
to prevent the other from becoming dominant in a bipolar system‖
[8].The era had started with the division of Germany and the spread
of Soviet-type governments in Eastern Europe, which was effective
in the political, economic and military aspects of the Soviet Union
until the 1991 collapse of the Berlin Wall.

However, the systematic study of deterrence as a theory could
be possible because ―only after the onset of the Cold War did it
grow into the relatively complex set of ideas‖ [3], that we see today.
Because the destiny of deterrence theory changed and shifted to
nuclear deterrence theory with the use of nuclear weapons after the
Second World War. Since then, theory gained increasing
importance as a military strategy which was theoretically most
advanced and most effective in practice during the Cold War years.
Hereby, as Maria Sperandei emphasis, ―the awesome increase in
destructive power brought about by nuclear and thermonuclear
weapons soon after the rise of the 'iron curtain', marked the 'golden
age' of deterrence‖ [3]. On the other hand, nuclear deterrence theory
has become one of the most important foreign policy instruments to
which states are directed at the strategic level. As Todd S. Sechser
and Matthew Fuhrmann simplifies, because nuclear states have the
capacity to impose extraordinary levels of punishment, they can
more easily intimidate crisis opponents by submitting to their
compellent demands. In addition, this advantage is thought to
persist even when coercers do not explicitly threaten nuclear attacks
[6].

During the Cold War, two superpowers saw the use of nuclear
weapon technology as an element of difficulty and entered the
nuclear arms race. Within the era, ―every time one state develops
nuclear weapons to balance against its main rival, it also creates a
nuclear threat to another state‖ [10]. In fact, this race was triggered
by the United States developing nuclear weapons used, for the first
and last time, in 1945 with the USSR's nuclear tests in 1949
following on from then; afterwards, the U.S. obtained a hydrogen
bomb in 1952 and the USSR had a hydrogen bomb in 1953[11]. A
balance was reached between the two superpowers in terms of
nuclear power, but the US had short and medium-range missiles
that could hit the USSR; however, it changed the game. Afterwards,
these two superpowers created large nuclear arsenals with
previously unimagined destructive power [12]. In addition to all
these, United Kingdom‘s first nuclear test was carried out in 1952,
France in 1960, China in 1964 and India in 1974 [13]. Because of
the 'do not deny or decline' strategy Israel thought to have nuclear
explosive device, most likely, they obtained its first nuclear
explosive device during the Cold War [14]. The main factor that
distinguished the US and the USSR as superpowers from other
states was their possession of nuclear weapons. Furthermore, ―the
United States and the Soviet Union were engaging in the largest and
most costly arms race in world history (costing more than both
world wars combined)‖ [12].

There hasn't been a global war since World War II and this
reality has strengthened nuclear deterrence's power in establishing
an unusually strong and stable relationship in the world. According
to William J. Broad and David E. Sanger, the arms race of the Cold
War period and the destructive power balance between nations that
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In the late 1950s, 1960s and at the latter of 1970s, the
proliferation of nuclear weapons became a growing concern.
Because, having a nuclear arsenal was one of the defining elements
of the era and the most crucial feature of this period was the
strength of the development of nuclear weapon technology to create
great devastation from a distance. The theory behind this was the
practice of deterrence based on the hegemonic supremacy of the
bipolar system. Between 1945 and 1991, ―55,260‖ nuclear
warheads had been tested by the aforementioned countries [15].
Continuous improvement of existing arsenals and testing of these
weapons were seen as the vital element of the qualitative nuclear
arms race. However, in this period, there was a balance in
understanding created by the danger of ‗terror‘ or ‗mutual
annihilation‘ due to mutual nuclear deterrence rather than war
[16].As a consequence of these, as a possible threat might have
been a result of nuclear destruction, states agreed to prevent a
possible nuclear war and in contrast have weapons of mass
destruction that neither of them knows the number of, resulting in
them having to counteract against each other. This reality
―demonstrated the critical importance of effective dialogue‖ [17]
and this was the beginning of a period of ‗softening‘, in which
dialogue between the US and the USSR increased, rather than
creating a confrontational environment. ―Multilateral arms control
efforts led to a number of treaties, including the 1968 Treaty on the
Non-proliferation of Nuclear Weapons (Non-Proliferation Treaty,
NPT)‖ [18]. Additionally, namely, the Interim Agreement on
Offensive Arms (SALT I) in 1972, the Anti-Ballistic Missile Treaty
(ABM) in 1972, the Strategic Arms Limitation Treaty (SALT II) in
1979, the Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty (INF) in 1987
and the Strategic Arms Reduction Treaty (START I), signed in
1991 and ratified 1994.

of the Cold War did not lead the United States and Russia to
significantly change their nuclear strategies or the way they operate
their nuclear forces‖ [22]. To this day, nuclear-armed states are
talking about nuclear weapons as a permanent and irreversible part
of national and international security [20].Far worse than, recently,
5 out of 9 countries with nuclear weapons (USA, China, Russia,
France, UK) are pledged under the nuclear Non-proliferation Treaty
(NPT) to ―pursue negotiations in good faith on effective measures
relating to cessation of the nuclear arms race at an early date and to
nuclear disarmament‖[20]. Furthermore, other counties who, wellknown, possess nuclear weapons such as India, Pakistan and Israel
not even a party to this agreement. Further, North Korea withdrew
from the agreement in 2003 and has developed nuclear weapons.
This situation brings to mind the possibility that they will be able to
use nuclear power when they perceive a threat to the security of the
state.
Nuclear deterrence is assumed to be an important result of
nuclear weapons‘ coercive power, the fact is that, nuclear weapons
are now a card that strengthens the hand in political negotiations
rather than military and strategic superiority and functionality;
moreover, they have become a tool of psychological and ideological
superiority and oppression. It is seen that nuclear weapons have the
power of oppression and sanction in diplomacy. States with nuclear
weapons try to determine the optimal nuclear military strategy in
order to create a credible and effective nuclear deterrence consistent
with their physical capacities and positions in international politics.
Because of this reason, almost all nuclear-armed states rather than
taking advantage of this power in the military field, make the
weapon a material of diplomatic methods, which can be an element
of conflict-fighting strategies with the advantages of power.
Although nuclear weapons were never used throughout the Cold
War, they were widely spoken about and led to a relatively stable
order based on fear among superpowers. The reason why nuclear
weapons effective in international politics and coercive diplomacy
is the ‗deterrence‘ element created by this destructive force and
countries with nuclear weapons consider weapons of mass
destruction an element of existential deterrence [23]. However, it
causes, naturally, security dilemma because nuclear weapons are
much more effective than conventional weapons and ―enormous
destructive power of nuclear weapons, any state that seeks to
maintain its national security must balance against any rival state
that develops nuclear weapons by gaining access to a nuclear
deterrent itself‖[10].Nevertheless, most statesmen and scholars
consider nuclear weapons the ultimate source of coercive power in
international politics like TV Paul expresses here; nuclear weapons
are also said to provide the possessor with diplomatic power [24].
Correspondingly, as Scott Sagan impressively states here, ―Nuclear
weapons, like other weapons, are more than tools of national
security; they are political objects of considerable importance in
domestic debates and internal bureaucratic struggles and can also
serve as international normative symbols of modernity and identity‖
[10].In this regard, the most essential effect of nuclear weapons in
terms of international politics is still deterrence. Regardless of the
purpose of the states, because the destructive power of nuclear
weapons makes it possible to cause irreparable damage to the
enemy, this reduced the likelihood that states could achieve their
interests by using force or threatening to use force [24].

Even though, despite all the efforts, ―when the duel was over
and the Berlin Wall came down, 40 years of arms racing had
produced 70,000 nuclear weapons and the world‘s arsenals
contained about 60,000 warheads, 98 per cent of them Soviet and
American‖ [19].

3. Nuclear Weapons in Relation to Deterrence
The end of the Cold War offered a unique opportunity to attain
the goal of creating a non-nuclear world. The nuclear arms race,
which was a significant feature of the Cold War, was over and
France, Russia, the United Kingdom and the United States
significantly reduced their arsenals [19]. In an environment where
the Cold War ended and the possibility of interstate conflict in
world politics decreased considerably, a new meaning was applied
to nuclear weapons and it was not reasonable to use weapons of
mass destruction; hence, ―nuclear arsenals have been cut by more
than 60 per cent‖ [19].
However, there are still huge arsenals, especially in Russia and
the USA. China, India, North Korea, Pakistan and probably Israel
are growing their stocks, though far below Russia's and the United
States‘ levels [20]. Today, The United States and Russia control 92
percent of all nuclear warheads in the world. Every year, many
countries continue to expand their nuclear arsenal. According to
information compiled by Kelsey Davenport and Kingston Reif,
there are about 14,000 nuclear warheads; more than 90 percentage
of them are held only by Russia and the United States. Russia has
6,490 nuclear warheads, followed by the US with 6,185. It is also
estimated that France has 300 nuclear warheads, 290 in China, 200
in Britain, 160 in Pakistan, 140 in India,30 in North Korea and 90 in
Israel [21]. Dr Bruce Blair, former Minuteman ICBM Launch
Control Officer and Former President of the World Security
Institute, underlines the situation with these words and lift the lids
on regarding proliferation of nuclear weapons: ―both the United
States and Russia today keep about one-third of their total strategic
arsenals on launch-ready alert. Hundreds of missiles armed with
thousands of nuclear warheads - the equivalent of about 100,000
Hiroshima bombs - can be launched within a few minutes. The end

4. Withdrawal of Agreements and Modernisation
of Weapons
The remarkable era of nuclear arms control which started on
December 26, 1991, when the Soviet Union was dissolved and
ended formally on February 1, 2019, following withdrawal from the
Intermediate-Range Nuclear Forces treaty by the USA. U.S.
Foreign Minister Mike Pompeo announced that his country had
suspended its INF [25] and that the period that began with the fall
of the Berlin Wall in 1989 and the dissolution of the USSR in 1991
was now ended. The INF treaty between the United States and the
Soviet Union entered into force in 1988 and was the product of a set
of circumstances unique to the era of Cold War superpower
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confrontation[26].The agreement banned all nuclear and
conventional missiles and launchers fired on the surface in the US
and Soviet countries ranging from 500 to 5,500 km worldwide.

illustrated earlier, a relatively small nuclear arsenal, albeit slowly
increasing. China is continuing the nuclear weapons modernization
program it initiated in the 1980s, with more nuclear weapons forms
and more numbers than ever before. China continued to launch a
new variant of an existing medium-range nuclear mobile ballistic
missile, a new dual-capable intermediate-range mobile ballistic
missile, and an improved road-mobile launcher. A road-mobile
multiple independently targetable re-entry vehicles (MIRV) capable
of ICBM and an air-launched dual-capable ballistic missile have
also continued to be produced [34]. China was not party of INF
agreement. Therefore, in recent years, China has always had the
chance to develop its armed forces, nuclear weapons and missiles
freely. When U.S. President Trump considers the security of
America, he now considers China rather than Russia. His concerns
are more related to China. As Tselichtchev stated, ―Washington‘s
major strategic goal in this region is to contain China and to achieve
this goal, it is seeking a level playing field to develop all kinds of
weapons, ground-based intermediate-range missiles included‖ [29].
However, this decision liberates both Russia and China's hands.

However, the treaty prevented any new INF systems or different
stages of INF missiles or launchers from being developed or tested
on flight. Thus 1,846 missiles were destroyed by the Soviet Union,
846 were destroyed by the United States. The treaty created the
Special Verification Commission (SVC) to resolve possible
enforcement issues and monitor implementation. A total of 2,692
intermediate-range missiles had been completely removed by 1 June
1991[27].
The end of the INF treaty might trigger the start of a new arms
race. In recent years, it has been seen that the US‘ decision to
withdraw from the treaty is not the cause of the already started and
accelerating arms race. Washington and Moscow have accelerated
competition in the field of new nuclear weapons technologies and
both sides have been stepping up their military exercises in recent
years. In a more general sense, multi-polarity and tension in the
international system are strengthened. Therefore, this decision by
the USA shows that we, might, are on the verge of a new Cold War.
―The withdrawal from the INF treaty has fired the starting pistol on
a new Cold War‖, warned Beatrice Fihn [28]. Agreements must be
maintainable; however, Russia and the United States have more
than 90% of the nuclear weapons in the world, nuclear weapons
limitation agreements still do not prevent them from having more
nuclear arsenals than other countries.

