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ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ЗЛОУПОТРЕБАТА С ХИМИЧЕСКИ, 
БИОЛОГИЧНИ, РАДИОАКТИВНИ И ЯДРЕНИ (ХБРЯ) МАТЕРИАЛИ 

И ИНФОРМАЦИЯ

Обзорът на видовете ХБРЯ рискове в контекста на съответните релевантни 
политики на ЕС включва анализ на представите за риск, източниците на риск 
и факторите, които влияят на риска от злоупотреба с ХБРЯ. Хоризонтът на 
развитие на рисковете се определя от въздействието на свързаните с ХБРЯ 
научни и технологически иновации, както и от различните етапи на предна-
мерените инциденти с ХБРЯ материали от самото им замисляне до извърш-
ването на нападенията. Докладът отчита, че спектърът на ХБРЯ рисковете 
е широк, както и че хоризонтът на развитие на химическите, биологични-
те, радиационните и ядрените рискове може да има различни проявления. 
Приоритетният акцент върху оценката на риска, извършена с подходящ на-
бор от инструменти, е съществено условие за укрепването на регионалната, 
националната и международната готовност и съответното разпределение 
на ролите и задачите за предотвратяване на различните видове ХБРЯ ри-
скове. Важни за ефективното противодействие на тези рискове са проак-
тивното поведение, синергиите и стратегиите, както и мобилизирането на 
наличните ресурси и изграждането на необходимия капацитет.

Този доклад е финансиран от Фонд  „Вътрешна сигурност – Полиция“ на Европейския съюз. 
Съдържанието на доклада представя гледната точка на неговите автори, които единствени 
носят отговорност за него. Европейската комисия не отговаря за начина, по който може да 

бъде използвана съдържащата се в него информация.
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резюме

Докладът „Интегрална директория на спектъра на химическите, био-
логичните, радиационните и ядрените рискове” представя резултатите 
от дейностите по Работен пакет 2, озаглавен „Идентифициране на 
химическите, биологичните, радиационните и ядрените рискове“, изпъл-
няван в рамките на инициативата MASC-CBRN: Методология за оценка на 
националния капацитет за противодействие на злоупотребата с ХБРЯ 
материали и информация“ с финансовата подкрепа на Фонд „Вътрешна 
сигурност – Полиция“ на Европейския съюз.

Разработването на директория на химическите, биологичните, ради-
ационните и ядрените рискове, свързани със злоупотребата с ХБРЯ 
материали и информация в контекста на ЕС, се основава на резулта-
тите от прегледа на литературата относно документирани преднамере-
ни ХБРЯ инциденти, изследването на рисковете, свързани с напредъка 
на науката и технологиите, и проведеното проучване за оценка на 
химическите, биологичните, радиационните и ядрените рискове на 
национално ниво.

Докладът разглежда видовете ХБРЯ рискове и техния хоризонт на 
развитие. Обзорът им в контекста на съответните политики на ЕС 
включва анализ на представите за риск, източниците на риск и факто-
рите, които влияят на риска от ХБРЯ злоупотреба. Хоризонтът на раз-
витие на рисковете се определя от въздействието на свързаните с ХБРЯ 
научни и технологични иновации, както и от различните етапи на пред-
намерените инциденти с ХБРЯ материали от самото им замисляне до 
извършването на нападенията.

В доклада се отбелязва широкият спектър на химическите, биоло-
гичните, радиационните и ядрените рискове, както и обстоятелството, 
че измеренията им могат да се отличават съществено.

Всяка от четирите категории – химически, биологични, радиационни 
и ядрени инциденти – представлява различна степен на риск за ЕС, 
която зависи от множество фактори. Важно е да се отчете, че подоб-
но на всички терористични атаки, хипотетичното използване от терори-
сти на ХБРЯ материали би било трудно за прогнозиране. Такива атаки 
биха могли да бъдат много иновативни, както се отбелязва в полити-
ческите и стратегическите документи на ЕС, като включват нови техно-
логии или стари технологии, но използвани по нов начин. 
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Навременната оценка на риска, извършена с подходящ набор от 
инструменти, е съществено условие за укрепването на националната, 
регионалната и международната готовност и за адекватното разпре-
деление на ролите и задачите за предотвратяване на различните видо-
ве ХБРЯ рискове. Важни за ефективното противодействие на тези 
рискове са проактивното поведение, синергиите и стратегиите, както 
и мобилизирането на наличните ресурси и изграждането на необхо-
димия капацитет.



7

встъпИтелнИ бележкИ

Фонд „ВътРешна сигуРност – полиция“ (ISFP)

Фонд „Вътрешна сигурност – Полиция“ (ISFP) представлява инстру-
мент за финансова подкрепа на полицейското сътрудничество, насочено 
към превенцията и противодействието на престъпността, както и при 
управлението на кризи.

Общата цел на този финансов инструмент1 включва:

a) превенция на престъпността, борба с трансграничната, тежката и 
организираната престъпност, включително и с тероризма, както и 
укрепване координацията и сътрудничеството между полицейските 
органи и държавните институции на страните членки, включително с 
Европол и с другите отговорни структури на ЕС, както и с ангажи-
раните трети страни и международните организации.

б) увеличаване капацитета на страните членки и на ЕС като цяло за 
ефективно управление на свързани със сигурността рискове и кризи, 
както и за готовността и оказването на защита на хората и на кри-
тичната инфраструктура при терористични атаки и други свързани 
със сигурността инциденти.

Този финансов инструмент представлява ключов елемент на полити-
ката на Европейската комисия за подобряване защитата на ЕС от теро-
ристични заплахи, включително чрез улесняване създаването на мрежи, 
насърчаване на трансграничното и публично-частното сътрудничество и 
ускореното изграждане на капацитет.2 Приоритетът върху гарантирането 
защитата срещу ХБРЯ заплахи се разглежда заедно с необходимостта 
от подобряване защитата на публичните пространства и устойчивостта 
на критичната инфраструктура, както и от ограничаване достъпа до 
експлозиви. Специално внимание се отделя на новите заплахи, свърза-
ни с бързия технологичен прогрес: „Незаконното използване на новите 
технологии представлява съществено предизвикателство за ЕС и стра-
ните членки. Тъй като терористите се приспособяват и променят 

1 EC, Internal Security Fund – Police, Call for proposals for projects on the protection of 
public spaces, Chemical, biological, radiological and nuclear (CBRN), Critical Infrastructure 
Protection (CIP), explosives and explosives precursors, 5 October 2018, p.3.

2 EC, Migration and Home Affairs, What we do? Protection.

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/other/home/call-fiche/isfp-call-fiche-2018-ag-ct-protect_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/other/home/call-fiche/isfp-call-fiche-2018-ag-ct-protect_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/other/home/call-fiche/isfp-call-fiche-2018-ag-ct-protect_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/counter-terrorism/protection_en
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използваните от тях техника и начини на действие, полицейските служ-
би следва също така да проявяват иновативни подходи. В съответствие 
с нарастващата необходимост от това, Европейският съюз адаптира 
подкрепата си за страните членки, отчитайки технологичния напредък 
и оценявайки рисковете от неговото злонамерено използване.”3

Проектното направление ISFP-2018-AG-CT-PROTECT има за цел оказ-
ване на подкрепа на проучването и развойната дейност относно хими-
ческите, биологичните, радиационните и ядрените заплахи. Подкрепените 
инициативи са насочени към:

• подобряване защитата на публичните пространства и другите уязви-
ми граждански обекти, упоменати и в Плана за действие на ЕС за 
подобряване защитата на публичните пространства;

• подобряване защитата срещу нападения с ХБРЯ материали в съот-
ветствие с Плана за действие за подобряване готовността за отра-
зяване на химически, биологически, радиационни и ядрени рискове 
за сигурността;

• подобряване капацитета на властите на страните членки и другите 
заинтересовани страни за прилагане на Регламент 98/2013, включи-
телно и за реагиране при ХБРЯ-Е (CBRN-E), както и при нови запла-
хи срещу критичната инфраструктура и публичните пространства. 