On the other hand, India and Pakistan are increasing their
capacity to produce military fissile materials on a scale that could
lead to significant increases in the size of their inventories of
nuclear weapons over the next decade. North Korea continues to
view its military nuclear program as a key component of its national
security policy, even though it signed a moratorium on nuclear
weapons testing as well as medium and long-range ballistic missile
delivery systems in 2018[33].The cornerstone of India's current
nuclear modernization program is the production and induction of
portable, sold-fueled intermediate-range ballistic missiles, the
deployment of submarine ballistic missiles, the implementation of a
ballistic missile defense system, the construction of weapons
storage and integration sites, and the completion of its command
and control network[35].Today, Pakistan's arsenal includes up to
medium-range gravity rockets and ballistic missiles as well as
cruise missiles, glide bombs, and a host of new and complex
nuclear tactical weapons. Most credible scholars believe that
Pakistan's nuclear arsenal consists of some 90-110 warheads,
although the military could easily increase to more than three times
that number within a decade at the current rate of growth[35].

The negotiations on the nuclear weapons plan, which started in
1971, have been eliminated one by one and the addition of a space
dimension shows that humanity will be in a new arms race.
―Consequently, in the area of arms control, the world is about to be
left without any structure, any functioning arrangement at all‖
[29]. INF is not the only matter here; the new START will expire in
2021. There are currently no talks on whether to prolong the New
START or sign a follow-up agreement. Shannon Kile, Director of
SIPRI‘s Nuclear Disarmament, Arms Control and Non-proliferation
Programme, says, ―the prospects for a continuing negotiated
reduction of Russian and US nuclear forces appears increasingly
unlikely given the political and military differences between the two
countries‖ [30].

Despite significant reductions in the overall number of nuclear
weapons relative to the Cold War era, all the nine nuclear-armed
states around the world are busy modernising their remaining longhaul nuclear forces[20].Furthermore, ―although the numerical
nuclear arms race between East and West is over, a dynamic
technological nuclear arms race is in full swing and may increase
over the next decade‖[20]. Humanity has a bad habit: it hasn't given
up on the idea that security can be armed in more places. ―They
believe nuclear weapons are essential and 'core capabilities' for the
military that must be maintained and never parted with‖ [36].

Both Russia and the US have comprehensive and costly projects
underway to upgrade and modernise their nuclear warheads,
delivery systems for missiles and aircraft and production facilities
for nuclear weapons. The United States is engaged in a systematic
overhaul of its entire nuclear arsenal – from processing to delivery
systems and warheads. The plan is scheduled to be completed by
2046 and will cost an estimated $1.2 trillion-$ 494 billion between
2017 and 2026 to be allocated [31]. Here again, according to
Kingston Reif, Director for Disarmament and Threat Reduction
Policy, the overall nuclear modernization program includes:
Modernized Strategic Delivery Systems, Refurbished Nuclear
Warheads, Modernized Production Complex, Command and
Control Systems and Nuclear Force Improvement Program [31].

5. Conclusion

Russia is modernizing its nuclear forces, replacing new
missiles, warships and aircraft in the Soviet era while developing
new delivery systems. The current cycle of Russia's modernization
of its nuclear forces started in the early 2000s and is likely to end in
the 2020s. However, Russian President Vladimir Putin announced
in March 2018 that Russia is developing new forms of nuclear
systems. While some interpret these weapons as an effort by Russia
to gain a measure of dominance over the United States, others note
that they are likely to be a Russian response to concerns regarding
evolving U.S. missile defense capabilities. Such new Russian
technologies include, among others, a powerful intercontinental
ballistic missile(ICBM) with the ability to carry multiple warheads,
an autonomous underwater vehicle, a hypersonic glide vehicle [32].

Almost three decades have passed since the Cold War but
nuclear weapons and nuclear deterrence are once again on the
agenda. Countries are now modernising their nuclear systems
launched from the air, land and sea and making changes to their
nuclear weaponry. Weapon controls are now in the secondary plan.
This means a new dimension of nuclear arming and deterrence. The
motivation for the repeal of agreements to have nuclear weapons
and propulsion systems, which is a prerequisite for nuclear war, is
that it can quickly realise itself. Nevertheless, there is no doubt that
it has regained its influence and its popularity has returned due to
factors such as the suspension of arms control agreements one by
one, as well as a new wave of nuclear weaponries modernisation
because of the military competition between world superpowers.
Countries still regard nuclear weapons as an unassailable power and
place this factor at the base of their nation's interests.

The other nuclear-armed states' nuclear arsenals are much
smaller but they either build or deploy new weapons systems or
have announced their intention to do so [33]. China holds, as

The world is once again in the shadow of a nuclear conflict; a
―Go‖ game of the deterrence of nuclear-armed forces. Furthermore,
decisions to withdraw agreements mean that all the world, not only
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European territories, will be under threat. The fight for nuclear
deterrence appears with the new generation of nuclear weapons of
the US and Russia; moreover, those who will experience fear during
this new period of nuclear dominance will not only be inhabitants of
Europe, the US and Russia. The Middle East, Southeast Asia and
Southern Asia shall also be involved in this complex game. Nuclear
armament and deterrence are about to gain a new dimension.
Peacetime took a little longer than 30 years. In light of these
developments, we see that the theory of deterrence has returned to
its glory days.
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1

Резюме: Смисълът на журналистиката в националната държава може да бъде окачествен метафорично като символ на власт
„четвъртата власт” заради обществената си контролна функция спрямо останалите три власти. Тази схема обаче изобщо не
важи, когато журналистиката трябва да се позиционира в системата на националната сигурност. Най-важната особеност на
системата е отсъствието на единен властови център. Изясняването на позицията на средствата за масова информация в
анархистичната държавна система, на тяхната отправна точка е централен въпрос на журналистика.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО, ВЛИЯНИЕ НА МЕДИИТЕ.
Abstract: Sending journalism to a nation-state can be dangerously metaphorical, as a symbol of power the "fourth power" must be published
through a controlled function with three powers. This scheme is not applicable when journalism is to be positioned in the national security
system. The most important news in the system is missing from a single center of power. Clarifying the position of the mass media in the
anarchist state system, on this information sent point is the central issue of journalism.
KEYWORDS: SECURITY, CIVIL SOCIETY, INFLUENCE OF THE MEDIA.
Във време на информационна среда сме свикнали с факта, че
много хора приемат за чиста монета историите, показвани по
телевизията, и дори не подлагат на съмнение това, което им се
казва. Оказва се, че много хора приемат за чиста монета и
прочетеното в социалните медии и мрежи. Доказателството за
това поведение може да се проследи още от далечната 1938 г.,
когато на 30 октомври по радио Си Би Ес, Орсън Уелс и
новосформираната театрална група “Меркюри” представят
своята радиоверсия на “Война на световете” на Хърбърт Уелс.
В навечерието на празника на Вси Светии програмата на
радиото за пръв път бива прекъсната от “новинарска емисия”.
Aудиторията чува, че марсианци са започнали нашествие на
Земята на място, наречено Грувър майл, Ню Джърси. “Война на
световете”остава в историята като “паническото предаване” и
променя историята на медиите, социалната психология,
гражданската защита и поставя стандарти за провокативното
забавление. Приблизително 12 милиона души в САЩ чуват
предаването и почти 1 милион от тях наистина повярват, че
Земята е нападната от марсианци. Вълна от масова истерия
обзема домакинствата, прекъсва църковните служби,
причинява задръствания и задръства системите за
комуникация. Настъпва социален хаос, а причината е в това
предаване. Подобен пример имаме и в България, когато на 22
декември 1991 год в предаването “Ку-Ку”, се съобщава, че има
авария в АЕЦ „Козлодуй“ което предизвика масова паника
заради лъжлива новина. Според анализи на ситуацият, то е
повлияло толкова силно, защото е ползвало авторитета на БНТ
и този на известни водещи. Остава на заден план въпросът
защо точно те ще съобщават една толкова важна новина и защо
само те знаят за аварията. Но тези въпроси не са на дневен
ред,когато нещо се казва по телевизията. За част от зрителите
показаното по телевизията се оказва единствената
съществуваща реалност.
Сега можем да се върнем в
настоящето и да си припомним колко хора оплакаха Габриел
Гарсия Маркес, след като фалшив профил на Умберто Еко в
Тwitter разпространи информация за смъртта на писателя.1
Стотици хора споделиха на свой ред новината, традиционните
медии я отразиха и хората започнаха да скърбят. След ден
истината излезе наяве и хората се учудиха как така са
повярвали на нещо подобно. Факт е, че повярваха. Може би по
същата причина, поради която хората са повярвали на новината
през 1938 и през 1991 г. Сякаш за да се потвърди тази
констатация по време на написването на статията, като
поредното доказателство за влиянието на медиите, се появи и
новината за смъртта на Корейския президент, заглавието
гласеше „Ким Чен Ун е мъртъв“, лидерът на Северна Корея

Ким Чен Ун е починал според хонгконгската медийна мрежа
HKSTV, цитирана от New York Post, TMZ и Daily mail.
2
Медиите се променят, източниците на новините се променят,
хората стават източници на новини, но реакцията им, както
изглежда, продължава да следва неписаните правила, които не
зависят от века, националността и събитията в света. Свикнали
сме с факта, че много хора приемат за чиста монета историите,
показвани по телевизията, и дори не подлагат на съмнение
това, което им се казва. Оказва се, че много хора приемат за
чиста монета и прочетеното в социалните медии и мрежи. Но
между традиционните медии и новите канали има съществена
разлика. Традиционните следват определени професионални
стандарти, придържат се към етични норми и кодекси. А
новата среда всеки един от нас – без дори да го осъзнаваме –
може да превърне в източник на новина и да подведе хората
(хипотетично дори целия свят) с непроверени, неверни или
лъжливи факти. В началото на новия, век глобализацията на
икономиката, комуникациите и културата е безспорен факт.
Според изследване на “Експириан/Саймънс” 98% от младежите
на възраст между 18 и 24 години в САЩ ползват месечно
социалните мрежи, като процентът сред хората между 55 и 64
години е 82.3 Малко традиционни медии могат да се похвалят с
подобно покритие сред тази целева група. Именно чрез новите
канали за комуникация още по-лесно тези, които доскоро са
създавали критерии за оценяване на реалността в дадена
страна, могат да глобализират своето въздействие. Няма да е
преувеличено, ако кажем, че американската масова култура
създава нова реалност за много хора от различни континенти.
Само едно от доказателства за преливането на културите е
глобалното празнуване на празника на Вси Светии, който
принципно е далечен и чужд за много религии, но не и за
младите хора, които живеят в едно ново глобално
пространство, което тепърва ще бъде изследвано и проучвано.
Днес битката за вниманието на отделния човек e прекалено
ожесточена и методите за привличане на вниманието
прекалено прецизни. Новите канали за комуникация променят
света, който ни заобикаля. Те разширяват кръгозора, но няма да
е пресилено ако кажем, че в същото време и го стесняват.
Оказва се влияние върху мнението на хората, като избирателно
се показват картини от света. Още през 1922 г. Уолтър Липман
заявява: “Всяка новина в медиите достига до своя читател в
резултат на серия от предварително направени избори – кой
материал да се покаже, на кое място, колко пространство да
заеме, къде да бъде ударението върху всеки от материалите.