Финансираните дейности в рамките на „Тема 4: покана за предста-
вяне на проекти за защита на публичните пространства от химически, 
биологически, радиационни и ядрени (ХБРЯ) рискове, защита на кри-
тичната инфраструктура, на експлозивите и на прекурсорите им“ от 
2018 г. имат за цел: 

• оказване подкрепа на проекти, насочени към подобряване защитата 
на публичните пространства и на другите уязвими граждански обек-
ти в съответствие с Плана за действие на ЕС за подобряване защи-
тата на публичните пространства;

• подобряване защитата срещу нападения с ХБРЯ материали в съот-
ветствие с Плана за действие за подобряване готовността при хими-
чески, биологически, радиационни и ядрени рискове за сигурността;

3 EC, Migration and Home Affairs, What we do? Protection.

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/counter-terrorism/protection_en
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биологичните, радиационните и ядрените (ХБРЯ) рискове

• подобряване капацитета на властите на страните членки и на дру-
гите заинтересовани страни за прилагане Регламент 98/2013, вклю-
чително Препоръката на Комисията относно прилагането на 
Регламент 98/2013 и противодействието срещу ХБРЯ-Е (CBRN-E), 
както и срещу бъдещи заплахи за критичната инфраструктура и 
публичните пространства.4

Очаква се тези мерки да подобрят защитата на гражданите и 
инфраструктурата (както критичната, така и на публичните простран-
ства) от терористични заплахи, включително и от ХБРЯ рискове, в това 
число рискове, свързани с разпространението на експлозиви, и други 
нови заплахи.

инициатиВата MASC-CBRN 

Инициативата „Методология за оценка на националния капацитет за 
противодействие на злоупотребата с ХБРЯ материали и информация“ 
(MASC-CBRN) е финансирана от Европейската комисия и има за цел 
разработването на интегрален подход при управлението на химически-
те, биологичните, радиационните и ядрените рискове за подобряване 
превенцията на преднамерени ХБРЯ инциденти. Подобен подход след-
ва да отчете регулаторните, структурно-организационните и поведенче-
ските елементи, необходими за ефективното противодействие на злоу-
потреба с ХБРЯ информация и материали на национално равнище.

Предвидената методология за оценка на националния капацитет за 
противодействие на рисковете, свързани със злоупотребата на ХБРЯ 
информация и материали цели да предостави насочваща рамка, която 
да подпомогне дейността на служителите на първа линия и компетент-
ните органи, които пряко участват в управлението на химическите, 
биологичните, радиационните и ядрените рискове, при анализа на 
потребностите и мониторинга на изпълняваните политики и мерки.

Инициативата обхваща редица приоритетни сфери, които съставят 
общ фокус на националните политики за сигурност, включващи отбра-
ната, борбата с разпространението на оръжия за масово поразяване, 

4 EC, Internal Security Fund – Police, Call for proposals for projects on the protection of 
public spaces, Chemical, biological, radiological and nuclear (CBRN), Critical Infrastructure 
Protection (CIP), explosives and explosives precursors, 5 October 2018, p.3.

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/other/home/call-fiche/isfp-call-fiche-2018-ag-ct-protect_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/other/home/call-fiche/isfp-call-fiche-2018-ag-ct-protect_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/other/home/call-fiche/isfp-call-fiche-2018-ag-ct-protect_en.pdf
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антитероризма, борбата с организираната престъпност, здравната сигур-
ност и гражданската защита.

С тази цел проектът си поставя задачата да се проучат, идентифи-
цират и анализират ключовите фактори, движещите сили и тенденции-
те, които улесняват подобна злоупотреба; да се направи обзор и да се 
извърши системна категоризация на различните действащи регулаторни 
и политически инструменти с международен, общоевропейски/ЕС и 
национален обхват; както и да се разработят практически инструменти 
за улесняване изграждането на капацитет сред служителите на първа 
линия на национално ниво.

MASC-CBRN си поставя три взаимносвързани цели:

• Да повиши осведомеността за съществуващите и възникващите 
рискове, свързани със злоупотребата с ХБРЯ информация и матери-
али, и да допринесе за идентифициране на потребностите, добрите 
практики и нужните стъпки за укрепване управлението на химиче-
ските, биологичните, радиационните и ядрените рискове.

• Да разработи практически инструменти за прилагането на стратегии 
и мерки за изграждане на устойчив капацитет сред компетентните 
органи и служителите на първа линия за противодействие на злоу-
потребата с ХБРЯ информация и материали.

• Да допринесе за подобряване на сътрудничеството между различни-
те заинтересовани страни с оглед разширяване дискусионния кръг, 
обмяната на опит и получаването на нови знания чрез насърчаване 
използването на информационно-комуникационните технологии и 
механизмите за споделяне на данни и обмяна на добри практики и 
полезен опит в сферата на управлението на рискове от преднаме-
рена злоупотреба с ХБРЯ информация и материали.

Инициативата MASC-CBRN отчита приоритетите на ЕС и на четири-
те обхванати от нея държави (България, Германия, Гърция и Испания) 
по отношение на химическите, биологичните, радиационните и ядре-
ните заплахи и рискове.

Приоритетите включват предотвратяване на престъпността и те рориз-
ма в контекста на международните усилия за противодействие на 
незаконния трафик и контрабанда на ХБРЯ информация и материали, 
за контрол върху износа на ХБРЯ материали, за пограничен мониторинг, 



11

Интегрална директория на спектъра на химическите, 
биологичните, радиационните и ядрените (ХБРЯ) рискове

както и за гарантиране на биологичната безопасност и сигурност. 
MASC-CBRN представлява амбициозна програма, насочена към подо-
бряване информираността на заинтересованите страни. 

Инициативата се осъществява от консорциум от партньорски орга-
низации от България, Германия, Гърция и Испания. В него участват 
правоохранителна служба, инженерна компания, академична институ-
ция и два изследователски аналитични центъра. 

Повече информация за инициативата MASC-CBRN ще намерите в 
интернет на адрес: https://masc-cbrn.eu/.

https://masc-cbrn.eu/
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I. въведенИе

Работен пакет 2 „Идентифициране на химическите, биологичните, 
радиационните и ядрените рискове“ на проекта включва литературен 
преглед, изследване на рисковете, свързани с напредъка на науката и 
технологиите, и национално проучване за идентифициране, описание и 
категоризация на химическите, биологичните, радиационните и ядрени-
те рискове. Документите, обобщаващи тези дейности, съдържат инфор-
мация от свободнодостъпни източници, както и данни, предоставени 
от компетентните в тази сфера власти, служителите на първа линия и 
заинтересованите представители на гражданското общество.

Настоящият доклад – „Интегрална директория на спектъра на хими-
ческите, биологичните, радиационните и ядрените рискове“, представя 
резултатите от извършените дейности по Работен пакет 2. Интегралната 
директория има за цел да повиши информираността за целия рисков 
спектър, свързан с преднамерената злоупотреба с ХБРЯ материали и 
информация в рамките на ЕС. Докладът не е представително емпирич-
но изследване, а цели да анализира сложното естество на химически-
те, биологичните, радиационните и ядрените рискове, като подчертае 
ключовите фактори и направленията в тяхната еволюция, които оказват 
въздействие върху политиките за сигурност на ЕС.

Следващият раздел – методология, пояснява концептуалните и 
практическите аспекти, свързани с разработването на доклада.

Разделът, озаглавен „Спектър на химическите, биологичните, ради-
ационните и ядрените рискове“, има следните два подраздела:

• видове хбря рискове. В него се разглежда начинът, по който хими-
ческите, биологичните, радиационните и ядрените рискове се въз-
приемат и анализират в рамките на политическия контекст на рав-
нище ЕС. Разгледани са примери на документирани случаи на зло-
употреба с ХБРЯ информация и материали в ЕС. Подразделът също 
така анализира представите за риск, източниците на риск и факто-
рите, които влияят на химическите, биологичните, радиационните и 
ядрените рискове.

• Подразделът „хоризонт на развитие на химическите, биологичните, 
радиационните и ядрените рискове“ разглежда различните тенден-
ции и движещи сили, които оказват въздействие върху тези рискове, 
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включително постигнатият напредък в науката и технологиите. В него 
се акцентира върху необходимостта от цялостен подход („отначало 
докрай“) при превенцията на преднамерени злоупотреби с ХБРЯ 
материали и информация, който да проследи всички потенциални 
етапи на преднамерения инцидент: първоначалното замисляне, дос-
тъпа до материали и информация, незаконния трафик/пренасяне на 
материали, планирането и извършването на нападение, както и 
готовността за неутрализиране на риска.