2

https://fakti.bg/world/468763-kim-chen-un-e-martav 25.04.2020.
Gama, Lori, “Study Finds 98 Per Cent of Young Americans Use
Social Media Monthly”, Published: OCTOBER 25, 2011,
http://www.dagamawebstudio.com/blog/2011/10/study-finds-98per-cent-of-young-americans-use-social-media-monthly/
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Каролеева, Теодора, Фалшив Умберто Еко потвърди
фалшивата смърт на Маркес, 15 май 2012 13:56 ,
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=902082,
20.10.2012.
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Тук няма обективни стандарти. Всичко е условност.” Със
сигурност тези думи могат да се пренесат и към реалността на
социалните медии и мрежи към днешна дата. В тази реалност
условностите са още повече, като може би единствената
разлика е, че тя не заема пространство, а байтове.
Общоприетото схващане за силата или влиянието на медиите
води до обширни изследвания на ефектите от масовата
комуникация в области от политическите кампании.
Правителства и политически партии се фокусират върху
медиите като източник на силно влияние. Осъзнавайки и
силата на новите канали за комуникация, политици, компании
и неправителствени организации насочват своите усилия за
влияние не върху редакторското съдържание на медиите, както
го правеха в миналото и продължават и до днес, а към влияние
върху отделния човек, който активно участва в живота чрез
реалността на социалните медии и мрежи. Силата на
общественото мнение се превърна във важен фактор във
времето, когато масовите комуникации станаха глобален
феномен. Мнението на хората в социалните медии и мрежи
успешно се конкурира по влияние с това, създавано офлайн.
Правителства и институции, които са били изолирани в
миналото от вниманието на медиите и обществеността, днес
могат да видят своите действия или бездействието си отразени
в световните медии. Днес обаче всеки един човек, с достъп но
световната мрежа може да генерира и разпространява
съобщения. Традиционните медии, които колкото и да са
обективни, трудно могат да покажат мнението на всеки един
човек. Първите теоретици определят ролята на масовата
комуникация по следния начин: тя разказва за събития, неща,
хора и места, които хората не могат сами да преживеят или
усетят. В това отношение можем да кажем, че в социалните
медии и мрежи хората чуват разкази за събития, неща, хора и
места от други хора. Хора като тях самите, не организации или
фирми, които освен информация, търсят да генерират и
печалба, продавайки информация. Уолтър Липман я
доуточнява. Той пише за “света отвън и за създадените образи
в главата на човека”. Твърди, че медиите са основната връзка
между: събитията, които се случват по света, и образите за
тези събития в нашите умове. Липман описва един триъгълник
между сцената на действието(тук включва хора, места,
действия и всякакви други събития), възприемането на тази
сцена и ответната реакция, породена от възприятието.
Триъгълникът се затваря, когато ответната реакция има
влияние върху оригиналната сцена на действието. Медиите се
вписват в модела между сцената на действието и
възприемането от страна на аудиторията.5

основните структурни единици, създаващи основата на
гражданското общество, като арена на противопоставяне и
политически борби в по-широк контекст. Те са съществен
елемент от демократичния процес, тъй като са средата, в която
правителствата дават обяснения и отчет пред обществото.
Активното гражданско общество, което е способно да търси
отговорност от управляващите, е необходимо условие за
съществуването на функционираща либерална демокрация.
„Качеството на демокрацията“ на дадена институция или
процедура, зависи от капацитета ѝ да допринесе за свободно,
информирано вземане на решение в това число и за въпросите
касаещи националната сигурност на една държава. Разбирайки
зависимостта на медиите от придобиването на информация,
дори в демократичните държави са утвърдени най-различни
практики на замяна на достъпа до информация срещу една или
друга форма на въздействие върху съдържанието на
журналистическия продукт. Обикновено въздействието не се
изразява в директен предварителен контрол, а в създаването на
условия за автоцензура от страна на журналистите. Най-често
срещаните практики са директната неформална комуникация
между лицата на висши държавни длъжности (или техни
представители), и журналистите. Това става или по
индивидуална инициатива на двете страни, или организирано
от държавните институции. Досега външната политика и
сигурността винаги са се смятали за сфера, в която има найсилни аргументи за минимум прозрачност. В сферата на
сигурността пряко свързана с прозрачността концепция е тази
за демократичния контрол над сектора за сигурност.
Теоретиците на тази концепция подчертават значението на поголямата информираност, която се осигурява чрез прозрачност
на бюджетните разходи, оперативната дейност и процеса на
вземане на решения в сектора сигурност, за постигането на поефективен граждански контрол над дейността на различните
структури на публичната власт, притежаващи законов мандат
за легитимна употреба на сила. В този аспект прозрачността,
като част от граждансковоенните отношения и елемент от
демократичния контрол над сектора за сигурност, се разглежда
като фактор, гарантиращ, че органите, разполагащи с
легитимни силови средства за реализиране на политики в
сферата на сигурността, няма да излязат от очертаната в
законите сфера на легитимност на силата и да я използват за
репресия и нарушаване на правата на човека. За всички е ясно
че, прозрачността е средство за борба с корупцията, средство
за отчетност, за ефективни публични политики и добро
управление, за контрол на публичната власт, инструмент за
регулация, елемент от демократичния контрол над сектора за
сигурност, механизъм за обществено участие в управлението.
Общите елементи във всички тези разбирания за прозрачността
са: - нейната контролна функция, нейната цел – доброто
управление и нейното средство – разкриването на информация.
Тоест прозрачността представлява разкриване на информация
като контролен механизъм с цел добро управление. Въпреки че
има пряка връзка между демократичното управление и
прозрачността, тя намира приложение и не е отречена като
ценност и в някои от държавите с недемократични режими. В
този смисъл може да се твърди, че тя е универсален
инструмент за добро управление. За да се изясни същността на
прозрачността, е необходимо тя да се отличи от други близки
на пръв поглед понятия – откритост, публичност, отчетност,
достъп до информация. Националната сигурност, защитавана
от външната политика, е една от сферите, за които е най-важно
да подлежат на демократичен контрол и отчетност, доколкото
представлява жизнено важен национален интерес. Няма
аргумент, според който външната политика и националната
сигурност да бъдат изключени от сферата на демократичен
контрол. Според концепцията за демократичния контрол върху
сектора за сигурност прозрачността е фактор, гарантиращ, че
ще бъдат вземани рационални външнополитически решения и
че органите, разполагащи с легитимни силови средства за
реализиране на политики в сферата на сигурността, няма да
излязат от очертаната в законите сфера на легитимност на

Фигура 1 Медиите във формирането на общественото
мнение. Източник: “Ефективен пъблик рилейшънс”, 1999, с.
218
От казаното до тук може да обобщим, че медиите могат да
бъдат възприети като инструмент с важно значение за
гражданското общество. Особено важно е разбирането на
приноса на медиите за развитието на същинско гражданско
общество и ролята която заема в по-широкия контекст на
демократизацията. Медиите могат да бъдат разглеждани като
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силата и да я използват за репресия, нарушаване на правата на
човека и друг вид злоупотреби. Следователно сигурността
също би следвало да бъде подложена на стандартите за
прозрачност, без да се нарушава принципът на нейната
ефективна защита. Липсата на прозрачност в отбранителната
политика например не само може да доведе до пропуснати
ползи за обществото, но сериозно да навреди на интересите на
държавите в сферата на сигурността и дори да създаде рискове
за нея. Значението на прозрачността за модернизирането на
сектора за сигурност в България е основен приоритет.
„Прозрачност при управлението на отбранителните доставки” 6.
„Прозрачността на процеса на управление на отбранителните
доставки е основно средство за гарантиране на отчетност за
решенията и действията на управляващите и важен инструмент
за демократичен граждански контрол над въоръжените сили”,
се посочва в публикацията. Според авторите й прозрачността
трябва да е налице на всеки етап от процеса по извършването
на доставките за нуждите на въоръжените сили – от
определянето на задачите на отбранителната политика и
планирането на необходимите способности, през дефинирането
на изискванията към всеки отделен проект до възлагането и
контрола на изпълнението на конкретните обществени
поръчки. Гражданският контрол и прозрачността също идват
„на мода” в сфери, които винаги са били доста отдалечени от
нея като националната сигурност. Инициативите за откритост,
за обмен на информация, за създаване на световни публични
бази данни по един или друг въпрос са в разцвет. Върху
ефективността на отбранителната политика влияе и
прозрачността при планиране и управление на бюджета за
отбрана. Повишаването на ефективността на управление на
разходите за отбрана и свързаните с това по-висока степен на
прозрачност и граждански контрол са важни елементи от
качествените преобразования в областта на сигурността и
отбраната. Прякото ангажиране на парламента на страната в
демократичния контрол на разузнаването ще подобри
шансовете на неправителствения експертен сектор да развие
независима информационна и аналитична база в сферата на
разузнаването и ще въвлече в дискусията по образован начин
широката публика. Именно в този формат на демократичния
контрол е и ролята на медиите. Без да е необходимо да
разполагат с пълната информация за работата на разузнаването,
което би застрашило функционирането му, чрез отразяването
на контролната функция на парламента, медиите биха могли да
допринесат за по-информиран дебат в обществото по въпроса и
за засилване на ефекта на самия контрол. За да изпълняват
ефективно функциите си в процеса на отчетност на сектора за
сигурност, медиите трябва да засилят експертизата си и да го
правят по един по образован начин. За да бъдат част от
демократичния контрол обаче, медиите трябва да развиват все
по-пълноценно делиберативния си потенциал. Това означава
журналистите да полагат усилия да обясняват сложните
реалности в държавната политика по разбираем начин,
стимулиращ общественото участие и публичния дебат, без
обаче да попадат в капана на опростените схеми от типа „добри
- лоши”. Достъпът до информация е само един от факторите за
стимулиране на въпросните делиберативни функции. За да
бъдат развити в пълна степен, те зависят от редица други
фактори като обучение, семинари и курсове, което би могло да
се предостави от университети занимаващи се активно с
проблематиката. От казаното до тук бихме могли да обобщим,
че държавите с демократично управление и по-висока степен
на медийна свобода са и по прозрачни при въпросите свързани
с националната сигурност. Въпреки това има дейности, които
не са достатъчно осветени дори в демократичните държави
като например извършването на преговори касаещи
гражданското общество по въпрос свързан със сигурността на
суверена. Но към този момент би следвало да оставим

решението на тези проблеми в ръцете на експертите
занимаващи се и изготвящи закони и политики, касаещи
защитата на националната сигурност.
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Новото Предизвикателство Пред Световната Политическа Сцена – Постцветните
Революции – Инструмент За Геополитическа Преориентация
The New Challenge To World Political Scene - The Postcolor Revolutions
A Geopolitical Re-Orientation Instrument
Йорданова, С.
Университет по библиотекознание и информационни технологии
Институт по информация и сигурност
София, България
E-mail: s.yordanova@unibit.bg
Резюме: Бързото технологично развитие след края на Студената война, поставило началото на глобализацията, се оказва
основният фактор за загуба на устойчивост в обществено-икономическите отношения. Влиянието, което войната оказва върху
сигурността на държавите е ключов фактор за промяна в парадигмата за националната сигурност. Настоящата статия е
посветена на процесите, протичащи при политическото и икономическото противоборство и използваните средства и
технологии за дестабилизиране на отделни страни и региони, целящи смяна на политическите режими в тях. Някои събития в
отделни региони на света (напр. във Венецуела, 2019) дават основание да се заключи, че познатите до момента цветни
революции, използвани за постигане на определени политически, икономически и социални цели не правят изключение и следват
своята „естествена еволюция“, като се трансформират в т.н. постцветни революции.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: ЦВЕТНИ РЕВОЛЮЦИИ, ПОСТЦВЕТНИ РЕВОЛЮЦИИ, ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМИ, НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ, ГЕОПОЛИТИКА.
Abstract:
The rapid technological development since the end of the Cold War, which marked the beginning of globalization, is proving to be a major
factor in the loss of sustainability in socio-economic relations. The impact that war has on the security of states is a key factor in changing
the paradigm of national security. This article is devoted to the processes taking place in political and economic confrontation and the
means and technologies used to destabilize individual countries and regions aiming at changing political regimes in them. Some events in
different parts of the world (f. e. in Venezuela, 2019) lead to the conclusion that the previously known color revolutions used to achieve
certain political, economic and social goals are no exception and follow their „natural evolution“, transforming itself as are the so-called.
post-color revolutions.
KEYWORDS: COLOR REVOLUTION, POST-COLOR REVOLUTION, POLITICAL REGIMES, NATIONAL SECURITY, GEOPOLITICS
победителите от нея налага нов, еднополюсен модел на
единствена сила, който се оказва не толкова стабилен и
надежден, колкото световната общност очаква, даже напротив
– еднополюсният модел е неспособен да контролира
конфликтните зони по света, гарантирайки очаквания от него
мир.
За да може да задържи възможно най-дълго своята
позиция на световна сила и опазвайки външно-политически си
интереси, страната хегемон съсредоточава силите си в това да
се противопостави на конкурентните сили.[5]
В резултат на това противопоставяне се наблюдават
различни политически трусове, търсещи вътрешно напрежение
и отслабване на останалите геополитически сили.