заключението (Раздел IV) обобщава основните моменти в доклада, 
както и тяхното значение за политиките за ефективна защита срещу 
преднамерени ХБРЯ инциденти в рамките на ЕС.
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II. методологИя

Този раздел разглежда концептуалните и практическите аспекти от 
методологията при подготовката на доклада.

спектърът на химическите, биологичните, радиационните и ядре-
ните рискове е изготвен въз основа на обстоен литературен преглед, 
публичнодостъпна информация и разработени сценарии, съдържащи се 
в докладите от националното проучване, проведено в четирите държа-
ви, представени от членовете на консорциума. Целият набор от реле-
вантни въпроси, споделен опит и знания са анализирани с цел пред-
ставянето на цялостен и кохерентен спектър на тези рискове. 

Проучени са и четирите типа рискове, като радиационните и ядре-
ните заплахи са разгледани заедно, поради съществуващите сходства и 
относително ограничената вероятност за ядрен инцидент в сравнение 
с останалите рискове. В доклада са представени казуси, които описват 
потенциалните ХБРЯ рискове.

Спектърът на рисковете включва два тематични раздела, озаглавени 
„видове хбря рискове“ и „Хоризонт на развитие на хбря рискове“. 
Те представят резултатите от дейностите, извършени в рамките на 
Работен пакет 2, а именно:

• A 2.1 Обзор на литературата – подбрани са казуси, идентифицирани 
в рамките на тази дейност, които са релевантни за сигурността на 
ЕС и илюстрират обхвата на потенциалните ХБРЯ рискове.

• А 2.2 Обзор на напредъка в областта на науката и технологиите – 
дейността включва анализ на въздействието на науката и технологи-
ите по отношение на химическите, биологичните, радиационните и 
ядрените рискове.

• A 2.3 Национално проучване – резултатите от четирите национални 
доклада са обобщени с цел анализ на представите за риск, източ-
ниците на риск и факторите, които влияят на химическите, биоло-
гичните, радиационните и ядрените рискове.

Хоризонтът на развитие на тези рискове включва още преглед на 
различните етапи на потенциалните преднамерени ХБРЯ инциденти от 
тяхното начало (замисъл) до извършването на акта.
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Сценариите, разработени в рамките на националното проучване, са 
конфиденциални и не могат да бъдат разпространявани извън консор-
циума MASC-CBRN. Четирите национални доклада разглеждат общо 27 
сценария: 13 от тях предвиждат химически рискове, 8 – биологични 
рискове и 6 – радиационни/ядрени рискове.
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III. спектър на хбря рИсковете

Този раздел съдържа информация относно основните видове риско-
ве, свързани със злоупотребата с ХБРЯ материали и информация. 
Фокусът на анализа е превенцията на преднамерената злоупотреба с 
ХБРЯ материали и информация, без да се прави разграничение между 
това дали в основата на риска стоят действията на държава или на 
недържавна структура (например терористична групировка или органи-
зирана престъпна група). Въпреки тясната си насоченост, анализът след-
ва да се разглежда в контекста на необходимостта от цялостен подход 
за превенция на химическите, биологичните, радиационните и ядрени-
те рискове, като се отчитат тези, вследствие на природен катаклизъм, 
индустриални злополуки и аварии. Анализът се базира на хипотезата, 
че укрепването на цялостната защита срещу преднамерената злоупо-
треба с ХБРЯ материали и информация ще има директно благоприят-
но въздействие върху превенцията и справянето с химическите, биоло-
гичните, радиационните и ядрените рискове, които са причинени по 
естествен път или са следствие от аварии и злополуки.

спектърът на химическите, биологичните, радиационните и ядре-
ните рискове е представен в два раздела. В първия са изложени 
видовете рискове, а във втория – тяхното направление и етапи, които 
общо представят траекторията на развитие.

1. видове хбря рискове

1.1. европейски контекст 

Този раздел разглежда химическите, биологичните, радиационните и 
ядрените рискове в контекста на съществуващите политически и стра-
тегически документи на ЕС. Анализът на факторите, които влияят на 
риска от злоупотреба с ХБРЯ информация и материали е фокусиран 
върху три приоритетни тематични области: 1) бързото и хоризонталното 
разпространение на ХБРЯ материали и свързаната с тях информация, 
2) научно-технологичния напредък в области, свързани с възможна 
двойна употреба на ХБРЯ материали и 3) засилващата се връзка между 
престъпността и тероризма. Представена е и общата политическа 
рамка на ЕС за противодействие на тероризма, както и влиянието на 
пандемията от COVID-19 върху терористичната дейност.
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1.1.1. бързо и хоризонтално разпространение на хбря материали 
и свързаната с тях информация

Във връзка с противодействието на разпространението на ХБРЯ мате-
риали и свързаната с тях информация, ЕС е разработил Програмата P2P 
(Partner to Partner) относно експортния контрол върху стоките с двойна 
употреба, насочена към ограничаване на химическите, биологичните, 
радиационните и ядрените рискове. Програмата е тясно свързана с 
инициативата за центрове на ЕС за върхови постижения в областта на 
химическите, биологичните, радиационните и ядрените материали (EU 
CBRN CoE)5 под ръководството на Генералната дирекция „Международно 
сътрудничество и развитие“ (DG DEVCO) и представлява основният, 
макар и не единствен, механизъм за ограничаване на тези рискове 
извън пределите на ЕС. DG DEVCO извършва и други дейности по 
ограничаване на ХБРЯ рисковете, сред които 1) повишаване капацитета 
на системите за експортен контрол на материали с двойна употреба 
(ХБРЯ материали, които имат както гражданско, така и военно прило-
жение), което е наложително и с оглед възпрепятстване достъпа на 
потенциално опасни структури (държавни и недържавни) до такива 
материали по търговски път6 и 2) преориентиране на учени с познания 
за технологиите с двойна употреба към работа за невоенни цели7.

1.1.2. научно-технологичният напредък в областите, свързани с 
хбря материали 

Научно-технологичният напредък в областите, свързани с ХБРЯ мате-
риали, създава предпоставки за благоденствие на човечеството, но и 
открива нови възможности за престъпна и терористична дейност. 
Незаконното използване на върхови технологии се счита за сериозно 
предизвикателство пред ЕС и страните членки.8 Годишният доклад на 
Европол за 2019 г. (публикуван през юни 2020 г.) изтъква, че терори-
стите се справят трудно с боравенето и съхраняването на биологични 

5 EC, EU Science Hub, Research topic, Chemical, biological, radiological and nuclear 
hazards, EU P2P export control programme for dual use goods.

6 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the 
European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Action 
Plan to enhance preparedness against chemical, biological, radiological and nuclear 
security risks, COM/2017/0610 final, 2017, p.6

7 European Court of Auditors, The EU Chemical, Biological, Radiological and Nuclear 
Centres of Excellence: more progress needed, Special Report No. 14, 2018.

8 EC, Migration and Home Affairs, What we do?, Protection.

https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/chemical-biological-radiological-and-nuclear-hazards/eu-p2p-outreach-programmes-export-control/dual-use-goods
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52017DC0610
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52017DC0610
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52017DC0610
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52017DC0610
https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/cbrn-14-2018/en/
https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/cbrn-14-2018/en/
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/counter-terrorism/protection_en
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вещества.9 Въпреки това обаче, постоянният технологичен напредък в 
съчетание със споделяна в електронните медии специализирана инфор-
мация постепенно намаляват съществуващите пречки. Наред с това, в 
доклада се акцентира върху следните факти:

• През 2019 г. една близка до „Ислямска държава“ групировка лан-
сира кампания чрез базирана в „облак“ услуга за разпращане на 
съобщения, насочена към употребата на биологични оръжия. В 
част от тях се съдържат инструкции как да бъдат произведени 
биологични оръжия, както и по какъв начин и къде те да бъдат 
позиционирани. 

• През 2019 г. не са били установени инциденти с употребата на 
радиоактивни изотопи за терористични цели. Същевременно, краж-
бата или загубата на ядрени и радиоактивни материали, които се 
категоризират като вещества „извън регулативен контрол“, продължа-
ва да поражда тревога в целия свят.

• Престъпниците продължават опитите си да използват незаконното 
търсене на ядрени и радиоактивни материали. Те уверяват потен-
циалните си клиенти, че са в състояние да набавят несъществува-
щи радионуклиди или заблуждават за вида или количеството на 
превозваните материали. През декември 2019 г. например, съвмест-
на австрийско-молдавска операция приключва с арестуването на 
лице, което твърди, че се занимава с контрабанда на радиоактив-
ни материали10.

Планът за действие на ЕС подчертава, че макар стандартно да се 
използва акронимът „ХБРЯ“, вероятността за нападение с ядрено оръ-
жие от недържавни структури се счита за по-ниска, отколкото нападе-
нията с химическо, биологично или радиологично оръжие.11

Според Интерпол, „заплахата от биотероризъм е реална, като теку-
щата информация свидетелства за лица, терористични групи и престъп-

9 Europol, European Union Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT) 2020, European 
Union Agency for Law Enforcement Cooperation 2020, p.21,.

10 Europol, European Union Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT) 2020, European 
Union Agency for Law Enforcement Cooperation 2020, p.21. 

11 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the 
European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Action 
Plan to enhance preparedness against chemical, biological, radiological and nuclear 
security risks, COM/2017/0610 final, 2017, p.2.

https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2020
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2020
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52017DC0610
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52017DC0610
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52017DC0610
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52017DC0610
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ници, които имат както способността, така и намерението да използват 
биологични вещества за нанасяне вреда на обществото. Достъпът до 
знания и данни също става все по-лесен чрез интернет, като престъ-
пниците използват скрити или анонимни комуникационни канали, от 
типа на „тъмната мрежа“ (Darknet), за да купуват, продават и споделят 
данни и да комуникират помежду си. Щетите от подобен инцидент 
биха надхвърлили въображението, предизвиквайки масови заболявания 
и смъртни случаи, както и всявайки страх и паника в планетарни 
мащаби.”12 Зачестилото използване на „тъмната мрежа“ за придобиване, 
трансфер или контрабанда на биологични материали и/или оръжия, 
превърнало се в сериозно предизвикателство за полицейските органи 
по света, бе причината звеното на Интерпол за превенция на биоте-
роризма неотдавна да лансира Проекта „Пандора“, насочен към уве-
личаване капацитета на анализаторите в полицейските и разузнавател-
ните служби за разследване на свързани с биотероризъм дейности с 
използването на „тъмната мрежа“.13 Освен това, с оглед подпомагане 
работата по идентифициране на движещите сили и индикаторите на 
потенциална престъпна дейност, свързана с достъпа и търговията с 
биологични и химически материали чрез „тъмната мрежа“, Интерпол 
издаде специален наръчник за полицаи.14

1.1.3. новият синтез между престъпността и тероризма

По въпроса за новия синтез между престъпността и тероризма и 
неговите прояви в сферата на незаконния трафик и контрабанда с 
ХБРЯ информация и материали, Европол заявява, че в рамките на ЕС 
няма достатъчно доказателства, които да потвърждават действаща сис-
тема и утвърдена база за подобно сътрудничество.15 Същевременно, 
налице са индикации за взаимноизгодни партньорства между крими-
нални лица и екстремисти на ниско равнище, които често общуват 
помежду си в маргинализираните общности: 

12 INTERPOL, Bioterrorism. 
13 INTERPOL, International experts meet on potential threat posed by new technologies, 

5 December 2018.
14 INTERPOL, Operational Manual on Investigating Biological and Chemical Terrorism on 

the Darknet, general manual description.
15 Europol, European Union Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT) 2020, European 

Union Agency for Law Enforcement Cooperation 2020, p.21. 

https://www.interpol.int/Crimes/Terrorism/Bioterrorism
https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2018/International-experts-meet-on-potential-threat-posed-by-new-technologies
https://www.interpol.int/Crimes/Terrorism/Bioterrorism
https://www.interpol.int/Crimes/Terrorism/Bioterrorism
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2020
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• Придобитите от криминални дейности умения и опит от типа на 
боравенето с оръжие, избягването на проследяване и използването 
на насилие, правят престъпниците подходящи мишени за вербовчи-
ците на терористичните организации.

• Страните – членки на ЕС отбелязват, че значителна част от терори-
стите имат предшестващ криминален опит, натрупан предимно при 
извършването на различни конвенционални престъпления.

• Незаконното придобиване на материални ресурси от типа на краж-
бата на оръжия и документи, е идентифицирано като пряко допри-
насящо за терористичната дейност.16

1.1.4. въздействието на пандемията върху тероризма

Институтът на ООН за обучение и изследвания (UNITAR) – Отдел 
за мира твърди, че глобалната пандемия от COVID-19 е застрашила 
сериозно безопасността, здравето и благополучието на обществата и 
общностите в целия свят.17 На фона на тази глобална криза, Генералният 
секретар на ООН Антонио Гутериш неотдавна призова за глобално 
прекратяване на огъня и апелира нациите да се съсредоточат върху 
борбата с пандемията. Междувременно обаче, различни екстремисти, 
принадлежащи към целия идеологически спектър, възприемат глобална-
та пандемия като възможност за експанзия. В същия доклад е пред-
ставен задълбочен анализ както на положителните, така и на отрица-
телните тенденции и тяхното въздействие.

Оценка на краткосрочното въздействие на COVID-19 върху терори-
стите и терористичните групи, както и на отражението на борбата с 
пандемията върху държавите членки на ООН по отношение на мерки-
те срещу тероризма и насилствения екстремизъм е представена от 
Изпълнителната дирекция на Комитета за борба с тероризма (CTED).18 
Тя се допълва от оценката на потенциалните дългосрочни последствия 
за тероризма, антитероризма и мерките срещу насилствения екстреми-
зъм от COVID-19. Същият доклад представя глобална картина на потен-
циалните и реалните ефекти от пандемията, от която става ясно, че 

16 Europol, European Union Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT) 2020, European 
Union Agency for Law Enforcement Cooperation 2020, p.21.

17 UNITAR, Impact of COVID-19 for Peace on Violent Extremism and Terrorism, 2020.
18 CTED, The Impact of the COVID-19 Pandemic on Counter Terrorism and Countering 

Violent Extremism, June 2020.

https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2020
https://www.unitar.org/sites/default/files/media/file/COVID-19 and Its Impact on Violent Extremism and Terrorism Factsheet_0.pdf
https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2020/06/CTED-Paper%E2%80%93-The-impact-of-the-COVID-19-pandemic-on-counter-terrorism-and-countering-violent-extremism.pdf
https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2020/06/CTED-Paper%E2%80%93-The-impact-of-the-COVID-19-pandemic-on-counter-terrorism-and-countering-violent-extremism.pdf
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подобно и на самата пандемия, влиянието на тези ефекти се усеща 
по различен начин в отделните страни членки и отделните региони.

През юли 2020 г. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш 
отбелязва в свое послание до Съвета за сигурност на ООН, че „пан-
демията също така откроява рисковете от биотерористични атаки и 
вече подсказа някои от начините, по които готовността за противодей-
ствие ще бъде компрометирана в случай на преднамерено манипули-
ране с болестта с оглед повишаване на нейната вирулентност или чрез 
злонамереното ѝ разпространение едновременно на много места.“19 
Той изтъква още, че е нужно да се отдели сериозно внимание на 
въпроса за превенцията на преднамерената злоупотреба с болести в 
качеството им на оръжие.

Комитетът за борба с тероризма към Съвета на Европа (CDCT) пред-
ставлява ключовата координационна структура в дейностите за борба 
с тероризма. Комитетът е разработил „Стратегията на Съвета за Европа 
за борба с тероризма за периода 2018-2022 г.“. Тя акцентира върху 
превенцията, съдебното преследване и защитата. Стратегията се осно-
вава на правната рамка и стандартите на Съвета на Европа, като пред-
вижда поредица от действия и инструменти, които да бъдат предоста-
вени на страните членки.20 Съветът на Европа отбелязва, че пандемия-
та от COVID-19 е показала уязвимостта на модерните общества към 
вирусни инфекции и техния разрушителен потенциал.21 Преднамерената 
употреба на патогенни или на други биологични агенти за целите на 
тероризма може да се окаже високоефективна и да предизвика човеш-
ки и икономически щети, които многократно да надхвърлят тези от 
„традиционните“ терористични нападения, парализирайки обществата 
за дълъг период от време и всявайки страх и недоверие отвъд пряко 
засегнатите общности. Всички държави са уязвими на биотероризма – 
щетите от него се проявяват бързо и са потенциално глобални. Затова 
е необходимо да се укрепят превантивните мерки срещу биотероризма 
чрез компетентни междуинституционални интервенции и ефективно 
международно сътрудничество. Поради пандемията, Комитетът за борба 

19 UN, Secretary-General‘s remarks to Security Council Open Video-Teleconference on 
the Maintenance of International Peace and Security: Implications of COVID-19 [as 
delivered], 2 July 2020. 