1. Увод
Непосредствено след победата на съюзническите
държави и приключването на Втората световна война, на
световната сцена се очертава нов глобален сблъсък на интереси
за световна сила и господство, който противопоставя от една
страна САЩ и западните демокрации, а от друга Съветския
съюз и неговите сателити.
Признанието, получили двете водещи сили, Съветския
съюз и САЩ, за приноса им за победата във Втората световна
война се оказва и катализатор на стремежа им към световно
лидерство и така двете сили поставят началото на
четиридесетгодишна невиждана надпревара.
Войната е явление, съпътстващо човечеството още от
зората на неговото съществуване, до наши дни. Историците
твърдят, че няма година, в която някъде по света да не се е
провела война. Съществуват много, при това противоречиви
теории за причините, довели до възникването на войните, като
водещото в търсене на конкретна теория за войната остава
това, че тя търси онези средства, които биха дали
преимущество на заинтересованата страна над териториите,
физическите сили и материалните предимства на другата
страна, и това е главната причина за възникване на войните –
стремеж на политическите сили към постигане на политически
цели, което се извежда като първоначалния мотив на войната.
Ако проследим еволюцията на военното дело в
човешката история, започнало от създаването на лъка и
стрелата, барута и оръдието, и стигайки до изобретяване на
ядреното оръжие, ще видим, че единствената разлика във
воденето на противоборство се състои в използването на
средствата и технологиите за провеждане на войната, които по
никакъв начин не променят нейната същност.

3. Предмет на изследване
Събитията от края на 2013 г. провокират някои
анализатори да заключат, че международната среда за
сигурност претърпява драстични промени - от еднополюсен
модел светът преминава към нова ситуация с подновена
конкуренция на някои големи сили (Русия и Китай) за налагане
на нов международен ред.
Белязаният от редица революционни вълни в
различните точки на света, вследствие на силните общественоикономически и политически сътресения, ХХ век дава
началото на нови обществено-политически събития наречени
„Цветни революции“.

3.1. Цветни революции
Разглеждайки цветните революции като социалнополитически явления, ясно се разграничават някои от
основните причини за тяхното възникване: нестабилна
икономика, породена от различни вътрешни и външни
фактори; различно изповядваната от малцинствата, спрямо
основната маса от населението, идеология; политически и
икономически
разногласия
между
управляващите;

2. Геополитическа преориентация
В голяма част от съществуването си светът е
многополюсен. След края на Студената война, САЩ – един от
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компрометирани резултати от избори; противоречиво
законодателство или репресии на правителството; до налагане
на военно положение и мн. др.
Въпреки че в основата на цветните революции стоят
добре изглеждащи и приемливи за обществото обвинения към
определени политически субекти, същността на отправените
призиви към промяна всъщност целят дестабилизирането на
тези субекти и поставянето им под контрола на други външни
субекти. При това се създадат различни уязвимости и
драстична дестабилизация в целия спектър на социалните
функции на държавата – цел.
Доктрината за цветните революции ги представя като
стихийни процеси със спонтанна проява на гражданите,
вярващи, че трябва да си върнат правото да управляват
страната си. Редица сходства обаче в събитията и начините на
тяхното провеждане показват, че такива операции за сваляне на
неудобни правителства са старателно подготвени и
режисирани.[2]
Революциите, подобно на войните от XXI век, които
вече не са само кръвопролитие и масово насилие, също се
променят и следват своя „еволюционен“ ход. От спонтанен
изблик, търсещ желаната промяна, към процес, съставен от
множество събития, те се превръщат в далеч по-трудни за
идентифициране, проследяване и анализиране. Една от
основните им характеристики е техният информационен
характер – революция, която се води със специфични методи и
средства. За да бъде успешна една такава революция е
необходима
изключителна
подготовка
и
планирана
дезинформация в държавата - цел, обект на атаката.
Наситените с такива сътресения последни години на ХХ
век и първите години от ХХI век, покриващи обширни
територии от Северна Африка, Латинска Америка, Азия и
някои постсъветски републики (вкл. Украйна) могат да бъдат
определени като десетилетия в рамките на които
попълзновенията на „дълбоката държава“ добиха реални
практически измерения в нейните „успешни“ опити за
реализация на класически „цветни революции“.[1]

политическите процеси, меката сила има за цел да постигне
промяна в политическата власт, довеждайки я до абсолютен
контрол и преминаване на държавата-цел в неуправляемо
състояние.
Тези събития ясно показват тенденцията в еволюцията
на политическите технологии за смяна на режими –
класическите схеми за цветни революции, отстъпващи пред
нови и брутални методи за прилагане на външни сили.
Постцветните революции са далеч по-зрелищни от познатите
досега революции, като същевременно постигат много побързи резултати. Най-тежкият до момента сценарий на
постцветна революция е този във Венецуела, където с
продължаващите финансови санкции, задълбочаваща се
икономическа криза и неспирни политически вълнения,
страната продължава да отстоява своята независимост и до
днес.

4. Предпоставки и начини за решаване на
проблема
Технологиите и инструменти на войните от ново
поколение, които са различни от познатите и общоприетите т.н.
„традиционни“ войни, представляват съществени компоненти
от теорията за хибридните войни. Анализът на методите и
технологиите за реализиране на новите, постцветни,
революции позволява ясно да се открои наличието на
предателство отвътре, когато приближени до управляващите
лица, посредством използването на различни инструменти и
структури на държавата, се стремят към разцепление на
политическия елит и разклащане позицията на управляващите.

5. Резултати и дискусия
През призмата на защита на националните интереси,
доктрината за военно планиране, след края на Студената война,
се опитва да опише средата за сигурност и потенциалните
заплахи за нея, определяйки многобройни идеи за
нарастващата сложност на участниците в заплахата, които не
съответстват на традиционните характеристика на врага.
В условията на променяща се среда за сигурност, която
е резултат на глобализацията и бързото развитие на
информационно-комуникационните технологии, способстващи
провеждането на нови форми и методи за дестабилизиране на
политическите режими на държавите-цели, разбирането на
средата за сигурност, суверенитет, цялост и независимост, на
първо място е въпрос на политическа отговорност. Всяка
държава трябва да бъде в състояние да провежда различни
операции, предприемайки информационни, психологически,
политически и др. подходи.

3.2. Постцветни революции
Ако до неотдавна бяхме свикнали да „наблюдаваме“
цветните революции като процеси, скрили се зад оправданието,
че се основават на международното хуманитарно право и на
борбата за запазване на суверенитета на държавите-цели, то
разтърсилите международната политическа сцена събития в
последните месеци на предишната и началото на тази година в
Латинска Америка (Венецуела, Еквадор), основателно
претендират да бъдат наречени „нов“ етап от развитието на
цветните революции, идващи като естествено тяхно
продължение. Това са така наречените постцветни революции,
които водят до пълното нарушаване на международното
хуманитарно право и пълното унищожение на принципа на
суверенитета.[1]
2019 година ще бъде запомнена с бурните политически
сътресения в Латинска Америка, съпроводени от социални
борби, демонстрации и политическо противопоставяне.
Във Венецуела опозиционен лидер се провъзгласи за
временен президент на страната и получи широко
международно признание и подкрепа. В Еквадор поскъпването
на горивата предизвика масови антиправителствени протести,
които почти доведоха до държавен преврат. В Боливия, след
оспорваните резултати от проведени президентски избори
бяхме свидетели на класическата схема на „цветните
революции“.[9]
На фона на доминиращата представа за движещата сила
на социално-политическите преобразувания и в условията на
управляем хаос, като елемент от хибридната война, оказващ
влияние в глобалната сигурност и международните отношения,
мощен инструмент за политическо въздействие е т.нар. „мека
сила“. Нейната концепция е противопоставяне на твърдата
власт и привличане в сътрудничество. Разгледана като
дългосрочна стратегия за успешната реализация на

6. Заключение
В заключение трябва да подчертаем, че за посрещане на
предизвикателства, произтичащи от заплахите и рисковете от
действията за сваляне на политическите режими, с
непрекъснато променящата им се интензивност и характер,
налагат непрекъснато търсене на начини за тяхното разкриване
и неутрализиране.
Имайки предвид характера на съвременните заплахи за
политическата стабилност във всяка държава, за изграждане на
устойчивост и тяхното противодействие, е необходима
стратегическа рамка за сигурност, определяща както
националните интереси, така и политиките за реализирането им
в условията на променяща се среда за сигурност.
Разбира се използването на подходящ инструментариум
– стратегически, оперативен и тактически, за разпознаване на
желаното крайно състояние на инициатора на заплахата, дава
предпоставка за изготвяне на добра прогноза, която да
осигурява предимство в разбирането на възможностите и
умисъла от провеждането им.
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1.

Африка, Далечния Изток и .Индия. При това, като съзнава, че
своите цели и интереси може да постигне само със сила,
Германия излиза на водещи позиции в света по отношение на
армията и въоръжението. Мобилизационните възможности
гарантират 5 млн. души, което германските генерали обещават.
Съзнавайки неизбежността на войната всички страни
увеличават своите военни бюджети. Към 1913 г. англичаните
със 186%, французите със 175%, Русия с 288%, докато
Германия изпреварва всички с 375%. В обществото усилено
започва да се пропагандира и култивира любов към войната.
Молтке- старши пише: „Вечният мир е сън, войната от бога
даден инструмент за световния ред”.
Като разбира, че Германия е главната заплаха, Англия
предприема всички необходими мерки.
Френско- германските отношения са изострени заради изхода
от конфликта помежду им(1870- 1871), довел до превземане на
богатите Елзас и Лотарингия, което улеснява англичаните в
търсене на съюзник.
Спрямо Русия германският империализъм вече не се
задоволява с икономическо проникване, възлагайки надежди на
своите колонисти в Украйна, Прибалтика, Финландия и
Поволжието, които също се мотивират за постигане на общо
германско световно господство. За това способства
създаденото в Германия „Общество за пропаганда на
германските идеи и идеали”, чиято агентура прониква
навсякъде.
Усилването на германското проникване в Турция застрашава
дългосрочно Русия, докато в немската преса все по- открито се
заявяват
териториалните
претенции
на
германския
империализъм. Така е поставен отново въпросът за
черноморските проливи- Босфора и Дарданелите, а между
Русия и Германия се натрупва огромно количество горивен
материал за разпалване на конфликтите. За това допринасят и
новите съюзни отношения между Германия и Австро- Унгария,
чиято агресивна програма също застрашава Русия особено след
окупацията на Босна и Херцеговина, претенциите за включване
на Сърбия и все по откритото пропагандиране на бъдеща
австро- унгарско- славянска монархия, които биха сложили
точка на руското влияние на Балканите, градено с вековни
усилия.
От своя страна Русия претендира за Галиция и Прикарпатска
Украйна, която австрийците владеят, който възел дава
основания за нови империалистически стълкновения[2].
Северната империя има своите изконни претенции към
Цариград(Константинопол), към връзката Черно- Средиземно
морета, необходими за разширяване на собствените
геополитически възможности, пазари и влияние. За своите цели
през 1907 г. тя сключва договор с Англия за включване в
Антантата, създадена между нея и Франция. Докато Германия
изкова между 1879- 1882 г. свой съюз с Италия и АвстроУнгария.
В същото време буржоазията и империалисти от всички страни
откриват още един противник в лицето на набиращите мощ
национално- освободителните и работнически движения[3].
И в този опасен водовъртеж всеки съюз или личност лесно
може да се окажат жертви, с отстраняването на които
различните играчи ще смятат, че ще се доближат до своите
цели.