20 CoE, Counter-terrorism.
21 CoE, Counter-terrorism, The Council of Europe continues working to enhance International 

Co-Operation against Terrorism, including Bioterrorism, Strasbourg, 25 May 2020.

https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-07-02/secretary-generals-remarks-security-council-open-video-teleconference-the-maintenance-of-international-peace-and-security-implications-of-covid-19-delivered
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-07-02/secretary-generals-remarks-security-council-open-video-teleconference-the-maintenance-of-international-peace-and-security-implications-of-covid-19-delivered
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-07-02/secretary-generals-remarks-security-council-open-video-teleconference-the-maintenance-of-international-peace-and-security-implications-of-covid-19-delivered
https://www.coe.int/en/web/counter-terrorism
https://www.coe.int/en/web/counter-terrorism/-/covid-19-pandemic-the-secretariat-of-the-committee-on-counter-terrorism-warns-against-the-risk-of-bioterrorism
https://www.coe.int/en/web/counter-terrorism/-/covid-19-pandemic-the-secretariat-of-the-committee-on-counter-terrorism-warns-against-the-risk-of-bioterrorism
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с тероризма понастоящем не разполага с конкретни доказателства за 
повишен риск от биотерористична атака, но продължава да оказва 
подкрепа на страните членки за повишаване готовността за противо-
действие на бъдещи заплахи.22

Майк Качпол, водещ изследовател в Европейския център за превен-
ция и контрол върху заболяванията (ECDC), заявява пред EURACTIV, че 
според Центъра, в редица сектори нарастват опасенията от възможно 
засилване на заплахите от този тип.23 Според него, подобни заплахи 
изискват организиран обществен отговор, но подчертава, че инциденти 
с преднамерено разпространение на патогенни и биологични агенти 
вероятно няма да има мащабния географски обхват, който се наблю-
дава при сегашната пандемия вследствие на новия респираторен вирус. 
Той добавя, че опитът с COVID-19 показва важността на плановете за 
подготовка при подобни пандемии и в частност на очакваните сцена-
рии и нужния капацитет за справянето с тях. Всичко това изисква 
ранно предупреждение, което не винаги е последвано от материали-
зирането на потенциална заплаха, но е важен принцип при оценката 
на готовността при подобни предизвикателства – преди появата на 
реална заплаха, която може да преодолее съществуващата защитна 
система. Затова е необходимо да продължи укрепването на операцион-
ното и стратегическото сътрудничество между сектора на здравеопаз-
ването, общественото здраве, клиничната помощ и други сектори, в 
частност тези на сигурността и правоприлагането. 24

Съветът на Европа отбелязва, че големият брой инстанции и много-
профилността на ангажираните експерти за справяне с подобни запла-
хи, изискват взаимна свързаност на системите за комуникация, които 
са съществена част от управлението на кризи. Обучението на лицата, 
работещи в сферата на гражданската защита и здравеопазването, 
относно различните типове сценарии, представлява основен елемент на 
ефективното прилагане на плана за борба с биологичните атаки. 
Противодействието би следвало да включва още здравен и правен 

22 CoE, Counter-terrorism, The Council of Europe continues working to enhance International 
Co-Operation against Terrorism, including Bioterrorism, Strasbourg, 25 May 2020.

23 Brzozowski, Al., Has COVID-19 increased the threat of bioterrorism in Europe?, 
EURACTIVE.com, 3 June 2020.

24 Brzozowski, Al., Has COVID-19 increased the threat of bioterrorism in Europe?, 
EURACTIVE.com, 3 June 2020. 

https://www.coe.int/en/web/counter-terrorism/-/covid-19-pandemic-the-secretariat-of-the-committee-on-counter-terrorism-warns-against-the-risk-of-bioterrorism
https://www.coe.int/en/web/counter-terrorism/-/covid-19-pandemic-the-secretariat-of-the-committee-on-counter-terrorism-warns-against-the-risk-of-bioterrorism
https://www.euractiv.com/section/defence-and-security/news/has-covid-19-increased-the-threat-of-bioterrorism-in-europe/
https://www.euractiv.com/section/defence-and-security/news/has-covid-19-increased-the-threat-of-bioterrorism-in-europe/
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мониторинг чрез използването на обща система за наблюдение, която 
е в състояние да открива подозрителни случаи.25

Въз основа на гореизложеното може да се направи изводът, че 
COVID-19 разкрива уязвимостта на държавите по отношение на биоло-
гичните рискове, включително и на риска от биотероризъм, което под-
чертава необходимостта и важността на мерките за готовност и реаги-
ране в случай на преднамерени биологични инциденти. 

1.1.5. европейският съюз в противодействието на тероризма 

Според Европол, през 2019 г. не са били констатирани терористични 
инциденти с употребата на ХБРЯ материали на територията на 
Европейския съюз. Същевременно има достоверни индикации, според 
които терористични групи проявяват интерес да придобият ХБРЯ мате-
риали или оръжия и да усвояват знания и умения да ги използват.26 
Например, в терористичните онлайн форуми и в социалните мрежи 
продължава да се споделя информация, издаваща намерение за 
извършване на терористични нападения с ХБРЯ материали. Закрити 
онлайн форуми се използват за обсъждане на възможните начини за 
употреба на подобни материали и за споделяне на релевантна инфор-
мация под формата на наръчници, учебници, постове и инфографики, 
съдържащи насоки за производството и разпространяването на различ-
ни химически вещества.27

Противодействието на риска от ХБРЯ тероризъм е залегнало в 
Стратегията на ЕС за борба с тероризма от 2005 г. Документът включ-
ва дейности в четири приоритетни направления за постигането на 
балансиран подход при противодействието на тероризма, при който се 
спазват правата на човека:

• Предотвратяване процеса на въвличане на лица в терористична дей-
ност и осуетяване появата на бъдещи поколения терористи.

25 CoE, Counter-terrorism, The Council of Europe continues working to enhance International 
Co-Operation against Terrorism, including Bioterrorism, Strasbourg, 25 May 2020.

26 Europol, Terrorism Situation and Trend report (TE-SAT) 2017, p. 16. As found in Action 
Plan to enhance preparedness against chemical, biological, radiological and nuclear 
security risk states, 2017.

27 Europol, European Union Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT) 2020, European 
Union Agency for Law Enforcement Cooperation 2020, p. 20-21

https://www.coe.int/en/web/counter-terrorism/-/covid-19-pandemic-the-secretariat-of-the-committee-on-counter-terrorism-warns-against-the-risk-of-bioterrorism
https://www.coe.int/en/web/counter-terrorism/-/covid-19-pandemic-the-secretariat-of-the-committee-on-counter-terrorism-warns-against-the-risk-of-bioterrorism
http://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/tesat2017.pdf
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2020
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• Защита на гражданите и критичната инфраструктура посредством 
намаляване уязвимостта им към нападения.

• Преследване и разследване на терористите, осуетяване планирането, 
пътуването и комуникациите между тях, предотвратяване достъпа им 
до финансиране и получаване на материали, както и привличането 
на терористите към наказателна отговорност.

• Координирана реакция срещу тероризма чрез подготовка на управ-
лението и минимизиране на последствията от терористично нападе-
ние, повишаване капацитета за справяне с възникналата след атака-
та ситуация и за отчитане нуждите на жертвите ѝ.28

През 2014 г. Европейската комисия публикува съобщение относно 
нов подход към откриването и ограничаването на рисковете в областта 
на ХБРЯ и взривните вещества. Той предвижда „по-добра оценка на 
рисковете, по-добро използване на научните изследвания, изпитванията 
и валидирането, насърчаване на повишаването на осведомеността, обу-
чението и практическите упражнения с оглед утвърждаване на нови 
стандарти за сигурност“.29 Документът отбелязва, че предлаганият нов 
подход ще бъде прилаган стъпка по стъпка, като се отчита всеки тип 
заплаха и съответната среда. Целта е:

• подобряване идентификацията на рискове;

• подобряване използването на проверени и валидирани резултати от 
релевантната изследователска дейност;

• насърчаване повишаването на информираността, провеждане на 
обучителни сесии и упражнения;

• насърчаване лидерството сред страните – членки на ЕС, както и на 
сътрудничеството с корпоративния сектор и ангажираните институ-
ции по въпросите на сигурността;

• отчитане на външното (извън пределите на ЕС) измерение на ХБРЯ 
рисковете.

28 Вж. Council of the European Union, The European Union Counter-Terrorism Strategy, 
Brussels, 30 November 2005.

29 Communication from The Commission to The European Parliament, The Council, The 
European Economic and Social Committee and The Committee of The Regions on a 
new EU approach to the detection and mitigation of CBRN-E risks, COM(2014) 247 
final, Brussels, 5.5.2014.

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2014469%202005%20REV%204
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/docs/20140505_detection_and_mitigation_of_cbrn-e_risks_at_eu_level_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/docs/20140505_detection_and_mitigation_of_cbrn-e_risks_at_eu_level_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/docs/20140505_detection_and_mitigation_of_cbrn-e_risks_at_eu_level_en.pdf
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Директивата на ЕС относно борбата с тероризма от 2017 г. задъл-
жава страните членки да квалифицират „изготвянето, притежанието, 
придобиването, транспортирането, снабдяването или използването на 
експлозиви или оръжия, включително химическо, биологично, радиоло-
гично или ядрено оръжие, както и изследванията и разработването на 
химическо, биологично, радиологично или ядрено оръжие“ като теро-
ристични престъпления, когато те са извършени с намерението да 
причинят „сериозно сплашване на населението, да принудят неправо-
мерно правителство или международна организация да извърши или да 
се въздържи от извършването на някакво действие или сериозно да 
дестабилизират или разрушат функционирането на основните политиче-
ски, конституционни, икономически или социални структури на дадена 
държава или международна организация“.30

В Плана за действие на ЕС за подобряване на готовността за дейст-
вие срещу ХБРЯ рискове за сигурността от 2017 г. се отбелязва, че 
Европейският съюз е изправен пред различни терористични заплахи и 
насилствени нападения, както от работещи в мрежа групи, така и от 
самостоятелно действащи лица, и че възможността от ХБРЯ нападения 
често присъства в екстремистката пропаганда.31 Планът за действие 
цели да бъде възприет по-целенасочен и координиран подход при 
ограничаване на ХБРЯ рисковете, който се основава на четири прио-
ритетни области на дейност:

• ограничаване достъпа до ХБРЯ материали;

• осигуряване на по-надеждна готовност за действие и реагиране в 
случай на ХБРЯ инциденти, свързани със сигурността;

• изграждане на по-здрави вътрешни и външни връзки в областта на 
химическата, биологичната, радиологичната и ядрената сигурност с 
ключови регионални и международни партньори на ЕС; и

• подобряване осведомеността относно ХБРЯ рисковете.

30 EUR-lex, Directive (EU) 2017/541 of the European Parliament and of the Council of 15 
March 2017 on combating terrorism and replacing Council Framework Decision 
2002/475/JHA and amending Council Decision 2005/671/JHA, Official Journal of the 
European Union, 31.3.2017. 

31 Communication from The Commission to The European Parliament, The Council, The 
European Economic and Social Committee and The Committee of The Regions: Action 
Plan to enhance preparedness against chemical, biological, radiological and nuclear 
security risks, COM(2017) 610 final, Brussels, 18.10.2017.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017L0541
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017L0541
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017L0541
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20171018_action_plan_to_enhance_preparedness_against_chemical_biological_radiological_and_nuclear_security_risks_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20171018_action_plan_to_enhance_preparedness_against_chemical_biological_radiological_and_nuclear_security_risks_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20171018_action_plan_to_enhance_preparedness_against_chemical_biological_radiological_and_nuclear_security_risks_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20171018_action_plan_to_enhance_preparedness_against_chemical_biological_radiological_and_nuclear_security_risks_en.pdf
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В Стратегията на ЕС за Съюза на сигурност 2020 – 2025 г. се изтък-
ва значението на изграждането на капацитет за гарантиране защитата 
на гражданите, както и ключовата роля на сътрудничеството с трети 
страни с цел създаване на споделена култура на безопасност и сигур-
ност за превенция и противодействие на ХБРЯ рисковете.32

1.2. преглед на литературата

За подготовката на спектъра на ХБРЯ рисковете са проучени научни 
публикации, аналитични доклади и изследвания, свързани с историче-
ския контекст, обобщени в доклад от прегледа на литературата, който 
предоставя база данни с документирани случаи на преднамерена зло-
употреба с ХБРЯ информация и материали. 

Анализът на разгледаната литература разкрива потенциалните ХБРЯ 
заплахи.

Докладът „Преглед на литературата“ е организиран тематично.33 
Различните видове преднамерена злоупотреба с ХБРЯ информация и 
материали са групирани в пет категории. Целта е да се сглоби цялост-
на картина на спектъра на ХБРЯ рисковете по отношение на действи-
ята на недържавни участници. Темите включват:

1. Престъпления, свързани с обезпечаването на безопасността и сигур-
ността на ХБРЯ материали и информация

2. Незаконен трафик на ХБРЯ материали и/или информация

3. Тероризъм с използване на оръжия за масово унищожение (ОМУ)/ХБРЯ

4. ХБРЯ престъпления и саботажи

5. Киберпрестъпност и дезинформация.

Прегледът на литературата включва документирани случаи, които са 
пряко свързани със сигурността на ЕС. Те са представени в последо-
вателността на гореизброените категории. 

32 Europol, European Union Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT) 2020, European 
Union Agency for Law Enforcement Cooperation 2020, p. 20-21.

33  MASC- CBRN D2.1 Literature Review, p.2.

https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2020
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1. престъпления, свързани с обезпечаването на безопасността и 
сигурността на хбря материали и информация

Престъпленията, свързани с обезпечаването на безопасността и 
сигурността на ХБРЯ материали и информация обхващат случаи на 
кражба, загуба, неправилно съхранение, неправомерно присвояване и/
или неразрешено притежание, съхранение или придобиване на ХБРЯ 
информация и материали (Каре 1).34

каре 1: кражба на радиоактивен материал

През 2001 г. е извършена проверка на атомен преработвателен завод в 
Карлсруе, Западна Германия, по подозрения за нарушения на вътрешните 
правила за сигурност. Проверката е предприета след арестуването на 
служител, за когото се подозира, че е откраднал радиоактивни отпадъци 
от завода, след като той и апартаментът му са били изложени на високи 
нива на радиация. Приятелката на мъжа и нейната дъщеря също са били 
изложени на плутоний и са потърсили здравна помощ. Откраднатият 
радио активен материал е открит закопан в изоставена военна база близо 
до френската граница. Плутоният от завода в Карлсруе не е бил годен за 
производство на оръжие, нито е бил подходящ за обогатяване с оглед 
използването му с такава цел. Според информация, разпространена от 
местното радио, това не е първият случай, при който ядрени материали 
незабелязано изчезват от завода. Споменава се, че при предишните 
подобни инциденти, изчезналият ядрен материал впоследствие не е бил 
открит. Към момента на инцидента от 2001 г., заводът е бил в процедура 
на закриване.35

35

2. незаконен трафик на хбря материали и/или информация

Темата за незаконния трафик на ХБРЯ материали и/или информация 
обхваща случаи, свързани с нелегалното им транспортиране, пренасяне, 
разпространение и др. (Каре 2).36

34 MASC- CBRN D2.1 Literature Review, p.2.
35 Kate Connolly, ‘Inquiry into the Theft of Radioactive Waste’, The Guardian, 16 July 2001. 

Hagen Hoefer, Clean-up of a Giga-Bq-Pu Contamination of Two Apartments, Contaminated 
by the Pu Theft at the WAK (Pilot Reprocessing Plant) Karlsruhe, Hoefer & Bechtel GmbH.