Introduction

Съвременната конфликтология се придържа към разбирането,
че историческата наука пристъпва към проблемите на
конфликтите едва от началото на 70- те години. Но историците
изучават войните, практически най- висшите форми на
конфликти между държавите в продължение на столетия.
Доказват го работите на Херодот, Ксенофонт, Тацит, Тукидит и
др.
В историята обаче изучаването на международните
конфликти има аналитичен, обобщаващ характер, основан на
изследването на голям обем фактологически материали, което
позволява откриването на закономерностите за тяхното
възникване, развитие и тенденции, оказали значимо влияние
върху развитието на международните отношения[1]. Докато
методологическите основи на конфликтологията позволяват
научен анализ на конфликтите посредством система от
логически последователни методологически, теоретични и
организационно- технически процедури с цел получаване на
по- пълни данни за изучаваното явление и използване на
същите в практиката при управление и урегулиране на
съвременните конфликти. Във всеки конфликт участниците
могат да бъдат индивиди, групи и съюзи, чиито действия
внасят коренна промяна в конфликта. В случая, като ползваме
достиженията на историята, ще се опитаме да направим анализ
на конфликтите в международните отношения в навечерието и
по време на Първата световна война, явяващи се детерминиращ
фактор за (не)едно знаково убийство.
Но в случая ще разгледаме само това на Григорий Разпутин,
оказал се съпътстваща жертва, принесена пред олтара на
предизвестения конфликт, в който световните играчи за
пореден път се опитват да си поделят света и влиянието в него.

2.

International relations and conflicts

Първата световна война въвлича в своя огън 33 държави,
мобилизира под оръжие 70 млн. души се води по суша, въздух
и вода с невиждани до тогава модерни оръжия, изсипани в
Европа, Азия и Африка.
Но тя става неизбежен изход в търсенето на решение за
конфликти, с които са наситени вътрешните и международни
отношения.
В края на XIX и началото на XX век светът е поделен между
силните капиталистически държави, срещу които младите
империалистически
посестрими
може
да
разрешат
противоречията само по пътя на нова подялба.
Основни страни в навечерието на ескалацията на
международния конфликт се оказват Германия и Англия,
противоречията между които имат в основата си промишлената
надпревара. За сметка на увеличаване на промишленото си
производство Германия изпреварва Англия и застава на първо
място в Европа, като реализира на европейските пазари 76% от
своята продукция срещу 38% своя. Другият предмет на
конфликта са колониите. Английските владения по площ 100
пъти надвишават тази на метрополията, при Белгия това
съотношение е 80 пъти, при Франция 25, докато млада
Германия това съотношение сочи едва 5, при това в
непродуктивната част на Африка. От тази позиция обаче тя не
спира да търси разширяване на възможностите си, а след като
укрепва, започва да претендира за английското наследство в
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Още повече, че Англия разбира загубването на световното
промишлено първенство. Тя изостава в селското стопанство
заради недостига на средства за малките арендатори, в
агротехническо развитие и заради фермерските фалити. Вместо
да ги подкрепи, крупният банков капитал предпочита да търси
навън бързи печалби за сметка на инвестиционно кредитиране
в чужди и смесени компании. Така ще се окаже, че към 1914 г.
изнесените английски капитали възлизат на 4 млрд. ф.ст.,
приходите са 176 млрд, докато износа на стоки едва 33 млрд. За
всичко това допринася и колониалния характер на страната.
Вътрешните противоречия се усилват и в борбите за
независимост на Ирландия[4].
На този фон на сложни и значими противоречия, очертали
множество интереси и конфликти има лош шанс да се появи
една одиозна личност. Роденият в село Покровское в Тоболска
губерния в семейството на кочияш Григорий Распутин е сред
най- загадъчните фигури в руската история. Считан от едни за
светец, от други за мошенник, от трети за подравящ
монархията в Русия, дори за чужд агент, оказващ значимо
влияние върху външнополитическите съюзи. Колкото са
мненията за него, толкова са и загадките около смъртта му,
подхранвани от многото митология, което продължава. Дори
тази личност повлиява Boney M да изпълняват песента Russia's
greatest sex machine.
Роден на 21 януари 1871 г. той сам си добавя повече години за
тежест. Пътувания по светите места в Йерусалим и Атон му
помагат с появата в Петербург през 1903 г. да наложи славата
си на свят, божи човек. Но за това допринася болното от
прекомерен мистицизъм руското общество, преситена с
привърженици на различни идеи, течения и култове.
Процесите не са чужди и на Европа където настъпва
материализма и отрицанието, заварили мистицизма и
потребностите от нови духовни идеали. В самата Англия стават
модни келтските и англосаксонски корени, докато в Руския
царският двор е препълнен с мистици- дъщерите на
черногорския княз Никола Милица и Анастасия, които и
допринасят за среща между Разпутин и царя през ноември 1905
г. Освен тях в двора и висшето общество са популярни
Матрьонушка, жена, която целогодишно е облечена в летни
дрехи и боса, Паша Саровска, крепостна селянка, заживяла в
пещера, при която цар Николай II и Александра ходят лично,
слабоумната Даря Осипова, Митенка Попов (Козелский или
Коляба), инвалид, чиито епилептични крясъци тълкува като
пророчества свещенникът Исидор.
Елементарното обяснение за това пъстро присъствие е свързана
с дълго случващото се раждане на наследник на руския
престол, който след като се появява, се оказва и болен от
хемофилия.
Тук вече изгрява звездата на Распутин, когато се открива, че
неговото присъствие и глас успокояват царския наследник и
неговото кръвотечение. Това е достатъчно, за да се сближи с
майката- царица, по който канал мистикът ще влияе и на
политиката, докато мнозина предишни фаворити ще се окажат
лишени от влияние.
Битува и версия, че случайно попаднал в манастир Распутин е
завладян от идеите за превъплъщението, проповядвани от
религиозната секта на “хлистовците”. По тази линия неговото
появяване в царския двор се свързва с интересите на църквата,
която го внедрява, за да ангажира двореца в борбата с
набиращото мощ сектанство. Така неговите пророчествата се
оказват силен инструмент. В същото време личните интереси
на Распутин са в страната да има стабилност, докато той със
своето влияние върху височайшите особи живее повече от
прекрасно.
Царицата- майка също се нуждае от подкрепата на човек с
влияние, а
„Стареца” е търсен от мнозина, целящи
императорското благоволение, за което се редят министри,
чиновници, финансисти, банкери и друга публика. Разпутин
само печели от оказването на услуги, но печели и множество
врагове, като например Столипин и Трепов.

По това време царското правителство се придържа към
войствена политика, поощрявано от руските помешчици и
буржоазия, които заедно заразяват народните маси с
шовинизъм, с вяра, че войната на Русия с нейните съюзници е
справедлива. В същото време влизането на страната във
войната напълно съответства с користните интереси на
промишления капитал, банкерите и крупните земевладелци,
които в подкрепа на царя учредяват Всеруския земски съюз и
Всеруския съюз на градовете, като така твърдят, че така ще
помогнат Русия във войната срещу Германия.
Пропагандата им продължава дори и след нарастващите загуби
на фронта, но вече срещу подкрепата за царя искат свой
контрол върху правителството. Московският фабрикант П.
Рябушкински дори изразява общото мнение: „Властта не стои
на висотата на своето положение”, за да повиши цената на
подкрепата, срещу която се очакват огромни печалби
През август 1915 г. е създаден буржоазният „Патриотичен
блок”, в който освен членове от горните съюзи влизат
представители на Държавната Дума и Държавния съвет с обща
цел за нарастващо влияние върху властта. Ако войната им носи
печалби, то запазване на вътрешния мир в страната им
гарантира сигурност срещу набиращото сила вътре
революционно движение.
Тези интереси не съвпадат особено с влиянието на
обкръжилите царя бездарници, които единствено очакват да
спечелят от войната.
По тези оси вървят и политически конфликти.
Ако буржоазията вижда своите интереси в поддържане на
съюзни отношения с Англия и Франция, то влиятелната група в
Думите, оглавявана от П. Дурново, С. Вите и Марков се стреми
към съюз с Германия. Едновременно всички съзнават, че
евентуална загуба на Русия ще доведе страната до революция,
за което Дурново пише в доклад до царя.
Противоречията между влиятелните играчи способства за
чести смени в кабинетите. В навечерието на войната царя
отстранява премиерът Коковцов, на чието място назначава
слабоволевия реакционер Горемикин.
От тук се открива поле за влияние върху правителствените
решения, от което се възползват съпругата на царя,
манипулирана от Распутин, което съвпада с интересите на
„Прогресивния блок”[5]. Дори се стига до отстраняване на
главнокомандващия чичо на царя и министъра на вътрешните
работи, на чието място е поставен техния доверен човек Д.А.
Протопопов.
В същото време около влиятелния Разпутин се носят легенди за
сексуални похождения и възможности, подправяни с клюки и
агентурни сведения от т.н. „Охранка”, за които той е посетител
на публични домове, в които „се предава на похот и разврат”.
Намират се и свидетели, които твърдят, че представя себе си
като въплъщение на Светата Троица. Издателят Филипов
описва как ги заварва през 1911 г. с разсъблечената Лохтина,
която го държи за слабините, повтаряйки в екстаз: „Аз съм твоя
овца, а ти Христос”.
Съмненията за неговите похождения се усилват, когато през
1914 г. Хиония Гусева го намушква с нож в стомаха. Някои
твърдят, че това е по внушение на бившия йеромонах и
наставник на „Стареца” Исидор, за чието разпопване той има
безспорен принос.
Срещу Распутин са предприемани и други атентати.
Княз Андронников се опитва да го отрови, но отровата се
оказва недостатъчна. Накрая заговорници опитват да
ангажират наемен убиец в лицето на офицер- българин, като
така целят да скрият истинските поръчители и мотиви.
Отявлени негови врагове спадат и запалените монархисти,
които отчитат като опасно му влияние върху царското
семейство, възпрял решението за участие на Русия във войната
на Балканите още от 1912 г.
Той се обявява против участието на Русия и вече в Първата
световна война. Заради тази му позиция едни са склонни да
вярват в силата на неговите пророчества, с които той иска да
предпази Империята от катастрофа. Други прагматично
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прострелва вече в гръб. Накрая Разпутин е завлечен в дупка в
леда на реката и пуснат по нея.
Тази версия е разказана пред следствието, като битува дълго.
Но при аутопсията патологът отбелязва, че в стомахът и
червата на жертвата не са намерени никакви следи от отрова.
По тялото са намерени три прострелвания от три различни
оръжия. Първият изстрел е влязъл през гърдите, след това се
отклонява към стомаха и поразява черния дроб. Вторият
куршум идва откъм гърба и пронизва единия бъбрек. Но
третият изстрел е в челото и пронизва мозъка.
Според английският историк Гайс Милтън, ако Юсупов е
стрелял с малокалибрен броунинг, а Пуришкевич със Саваж, то
изстрела в челото е от английски револвер с калибър Webley455., любимото оръжие на А. Рейнер.
Неговата версия потвърждава колегата му историк Майкъл
Смит. През януари 1917 г. Стивън Елли докладва писмено на
Дж. Скейл: „Макар не всичко да мина по план, нашата цел
беше постигната. Смъртта на „Тъмната сила” се посреща
положително. Рейнер обезателно ще ви информира лично по
първото изискване”.