36 MASC- CBRN D2.1 Literature Review, p2

https://www.theguardian.com/world/2001/jul/16/kateconnolly
https://www.eu-alara.net/images/stories/pdf/program7/Session%20C/C2_Hoefe.pdf
https://www.eu-alara.net/images/stories/pdf/program7/Session%20C/C2_Hoefe.pdf
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каре 2: „черен пазар“ на ядрени материали

През 2015 г. Асошиейтед прес публикува журналистическо разследване на 
„черния пазар“ на ядрени материали в Молдова. През февруари с.г. кон-
трабандист предлага голямо количество от смъртоносноопасен цезий, като 
изрично търси купувач от групата на „Ислямска държава“. В резултат на 
тайна операция, извършена в партньорство с Федералното бюро за раз-
следване на САЩ, малък екип молдовски следователи открива флакон с 
цезий. Оказва се, че откритият материал е по-слабо радиоактивен, откол-
кото предварително съобщеното от контрабандистите.37

Държавите могат по своя инициатива да докладват на Международната 
агенция за атомна енергия (МААЕ) за инциденти, свързани с незаконния 
трафик и други неправомерни действия с ядрен материал или друг радио-
активен материал извън регулаторен контрол. През 2019 г. шест инцидента 
от Група I – инциденти, свързани с трафика или злонамереното използване 
на ядрени или радиоактивни материали – са докладвани в специализира-
ната база данни на МААЕ (IAEA Incident and Trafficking Database – ITDB). 
Към 31 декември 2019 г. ITDB съдържа общо 3 686 потвърдени инцидента, 
докладвани от страните членки от 1993 г. насам. От тях, 290 инцидента са 
свързани с потвърден или вероятен акт на трафик или злонамерена употре-
ба; 1 023 инцидента са от Група II – инциденти, за които няма достатъчно 
информация, за да се установи дали са свързани с трафик или злонамере-
на употреба; и 2 373 инцидента са от Група III – инциденти, които не са 
свързани с трафик или злонамерена употреба.38

3. омУ/хбря тероризъм

Темата за ОМУ/ХБРЯ тероризма обхваща случаи, свързани с неза-
конната употреба на този тип материали и информация, целящи 
извършването на широкомащабни политически мотивирани нападения 

37 Desmond Butler and Vadim Ghirda, ‘AP Investigation: Nuclear Smugglers Sought 
Extremist Buyers’, Associated Press, 7 October 2015; Amelia Armitage and Sharon 
Squassoni, Nuclear Smuggling: From Moldova to ISIS?, 9 October 2015, Center for Strategic 
and International Studies; Alex Schmid and Charlotte Spencer-Smith, ‘Illicit Radiological 
and Nuclear Trafficking, Smuggling and Security Incidents in the Black Sea Region since 
the Fall of the Iron Curtain – an Open Source Inventory’, Perspectives on Terrorism, 
vol. 6:2 (2012).

38 International Atomic Energy Agency, Incident and Trafficking Database, 2019; International 
Atomic Energy Agency, ‘IAEA Database Shows Continued Incidents of Trafficking and 
Loss of Control of Nuclear and Other Radioactive Material’, Press Release, 13 February 
2020; International Atomic Energy Agency, ‘IAEA Incident and Trafficking Database: 
Incidents of Nuclear and Other Radioactive Material out of Regulatory Control’, 2020 
Fact Sheet, 13 February 2020. Вж. също CNS Global Incidents and Trafficking Database, 
2018 Annual Report, July 2019.

https://apnews.com/688d82738c6f4e89b9636edfbc868de6/ap-investigation-nuclear-smugglers-sought-terrorist-buyers
https://apnews.com/688d82738c6f4e89b9636edfbc868de6/ap-investigation-nuclear-smugglers-sought-terrorist-buyers
https://www.csis.org/analysis/nuclear-smuggling-moldova-isis
http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/article/view/schmid-illicit-radiological/html
http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/article/view/schmid-illicit-radiological/html
http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/article/view/schmid-illicit-radiological/html
https://www.iaea.org/resources/databases/itdb
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/iaea-database-shows-continued-incidents-of-trafficking-and-loss-of-control-of-nuclear-and-other-radioactive-material
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/iaea-database-shows-continued-incidents-of-trafficking-and-loss-of-control-of-nuclear-and-other-radioactive-material
https://www.iaea.org/sites/default/files/20/02/itdb-factsheet-2020.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/20/02/itdb-factsheet-2020.pdf
https://www.nti.org/analysis/articles/cns-global-incidents-and-trafficking-database/
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(Каре 3). Тероризмът се разглежда като отделен тип престъпна дейност 
с цел да се подчертае спецификата на начина на действие на групите, 
използващи насилие по идеологически (включително и религиозни) под-
буди за постигане на политически цели.39

каре 3: планирано нападение с рицин

Известно е, че лица и групи, свързани с ИДИЛ (Ислямска държава в Ирак 
и Леванта/Сирия, известна още като ДАЕШ) правят опити да се сдобият 
с биологични агенти за осъществяване на нападения. През 2018 г. нем-
ската полиция извършва претърсвания в жилищен блок в Кьолн, където 
се подозира, че мъж от тунизийски произход държи високотоксичен 
рицин. Операцията се налага след обиска на апартамента на 29-годишен 
мъж, идентифициран като Сиеф Аллах Х., където е открито голямо коли-
чество рицин. В същия блок са претърсени още два апартамента, наети 
от заподозрения, както и шест празни апартамента и общи части. 
Заподозреният е разследван, след като купува над 3 000 рицинови зърна, 
които се използват за извличане на рицин, както и електрическа кафеме-
лачка. Покупката е извършена онлайн от сметката на съпругата му. Оказва 
се, че семейството е следвало инструкции за направата на рицинова 
бомба, разпространени от ИДИЛ в интернет. Двамата са арестувани и 
обвинени в планиране на нападение с биологично оръжие.40

40

4. хбря саботаж

Темата за ХБРЯ саботаж разглежда случаи, свързани с незаконната 
употреба на ХБРЯ материали и информация, които не спадат към 
категорията „терористични атаки“. Такива са случаите на злоупотреба 
с ХБРЯ материали и информация за непосредствена лична и/или 
финансова изгода, включително чрез убийство и/или причиняване на 
телесна повреда (Карета 4, 5 и 6).41 За разлика от терористичните 
нападения, при които жертвите предимно се избират на случаен 
принцип, нападенията в тази категория са насочени към конкретни 

39 MASC – CBRN D2.1 Literature Review, p2
40 ‘Ricin Threat: Cologne Anti-Terror Police Search Flats’, BBC News, 15 June 2018; ‘Ricin 

Attack Plot Trial Starts for Tunisia-German Couple’, DW News, 7 June 2019; Florian 
Flade, ‘The June 2018 Cologne Ricin Plot: A New Threshold in Jihadi Bio Terror’, CTC 
Sentinel, Vol 11:7 (2018), pp. 1-5; Justin Huggler, ‘Islamist Extremist Ricin Plot Foiled by 
German Police’, The Telegraph, 14 June 2018.

41 MASC – CBRN D2.1 Literature Review, p2.

https://www.bbc.com/news/world-europe-44494010
https://www.dw.com/en/ricin-attack-plot-trial-starts-for-tunisian-german-couple/a-49097871
https://www.dw.com/en/ricin-attack-plot-trial-starts-for-tunisian-german-couple/a-49097871
https://ctc.usma.edu/june-2018-cologne-ricin-plot-new-threshold-jihadi-bio-terror/
https://www.telegraph.co.uk/global-health/terror-and-security/islamist-extremist-ricin-plot-foiled-german-police/
https://www.telegraph.co.uk/global-health/terror-and-security/islamist-extremist-ricin-plot-foiled-german-police/


31

Интегрална директория на спектъра на химическите, 
биологичните, радиационните и ядрените (ХБРЯ) рискове

лица/места. В някои от разглежданите случаи съществува подозрение 
за държавна намеса.