свързват това с мобилизирането през 1916 г. на неговия син
Дмитрий.
Успоредно обаче се усилват слуховете, че императрица
Александра е немска шпионка, с която двамата заедно водят
страната към сепаративен мир с Германия.
Распутин става опасен за мнозина и следователно нежелан.
За това, когато откриват трупът му в замръзналата река,
тръгват множество спекулации.
А дълги години се натрапва официална версия, че той е лично
разстрелян от Феликс Юсупов в съучастие с великият княз
Дмитрий Павлович Романов, първи братовчед на царя и
депутат в Държавната Дума, един от лидерите на
черносотниците Владимир Пуришкевич, богат бесарабски
помешчик и поручик Сухотин, чиито показания са доста
противоречиви.

3.
The latest version of Rasputin's assassinationan attempt to manage the conflict with a British
intelligence operation
Сега се появява последната, че зад убийството на Распутин
стоят британски разузнавачи, заинтересовани да не допуснат
мирен договор между Русия и Германия[6].
Тя се потвърждава английският полицейски офицер от
Скотланд Ярд Ричард Кален, канен като лектор от МВР в
Москва и Ленинград(Петербург) през 90- те години. Неговите
изследвания завършват с филм на BBC със заглавие „Кой уби
Распутин”, чиито сценарий е писан по архиви на английските
служби, разпити на заподозрени и свидетели, както и
заключенията на патологът проф. Дмитрий Косоротов. Така се
налага извод, че заговорът е английска операция, утвърдена от
директора на МИ- 6 Менсфилд Смит- Каминг заради
подозрението, че Разпутин е германски агент, внедрен до
императрица Александра, самата немка по произход.
Операцията за неговото отстраняване под кодовото име „Тъмна
сила” е предложена от полковник Самуел Хор, убедил
ръководството на службата за опасния заговор, под чието
влияние император Николай II може да сключи мир с
Германия. След което нейните обединени сили да се изправят
само срещу Англия и Франция с освободените ресурси от
Източния фронт.
Всъщност жертвата през 1912 г. е успява да убеди царя да не
влиза във войната, а през 1914 г. срещу Германия повлияват
монархистите.
Самата операция е улеснена от това, че в Русия англичаните
имат силни позиции. Сътрудникът на МИ- 6 Осуалд Рейнер е
близък с княз Феликс Юсупов, с когото някога учат в Оксфорд
и от тогава датира хомосексуалната им връзка. Княз при това е
един от върлите англофили. С предложението за британската
операция са запознати сменилите се на поста премиери и тя
разрешена през 1916 г. В Русия Англия разполага с
многобройна военна мисия, настанена в хотел „Астория”. Дори
английските офицери придобиват право да се движат с руска
военна униформа като съюзници. Предшественикът на Хор
Кадбер Торнхил остава в руската столица като заместник на
резидента, докато непосредствените задачи са възложени на
контраразузнавача Джон Скейл и разузнавачите Стивън Ели и
Осуалд Рейнер. Всъщност по- голяма част от тяхната работа се
базира на тънък разчет и влиянието, което имат върху
основните фигури, които ще изплуват в заговора.
Пуришкевич убеждава Юсупов за необходимостта от
отстраняването на Распутин. Последният е поканен в дома на
княза под предлог с искане за среща от страна на млада
омъжена графиня. Определена роля играе и красавицата Ирина,
съпруга на Юсупов, която е и племенница на царя. Специално
за госта е сервирана вечеря, в която заговорниците добавят в
пирожки и алкохола цианкалий. Юсупов лично посреща и
черпи госта. Разтревожен, че той почти не се повлиява от
отровата, той не издържа и стреля в гърдите на „Стареца” с
дамски броунинг. Жертвата пада, но се надига и бяга към
двора, където е настигнат от Пуришкевич, който също го

4. Results
След убийството царят вика английския посланик и го разпитва
за получени сведения, че на местопроизшествието са
присъствали двама английски офицери. Дипломатът отрича, но
подробно описва срещата в доклад пред Foreign office.
Резидентът Самуел Хор пише до крал Джордж V на 1 януари
1917 г.: „Това престъпление ще затъмни със своето влияние
устоялите морални принципи, а със своя резултат ще измени
хода на историята”. Хор е отзован от Русия и повишен. На
негово място е назначен писателят Самърсет Моъм(18741965). Два месеца след убийството на Разпутин Николай II е
принуден да се отрече от престола, а Русия потъва във война, в
пламъците на революцията и гражданска война, което
съответства на английските интереси[7].
Разпространява се и удобна версия, че заговорът е организиран
от борещите се за престола Юсупови, конкуриращи се с
Романови. Руските заговорници удобно за властта са изпратени
в изгнание. Юсупов отива в Украйна, където в родовите му
имения го заварва Октомврийската революция. След нея със
съпругата си се мести в Лондон. На 27 февруари 1934 г. в
английската столица отново се гледа делото Разпутин. Пред
съда емигрантът княз Юсупов подробно разказва за подбудите
за отстраняване на „Стареца”. Дори пледира да бъде осъдена
филмовата компания “Метро Голдуин Майер”, навредила с
филм по свой сценарий на доброто име на съпругата на княза,
според който тя уж изневерила на съпруга си и така дала повод
за смъртта на монаха[8].
Англичаните остават в сянка тогава.
Докато сътрудникът на Скотланд Ярд Ричард Кален не
заключи на основата на огромен обем изследвани източници:
„Убийството на Разпутин организират Джон Скейл, Осуалд
Рейнер и Стимън Елли, които превръщат в свой инструмент
княз Юсупов, манипулиран заради хомосексуални отношения с
Рейнер”. През 2009 г. британски историци, работили с
Националния архив на Британия ще потвърдят заключенията.

5.

Conlutions

Вътрешните и международни конфликти винаги оплитат
сложен възел на отношения, които едновременно обуславят,
докато тяхното разплитане не свършва нито с разузнавателните
операции, нито с кръвопролитната война, нито с
дипломатическите и политически решения, каквито до сега
познаваме.
Всъщност представяме поредното доказателство, че оставени
без решения както вътрешните, така и международните
конфликти са в състояние да ескалират до най- високи
стойности и с непредсказуем развой.
Както и това, че тяхното развитие обичайно не държи сметка за
жертвите, които обуславя.
В резултат няколко империи ще изчезнат от световната карта.
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И този уникален по мащабите си световен конфликт съдържа в
себе си потенциала на множество други конфликти, които
засягат личности, междуличностни и групови отношения. А те
от своя страна, макар привидно незначителни, отдават своята
енергия в полза на ескалацията на най- мащабния, какъвто в
онези години се оказва Първата световна война.
Макар след нея да последва пореден мирен договор, след
който, привидно разрешени, конфликтите в международните
отношения, както вътре в страните, ще останат да тлеят в
очакване на нов конфликтоген. И нови поредни опасни
ескалации, на които светът през 40- те години на ХХ век
отново ще стане жертва.
Тези състояния ще карат специалните служби да не излизат от
характерните състояния на непрекъснатата „тиха или студена
война, изпълнявайки волята и програмите на своите
правителства.
Докато днес тези термини ще се обогатят с „хибридни”.
Конфликтите съпътстват човешките отношения и са
непрекъснат израз на процесите, които ги предопределят и
съпътстват.
Ако създадем механизми за техния мониторинг, институции и
общо приемливи инструменти за тяхното прогнозиране,
управление и разрешаване, ще успеем да предотвратяваме и
най- опасните техни форми.

6.
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РЕЗЮМЕ:Съвременните конфликти рядко се проявяват само чрез открито противопоставяне на въоръжените сили на
противостоящите страни. Не е възможно да се обясни динамиката на световната политика за сигурност, без да се вземат
предвид някои нови аспекти, намерили трайно място в съвременните концепции. Анализът на уязвимостта на критичната
инфраструктура е ключов за постигане на сигурността и отразяването на рисковете и заплахите както в национален, така и в
съюзен формат.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ,КРИТИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА,УЯЗВИМОСТ
ABSTRACT:The contemporary conflicts are rarely manifested only through open opposition of the armed forces of the opposing countries.
It is not possible to explain the dynamics of the world security policy without taking into consideration some new aspects that have found a
lasting place in the modern concepts. Critical infrastructure vulnerability analysis is the key for achieving security and reflecting risks and
threats in both national and allied format.
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в системата, или иначе казано, да се открият компонентите,
които всъщност водят до излизане от строя на системата.

1.Увод
Многобройните дефиниции на понятието
„риск“ са следствие на различните подходи на отделни
специалисти, всяко усилие за развитието на единно
определение би задоволило само част от изследователите в
някоя област. За да възникне риск, трябва да има опасност.
Идентифицирането на опасността е свързано с потенциална
вреда, то тя зависи от характеристиките на приемника.

Може да има повече от един тип системна повреда и в този
случай се изисква определен брой определяния на
надеждността. Тази стъпка е основна, защото позволява
измерване на надеждността. Необходимо е описването на
системата като определен брой функционални блокове, които
са свързани според ефекта на всяка повреда на блока върху
цялата надеждност на системата.

Рискът е вероятността за настъпване в определен период от
време на прогнозирано събитие, оказващо негативно
въздействие върху населението, територията, околната среда,
културните и материални ценности.

При т.н. „серийна диаграма” системата съдържа два блока,
като при повреда на единия блок се спира работата на цялата
система. При „паралелна диаграма” отново системата е от два
блока, но само при повреда и на двата блока се спира работата
на цялата система.

2. Резултати дискусия
За надеждното управление на риска, включително и на
рисковете за обектите и системите на критичната
инфраструктура, трябва да се направи оценка чрез съпоставяне.
Надеждност и интегрирана сигурност се постигат с оглед на
следните фактори:

През последните години сериозно развитие получи
моделирането на авариите и на системите за анализ на
авариите. Сложността на съвременните инженерни системи
гарантира, че аварирането на системата няма да се случи при
авариране само на един компонент от нея.

1. Колкото по-малко компоненти и по-малко типове
материали са включени, толкова е по-голяма вероятността за
надеждност.

са:

Факторите, които определят степента на повреда и авария,

2. Чрез използването на допълнителни дублиращи
компоненти, при които единична повреда не причинява авария
на цялата система.
3. Чрез специално проектиране, за да се устои на по-висок
стрес от експлоатационния. Малко увеличение в устойчивостта
за даден очакван стрес дава значителни резултати. Този подход
се прилага за механични, електрически и конструктивни
единици.



повреда на софтуерен елемент;



повреда, дължаща се на човешки фактори или
оперативна документация;



повреда, дължаща се на природни фактори;



авария на дублиращ елемент поради фактори, които са
общи и за основния елемент и за дублиращия.

В член 6 на глава втора от Закона за защита при бедствия 1
се посочва: „Превантивната дейност се извършва с цел
намаляване на риска от бедствия и включва:

При количествената оценка на надеждността честотата на
повредите на компонентите ѝ се сравнява с целева. Вземат се
мерки за достигането на тази стойност.

….6. установяване на критичните инфраструктури и
обектите им и оценка на риска за тях;

При качествената оценка на надеждността се цели
минимализиране на системните повреди чрез прилагане на
множество от защити, които са подходящи за обектите.

7. мерки за защита на критичните инфраструктури …”
В допълнителните разпоредби § 1: „По смисъла на този
закон: „Природни явления” са явления с геологичен

Дефиниране на критерии за повреда:
В обектите и системите на критичната инфраструктура се
случват повреди и аварии, които трябва да се овладяват
системно, тъй като, както вече подчертахме, става дума за
сложни системи. Необходимо е да се идентифицира повредата

Закон за защита при бедствия, Обн. ДВ. бр 102 от 19
Декември 2006г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 18 Септември
2018г.
1
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(геофизичен, геоложки), хидрометеорологичен и биологичен
произход, като земетресения, наводнения, движения на маси
(свлачища, потоци от отломки, лавини), бури, градушки,
големи снежни натрупвания, замръзвания, суши, горски
пожари, масови заболявания от епидемичен и епизоотичен
характер, нашествия на вредители и други подобни, причинени
от природни сили.

Определяне на ефективността на мерките за снижаване на
риска. При използване на този метод се оценят предприетите
мерки в рискова ситуация и до колко те влияят върху
снижаването на риска.
Регистър на риска. Този метод се използва за
класифициране на опасностите, които водят до възникване на
риск. Въз основа на документирана информация се прави
анализ на риска по произход, по специфичност и др.2

„Инцидент” е непредвидимо или трудно прогнозируемо,
ограничено по време и пространство действие, с висока
интензивност на сили или вследствие на човешка дейност,
застрашаващо живота или здравето на хора, имуществото или
околната среда.

Методите, използвани на средно управленско ниво, са:
Дърво на решенията (Mockett and Simm, 2002). Методът
представя логическата връзка между отделните проблеми и
решения във вид на дърво. Първоначално се избира мярка от
множество възможни технически мерки и се проследява
отговора на системата в резултат от тази мярка. След това се
избира действие от множество възможни действия върху
системата и се търси как се променя състоянието на системата
при това действие. Целта е да се представи математическа
функция на полезността

„Авария” е инцидент от голям мащаб, включващ пътища,
магистрали и въздушен трафик, пожар, разрушаване на
хидротехнически съоръжения, инциденти, причинени от
дейности в морето, ядрени инциденти и други екологични и
промишлени аварии, причинени от дейности или действия на
човека.
„Промишлена авария” е внезапна технологична повреда на
машини, съоръжения и агрегати или извършване на дейности с
рискови вещества и материали в производството, обработката,
използването, съхраняването, натоварването, транспорта или
продажбата, когато това води до опасност за живота или
здравето на хора, животни, имущество или околната среда.

Метод на сравнението (Mockett and Simm, 2002).
Възможните решения се сравняват едно с друго. Решаващ
критерий за сравнение е количеството изразходвани финансови
средства за намаляване на риска и крайния ефект.
Матрица за степенуване на риска (Mockett and Simm, 2002).
Методите за степенуване на риска се прилагат за оценка на
риска с оглед на последствията. Рискът се оценява като високо
ниво, средно ниво, ниско ниво въз основа на броя засегнати
хора, унищожено имущество, време за възстановяване на
обектите и др.

„Рискови вещества и материали” са тези, чието
производство, превозване, съхраняване, употреба или
изхвърляне може да увреди или да създаде опасност за
човешкото здраве и живот и за околната среда.
„Неизбежно необходим обем и продължителност” са тези,
при които в минимална степен, за минимален период от време
се засягат правата по чл. 52, за да се позволи предприемането
на необходимите мерки за защита при бедствия.

Модел “източник – път – приемник – последствеие“. Това е
метод за представяне на процесите, които водят до
неблагоприятни последствия или щети, като се започне от
източника на риска, мине се по пътя и се стигне до приемника
на въздействието. В рамките на такъв анализ може да има
няколко източника, пътища и приемници. Този метод е
подходящ за всички нива на оценка на риска.

„Потенциално опасен обект” е този, който поради своите
функции, размери или обслужвана зона може, при повтарящи
се отклонения от нормалната експлоатация или при увреждане
или разрушаване, да причини в големи размери увреждане на
здравето на населението, смърт, материални щети или
разстройване на жизненоважни социално-икономически
дейности.

Радиални графики на несигурността. Радиалните графики
на несигурността са нагледен метод за оценка на различната
несигурност на параметрите на обекта, което улеснява
вземането на решения за намаляване на риска.

„Потенциално опасна дейност” е всяка човешка дейност,
която при неспазване на технологичните правила за
извършването ѝ или поради други причини може да причини в
големи размери увреждане на здравето на населението, смърт,
материални щети или разстройване на жизненоважни
социално-икономически дейности“.

Метод на Бейс. Методът се основава на теоремата на Бейс и
е свързан с използването на нова информация за преоценка на
вероятността за проява на дадено събитие, базирана на стара
информация. Този метод позволява включване на нова
информация и осигуряване на нова оценка, с оглед намаляване
на несигурността. Целта на този метод е да намали
статистическата несигурност, използвайки повече информация.

На различните нива за вземане на решения се използват
различни методи на анализ на риска. При най-високо ниво на
вземане на решение обикновено се прилагат по-общите методи
на експертна оценка, докато методите на анализ на риска чрез
вероятността за неговото проявление или методите, основани
на „теорията на размитите множества”, се използват при
детайлна оценка на даден проект.

Анализ полза – цена. Методът включва сравнение между
цената и ползата при определени сценарии за въздействие
върху системата. Обикновено се избира парична единица за
оценка. Чрез дисконтови методи се анализират паричните
разходи и ползите.
Анализ цена – ефективност. Методът се опира на сравнение
на алтернативни начини за постигане на определена цел при
възможно най-ниската цена. При този метод ползата е
константа и целта на анализа е минимизиране на разходите.

Най-важните методи, от теоретична и практическа гледна
точка, използвани на висше управленско ниво, са:
Експертно решение. Този метод се опира на предишен опит
при сходни ситуации и може да се използва за оценка на
въздействието на събития. Не е достатъчно надежден и
обективен.

Анализ чрез кръстосани взаимодействия. Чрез метода се
оценява зависимостта между настоящи събития и бъдещо
развитие. Той се използва за анализ на промяната на
вероятността за случване на бъдещи събития при дадено, вече
случило се подобно събитие.

Метод на генериране на потенциалните възможности. Този
метод предвижда само количествено измерение без качествен
анализ на рисковите събития. Целта е да се генерират на
възможно най-голям брой ситуации и възможни последствия от
тях.

2

За същността на тези четири метода Виж по-подробно I D
Mockett, J D Simm. Risk levels in coastal and river engineering –
A guidance framework for design. Report SR 582 May 2002
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Анализ чрез “дърво на събитията”. Този метод се използва
за анализ на съвкупност от вероятни причини за частен изход,
който може да възникне от дадено първоначално събитие.

За да се оцени приемливостта на риска при
функционирането на обектите и системите на критичната
инфраструктура, се анализира т.н. риск за обществото. Рискът
за обществото представлява честотата на злополуките и броят
на убитите и ранени хора в резултат на тези злополуки.

Анализ чрез “Дърво на грешките”. Методът е сходен с този
на “Дървото на събитията”, но тръгва от първоначалните
събития и проследява въздействието им върху системата. В
резултат се получават изходи от събитията с различна
вероятност за случване.

Необходимо е да се постигне уеднаквяване на процедурите
за анализ, така че да се получат сравними стойности на риска,
представляващи прага на допустимост. Тези стойности са
установени в различни страни с подкрепата на технически
експерти и изискват одобрението на държавните институции.

Анализ на структурни аварии. Този метод оценява риска за
функционирането на елементи от системата в условия на
структурна (конструктивна) грешка. Често методът предлага
механизъм за определяне на риска с визуализиране на анализа
чрез еднозначно определена диаграма, при което се избягва
допълнителния вероятностен анализ.

Критериите за риск, използвани в ЕС за населението,
живеещо в близост до опасни съоръжения, се класифицират по
следния начин:8

Метод на общата вероятност. Този метод се използва в
ситуации, когато източникът на риск се състои от една или
повече променливи и е необходимо да се определи тяхната
обща вероятност. Ползата от тази концепция е, че е практичнаи
сравнително лесна за прилагане. При нея директно се определя
общата вероятност на системата. Но за осъществяването на
подобен подход е необходимо значително количество от данни
за променливите.3 и сравнително лесна за прилагане. При нея
директно се определя общата вероятност на системата. Но за
осъществяването на подобен подход е необходимо значително
количество от данни за променливите.4
Анализ на взаимосвързани области на решение. Този метод
разглежда различни области на решение в тяхната взаимна
връзка. Всяка област се състои от две или повече взаимно
изключващи се възможности, като всички те трябва да
осигуряват възможности за нормално функциониране на обекта
в риск.5



критерии, основани на рисковото поставяне на цели,
когато е определена цел за безопасност, но не и
средствата за постигането ѝ (Великобритания);



критерии, базирани на риска, където се използва
максималното ниво на риск за контрол на риска (в
Холандия, Унгария, Чехия) и някаква форма на
намаляване на риска може да бъде посочена, но не е
задължително да се изпълнява;



критерии на базата на последствията, където се
използва предписаното ниво на въздействие за контрол
(Франция) или никакъв риск не се допуска извън
границите на съоръжението (Германия).

3.

Заключение

За да се установи нивото на приемливост на риска при
функционирането на обектите и системите на критичната
инфраструктура, се анализира произходът и основните
характеристики на рисковете, или т.н. исторически анализ.
Последиците от инцидентите и авариите са много важни,
защото се използват за подобряване на мерките за безопасност
и намаляват свързаните рисковете. Данните от историческия
анализ позволяват валидиране на математически модели,
прилагани за оценка на последиците от инцидентите.

Метод за обща оценка на вероятната несигурност. Този
метод се базира на концепцията за равнопоставеност между
няколко подбрани множества от параметри на модела, които
осигуряват различни крайни резултати. Методът анализира
преди всичко влиянието на параметрите, като по този начин
биват отхвърлени множество параметри, които попадат под
прага на дадена вероятност за определено поведение на
системата.6

Освен това на базата на този анализ може да се
минимизират възможни спекулации, като резултатите от
инциденти и аварии в обект на критичната инфраструктура се
свързват с конкретните характеристики на обекта, а не с всички
обекти от този клас.

Метод Monte Carlo. При този метод се използват
комбинации от вероятностите на входните параметри, при
което се получават функциите на разпределение на
вероятностите на отклика на системата. Методът включва
произволен избор на стойност от всяка от функциите на
входните параметри и намиране функцията на отговора на
системата от тази комбинация на входни данни. Тази серия от
събития се повтаря многократно (понякога до 10000 пъти). При
използването на тази техника е важно да се оцени всяка
значима зависимост между входните данни и да се включи в
процеса на моделиране.7

Показателни в това отношение са спекулациите с аварии в
ядрени централи от предишно поколение и с различни
технически и технологични параметри и отнасянето им до
работата на реактори и централи с нови технически и
технологични параметри. С други думи, историческият анализ
е адекватен само ако е свързан с конкретни обекти и системи от
критичната инфраструктура.
Възможните последствия от възникване и протичане на
извънредна ситуация се оценяват в следната последователност:

3

За разгледаните до тук методи използвани на средно
управленско ниво Виж по-подробно I D Mockett, J D Simm.
Risk levels in coastal and river engineering – A guidance
framework for design. Report SR 582 May 2002
4
За разгледаните до тук методи използвани на средно
управленско ниво Виж по-подробно I D Mockett, J D Simm.
Risk levels in coastal and river engineering – A guidance
framework for design. Report SR 582 May 2002
5
A. Weas and M. I. Campbell, “Rediscovering AIDA,” Artif. Intell.
Eng. Des. Anal. Manuf., vol. 18, no. 3, pp. 227–243,
2004. http://dx.doi.org/10.1017/S0890060404040168
6
Beven and Binley 1992 Beven, Keith; Binley, Andrew. The
future of distributed models: Model calibration and uncertainty
prediction. Hydrological Processes. 1992, 6 (3): 279–298.
7
Neil McIntyre, Howard Wheater, Matthew Lees. Estimation and
propagation of parametric uncertainty in environmental models.

последствия за хората;
последствия за околната среда;
материални щети.

Уязвимостта на обектите по отношение на природни
явления, външни фактори и човешка намеса е необходимо да се
разглежда в следните аспекти:
Journal of Hydroinformatics (2002) 4 (3): 177-198.
https://doi.org/10.2166/hydro.2002.0018
8
Trbojevic, V.M. Risk criteria in EU. Risk Support Limited,
London, U.K http://www.risk-support.co.uk/B26P2-Trbojevicfinal.pdf
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 събитие, което възниква извън територията на обекта

и засяга разглеждания обект, съседен обект,
население в прилежащи на обекта територии,
околна среда;
 събитие, което възниква на територията на съседен

обект и в резултат на това са засегнати
разглеждания обект, население в прилежащи на
съседния обект територии, околна среда;
 събитие,

което възниква на територията на
разглеждания обект и в резултат на това засяга
съседен обект, население в прилежащи на съседния
обект територии, околна среда.
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Резюме: По своята същност стратегическите ресурси на всяка една държава определят нейната икономическа и политическа
насоченост В доклада се акцентира върху ролята на съвременната държава във връзка с ресурсното управление. Тези фактори
влияят върху националната сигурност и са определящи за глобализацията.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕСУРСИ,НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ,ГЛОБАЛИЗАЦИЯ
Abstract: Inherently, the strategic resources of each country determine its economic and political orientation. The report focuses on the role
of the modern national state with respect to the resource management.These factors affect national security and are crucial to globalization.
KEYWORDS: TECHNOLOGICAL RESOURCES,NATIONAL SECURITY, GLOBALIZATION

1.

Балансът на интересите при изграждането на отношенията с
други нации обхваща на практика главните сфери на
международните отношения 2 . На първо място това са
икономическите връзки, свързани с пазари, инвестиране на
капитал, международна интеграция. Следват политическите –
като създадени съюзи, отношения на партньорство,
недопускане на зависимост и попадане в сфера на чуждо
влияние. Не могат да не се споменат военните връзки. Тук
става дума за коалиране или отказ от коалиране във военнополитически формирования и съюзи с регионална и
национална насоченост, стил и организация на изграждане на
собствените въоръжени сили, активен и пасивен неутралитет
при кризисни регионални и извънрегионални ситуации. На
последно място, но не и по значимост, можем да посочим
културно-историческо наследство и културните традиции.
Стратегическите ресурси през призмата на националните и
регионалните интереси закономерно се явяват зона на сблъсък.
Тъй като националната сигурност е комплекс от мерки и
състояния, засягащи всички региони, анализът на същността ѝ
трябва неминуемо да съдържа и регионален аспект.
Разширяването и поевтиняването на телекомуникационната
инфраструктура са основна предпоставка за забелязващото се
бързо разширение на стратегическите ресурси. Това оказва
пряко влияние и върху движението и многократното
увеличаване на потенциала и реалните възможности на
въоръжените сили при извършване на операциите. Днес
провеждането им е абсолютно немислимо без солидното
информационно осигуряване и база за разгръщане. При някои
от тях дори липсата на най-съвременни информационни
средства би застрашило стратегическите цели на човечеството.
Такива са например операциите за запазване на мира и
контрола на въоръжението.
През последните години при поддържането на
националната сигурност и свързаните с него операции намират
широко приложение редица конкретни нови технологични
реализации. Според анализаторите на световните процеси и
тенденции на развитие най-съществени сред тях са директно
приемо-предаващите спътници (Direct Broadcast Satellite DBS), глобалната клетъчна радио-телефонна мрежа за мобилна
връзка (Global System for Mobile communications - GSM),
Интернет (Internet), радио - навигационната система (GPS),
спътниковото наблюдение (ERS)3.
В рамките на военните приложения системата за директно
приемно-предаващи спътници осигурява в реално време 24
часа на денонощие. Успешно е съчетано използването на
военни и цивилни спътници. Разработените терминални

Увод

Съществуват анализи, които не са част от дебатите за
глобализацията, а се концентрират изключително върху
въпросите за международните конфликти и сигурността. За
някои изследователи, политици и държави област на
сигурността може да бъде всеки аспект на международните и
вътрешно националните отношения. Други приемат, че
спектърът на сигурността трябва да бъде стесняван, за да не се
стресира обществото и да се заделят достатъчно ресурси за
правене на реална политика на сигурност. Вследствие на това
едни държави имат „конституции за сигурност", а други нямат
нито един официален документ, конкретно адресиран към
сигурността като комплексен въпрос на политическото
управление. Тази част от изложението описва сигурността като
предмет на изследване и предлага съображения за контекста на
сигурността, свързан с платформите на основните съвременни
политически школи и реалната политика.

2. Резултати дискусия
Проблематиката на сигурността обхваща както найголямата социална система – тази на международните
отношения, така и практически всички страни на националния
социум. От гледна точка на правенето на политиката и нейното
осъществяване този факт намира отражение в това, че за
всички други области на държавното управление има съответна
специализирана политика и специализирана институция
(външна политика – Министерство на външните работи,
финанси - Министерство на финансите и т.н.). Сигурността
обаче е толкова широка и неструктурирана област, че рядко
има тясно специализирана политика на сигурност и само в
отделни държави – един орган („министерство") на
сигурността.В условията на растящи диспропорции в
социално-икономическото развитие на отделните страни и
региони и формирането на единен световен пазар
икономическите,
технологическите,
екологическите,
демографските аспекти на сигурността придобиват нови, позначими измерения. Нараства взаимозависимостта между
държавите в глобален план. Процесите на национална
интеграция в икономическата и в културно-информационната
сфера като цяло поставят по нов начин въпроса за запазване на
националната идентичност на отделните народи и за ролята на
държавите.Прегледът на европейската система за сигурност
дава възможност да бъдат изведени основните процеси, които
могат да окажат влияние и върху сигурността в национален
план чрез редица основни моменти1. В тази връзка можем да
посочим: стремеж към утвърждаване на ЕС като модел за
просперитет, сигурност и стабилност; поемане от страна на
съюза на лидерската роля, но и на отговорността да формира
европейска идентичност в сферата на сигурността;
разширяване на ЕС чрез приемане на нови членове.

2

Thomas L. Friedman, The Lexus and the Olive Tree,
New York: Farrar, Status, Giroux, 1999

1

3

Thomas L. Friedman, The Lexus and the Olive Tree,
New York: Farrar, Status, Giroux, 1999.

Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations?
Foreign Affairs, 1999.
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системи (SMART-T, STAR-SHF tri-band extension terminal;
SCAAMP-single channel antijam manportable terminal; PCS
personal communication system) осигуряват мобилен експресен
достъп и до по-специфична информация съгласно целево
разработена система за достъп. Въвеждането на АТМ режим на
работа съществено увеличи капацитета на тези системи. Днес
услугите им са жизнено важни при операциите, различни от
война.Чрез глобалната клетъчна радио-телефонна мрежа GSM
комуникациите, поддържани от съзвездие от спътници,
осигуряват цифрови телефонни услуги по всяко време във
всяка точка на земното кълбо, включително определяне на
местоположение, сигнали за бедствие и т.н. Съществуват и
редица системи за наблюдение (Inteligence Surwellance and
Reconnaissance - ISR), комуникация (Global Broadcast System GBS) и управление (Global Command and Control System GCCS), осигуряващи воденето на операции, различни от война,
във всяка точка на земното кълбо в екстремални условия.
Радиолокацията, навигацията, оптиката са обединени в
голяма сложна система, наричана система от системи (System
of System - SoS), с изключително висока степен на
автоматизация.
Съществуват още голям брой авангардни технологични
реализации, които са се утвърдили през последните години.
Според текущите анализи съществено значение имат т.нар.
мегапроекти.
Един
от
най-важните
е
световната
информационна
инфраструктура
(Global
Information
Infrastructure - GII) на базата на тоталното използване на
космическото пространство (за навигация, наблюдение,
комуникации и научни изследвания), съчетано със системна
интеграция.
При поддържането на националната сигурност на страните
и
разрешаването
на
съвременните
проблеми
от
геополитически, социален и природен характер се изисква
решителна и компетентна намеса. Тя е немислима, от една
страна, без пълното единство на усилията: на всички нива –
държавно и международно, военно и цивилно, а от друга, без
използването и прилагането на най-новите постижения в
сферата и информационните и комуникационни технологии.
Информацията е изключително важен ресурс, от който
понякога зависи бъдещето на цели нации. Информацията е найскъпата стока на нашето време. Затова и на нейната защита се
отдава толкова голямо значение.
С развитието на информационните взаимодействия и
увеличаването на атаките върху компютърните системи
въпросите за компютърната сигурност стават по-сериозни.
Компютърната сигурност защитава компютъра и всичко,
свързано с него – сградата, стаите, терминалите, принтерите,
кабелите, дисковете и лентите. Най-важното е, че
компютърната сигурност защитава информацията, съхранявана
в системата. Ето защо компютърната сигурност често се нарича
информационна сигурност.
Информационната сигурност осигурява: тайна, цялостност
и наличност. Тайната се изразява в защитената компютърна
система, която не трябва да допуска разкриването на
информация от потребител, който не е оторизиран да има
достъп до нея.
Целостността на компютърната система трябва да
поддържа целостта на информацията, съхранявана в нея.
Точност или цялостност означава, че системата не трябва да
компрометира информацията или да допуска неоторизирани
преднамерени или случайни промени в нея.
Защитената компютърна система трябва да осигури
наличност на информацията за своите потребители. Наличност
означава, че хардуерът и софтуерът на компютърната система
работят ефикасно и че системата има възможност да се
възстанови бързо и цялостно, ако възникне някакво бедствие.
В определена среда един аспект на сигурността може да
бъде по-важен от другите. При работното проектиране за всеки
отделен информационен ресурс е необходимо да се направи
преценка за изискванията за типа на сигурност, която ще влияе
и на избора на специалните технически средства и продуктите

за удовлетворяването на тези изисквания.Три ключови думи се
срещат в дискусиите за компютърната сигурност: уязвимост,
заплаха и противодействие. За всяка система трябва да се
разгледат много внимателно уязвимостите и възможните
заплахи, за да се реши как да се защити системата и нейната
информация. Компютърната сигурност се интересува от
идентифициране на уязвимостите в системите и в защитата
срещу заплахите за тези системи.Уязвимостта е точка (място),
където дадена система е податлива на атака. Всяка компютърна
система е уязвима за атака. Политиката и продуктите на
сигурността могат да намалят вероятността дадена атака да
бъде в състояние да разбие защитите на системата, като
накарат даден злоумишлен субект да вложи толкова много
време и ресурси, че това да не си заслужава разходите. Но един
основен принцип е, че не съществува изцяло сигурна система.
По типа на мястото, където системата е податлива на атака,
уязвимостите се разделят на физически; природни; хардуерни и
софтуерни; уязвимости в периферията; уязвимости от
излъчване; комуникационни уязвимости; човешки уязвимости;
експлоатационни уязвимости.
Физическите уязвимости се реализират като уязвимост на
сградите и компютърните зали. Злоумишлен човек може да
влезе с взлом в компютърните приложения така, както и във
всеки дом. Веднъж влязъл, той може да разруши компютрите и
да открадне дисковите пакети, ленти и печатащи устройства.
Ключалките и биометричните устройства (устройства, които
тестват физическите особености, например отпечатъци от
пръсти, глас, подпис, и ги сравняват, за да определят дали вие
сте този, за когото претендирате, че сте) осигуряват една важна
първична защита срещу "взлом". Алармите и други обикновени
средства за защита са също ефективни.
Компютрите са много уязвими на природни бедствия и на
заплахи от околната среда. Бедствия като пожар, наводнение и
земетресение могат да разрушат компютърните системи и
данните. Прахът, влажността и необичайните температури
могат също да доведат до повреда.
Някои видове хардуерни повреди могат да компрометират
сигурността на цялата компютърна система. Например много
системи осигуряват хардуерна защита чрез структуриране на
паметта в привилегировани и непривилегировани области. Ако
пропадне защитата на паметта, възниква хаос в системата и се
отварят дупки в сигурността. Софтуерните повреди от всякакъв
вид могат да доведат до пропадане на системата, да дадат
възможност за проникване в нея или да я направят толкова
неблагонадеждна, че да няма гаранции за правилната ѝ и
ефикасна работа. Дори ако хардуерните и софтуерни
компоненти са сигурни, цялата система може да бъде
компрометирана, ако хардуерните компоненти са свързани
неправилно или ако софтуерът не е инсталиран коректно.

3. Заключение
Хората, които администрират и използват компютърната
система, представляват най-голямата от всички уязвимости.
Сигурността на цялата система е често в ръцете на системния
администратор. Ако този администратор не е опитен или реши
да върши престъпления, то системата е в сериозна опасност.
Обикновените компютърни потребители, оператори и други
хора от експлоатиращия екип могат също да бъдат подкупени
или принудени да предадат пароли, да отворят врати или по
друг начин да изложат на опасност сигурността на системата.
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