каре 4: случаят „георги марков“ 

През септември 1978 г. българският гражданин Георги Марков, който 
по това време работи като журналист в Радио „Свободна Европа“ (RFE) 
във Великобритания, умира от отравяне с рицин. Счита се, че 
г-н Марков е убоден с чадър, докато чака на автобусна спирка в цен-
търа на Лондон. При аутопсията в раната е открито малко метално 
топче, което поражда съмнения, че смъртта е причинена от рицинова 
сачма. Подозира се, че българската Държавна сигурност и съветската 
КГБ са отговорни за покушението.42

42

42 W. Seth Carus, Bioterrorism and Biocrimes: The Illicit Use of Biological Agents Since 1900, 
Working Paper, 2001, Center for Counterproliferation Research, National Defence 
University, Washington DC; Lajos Rozsa and Kathryn Nixdorff, ‘Biological Weapons in 
Non-Soviet Warsaw Pact Countries’ in Mark Wheelis et al. Deadly Cultures: Biological 
Weapons Since 1945, Harvard University Press, 2006, pp. 157-169.

https://apps.dtic.mil/docs/citations/ADA402108
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43 44 45 46

43 Alastair Hay, ‘Novichok: The Deadly Story behind the Nerve Agent in Sergei Skripal 
Spy Attack’, The Independent, 26 March 2018; ‘Novichok: Murder Inquiry after Dawn 
Sturgess Dies’, BBC News, 9 July 2018; Amesbury: Novichok found in perfume bottle, 
says victim‘s brother, BBC News, 15 July 2018; Organisation for the Prohibition of 
Chemical Weapons, Salisbury Incident, 2020; Tanos Franca et al. ‘Novichoks: The 
Dangerous Fourth Generation of Chemical Weapons’, International Journal of Molecular 
Sciences, vol. 20:5 (2019). 

44 Макар че този случай не присъстваше първоначално в доклада D 2.1, тъй като той 
бе завършен през април 2020 г., впоследствие бе добавен в настоящия доклад, 
поради неговото значение в ЕС-контекста.

45 Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW Issues Report on 
Technical Assistance Requested by Germany, 6 October 2020.

46 ‘Alexei Navalny Blames Vladimir Putin for Poisoning Him’, BBC News, 1 October 2020

каре 5: случаите „скрипал“ и „навални“ 

През март 2018 г. в Солсбъри, Великобритания, бившият руски шпионин 
Сергей Скрипал и дъщеря му Юлия са изложени на действието на ток-
сичен нервнопаралитичен агент, познат като „Новичок“. И двамата са 
открити в безсъзнание на градска пейка. Един от разследващите поли-
цейски служители, идентифициран като Ник Бейли, също е изложен на 
действието на агента, докато провежда разследване в дома на Скрипал. 
В края на юни с.г. още два случая с отравяне от „Новичок“ са реги-
стрирани в град Еймсбъри, намиращ се в близост до Солсбъри. 
Потърпевшите са двойка британски граждани, мъж и жена. Жената 
умира в болница 10 дни по-късно. Подозира се, че семейството в 
Еймсбъри вероятно е изложено на въздействието на химическото веще-
ство от намерено шишенце с парфюм. Предполага се, че същото шиш-
енце е използвано и за отравянето на Сергей Скрипал и неговата дъще-
ря. Най-високи нива на концентрация на „Новичок“ са открити в дома 
на Скрипал. Трима руски граждани с предполагаеми връзки с руските 
разузнавателни служби са идентифицирани като предполагаемите извър-
шители на атаката срещу Скрипал и неговата дъщеря. Русия системно 
отхвърля тези обвинения.43

През август 2020 г. по време на вътрешен полет, състоянието на Алексей 
Навални, виден руски опозиционен лидер, рязко се влошава.44 Навални 
първоначално е приет в местна болница в Русия, а впоследствие е пре-
местен в болницата „Шарите“ в Берлин. На 6 октомври 2020 г. 
Организацията за забрана на химическото оръжие (OPCW) публикува 
доклад, в който се потвърждава, че биомаркери на инхибитор на холи-
нестеразата (cholinesterase inhibitor) – нервно-действащо вещество, са 
открити в пробите от Навални. Според доклада на OPCW, откритите 
биомаркери имат структурни характеристики, подобни на тези на ток-
сичните химични вещества от т.нар. група „Новичок“, забранена от 
Конвенцията за забрана на химическото оръжие (КХО).45 Навални откри-
то обвинява руското правителство в опит за отравяне.46

https://www.independent.co.uk/news/long_reads/deadly-story-behind-the-nerve-agent-in-sergei-skripal-spy-attack-russia-uk-salisbury-a8266856.html
https://www.independent.co.uk/news/long_reads/deadly-story-behind-the-nerve-agent-in-sergei-skripal-spy-attack-russia-uk-salisbury-a8266856.html
https://www.bbc.com/news/uk-44760875
https://www.bbc.com/news/uk-44760875
https://www.bbc.com/news/uk-44839805
https://www.bbc.com/news/uk-44839805
https://www.opcw.org/media-centre/featured-topics/incident-salisbury
https://www.mdpi.com/1422-0067/20/5/1222
https://www.mdpi.com/1422-0067/20/5/1222
https://www.opcw.org/media-centre/news/2020/10/opcw-issues-report-technical-assistance-requested-germany
https://www.opcw.org/media-centre/news/2020/10/opcw-issues-report-technical-assistance-requested-germany
https://www.bbc.com/news/world-europe-54369664
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47

5. киберпрестъпност и дезинформация

Темата за киберпрестъпност и дезинформация разглежда случаи, 
свързани с използването на интернет за получаване на ХБРЯ информа-
ция и материали, както и за планиране и извършване на кибератаки, 
разпространяване на фалшиви новини и манипулиране посредством 
внушения за опасност от нападения (Каре 7).48

47 Sir Robert Owen (Chairman), The Litvinenko Inquiry: Report into the Death of Alexander 
Litvinenko, 21 January 2016; ‘Alexander Litvinenko: Profile of Murdered Russian Spy’, 
BBC News, 21 January 2016; John Harrison et al. ‘The Polonium-210 Poisoning of Mr 
Alexander Litvinenko’, Journal of Radiological Protection, vol. 37:1 (2017), pp. 266-278; 
‘Litvinenko Inquiry: Key Findings’, BBC News, 21 January 2016.

48 MASC – CBRN D2.1 Literature Review, p2

каре 6: случаят „литвиненко“

През 2006 г. Александър Литвиненко – бивш офицер от руската Федерална 
служба за сигурност (ФСБ), правоприемник на КГБ, е отровен с радиоак-
тивен полоний-210 и умира вследствие на развитите болестни симптоми. 
Литвиненко е освободен от служба през 1998 г., след като оправя публич-
ни обвинения за незаконна дейност в рамките на ФСБ. През 2000 г. той 
напуска Русия и заедно със семейството си се установява във 
Великобритания. Там той и семейството му получават политическо убежи-
ще и впоследствие гражданство. Литвиненко работи като журналист и 
писател. Занимава се и с разследваща дейност, включително изготвяне на 
отчети за надлежна проверка на руски лица и компании. В началото на 
ноември Литвиненко е приет в болница, след като му прилошава, но при-
чината за състоянието му е установена едва малко преди смъртта му, 
двадесет дни по-късно. Обстойният преглед на тялото на Литвиненко и 
подробното тестване на взетите проби от него потвърждават, че е починал 
в резултат на отравяне с полоний-210. Идентифицирани са двама първона-
чално заподозрени – Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун, с които 
Литвиненко се среща в хотел в центъра на Лондон часове преди да се 
почувства зле. Радиоактивният материал вероятно е поставен в чашата с 
чай на Литвиненко по време на въпросната среща, състояла се в бара на 
хотела. Заподозрените са призовани за разпит във Великобритания, но 
Русия отказва да ги екстрадира, позовавайки се на конституцията си. 
Според доклада на проведеното във Великобритания обществено разслед-
ване, използването на полоний-210 би могло да се счита за достоверен 
индикатор за държавна намеса, тъй като за получаването на материала е 
необходим ядрен реактор.47

https://www.gov.uk/government/publications/the-litvinenko-inquiry-report-into-the-death-of-alexander-litvinenko
https://www.gov.uk/government/publications/the-litvinenko-inquiry-report-into-the-death-of-alexander-litvinenko
https://www.bbc.com/news/uk-19647226
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6498/aa58a7/
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6498/aa58a7/
https://www.bbc.com/news/uk-35371344
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каре 7: продажба на токсични вещества през „тъмната мрежа“

През април 2015 г. 16-годишно момче е осъдено на една година затвор 
условно от Съда за младежи в Манчестър, Великобритания, след опит да си 
поръча онлайн абрин – токсин, който е 30 пъти по-силен от рицина. 
Тийнейджърът е арестуван, след като се опитал да получи 10 мг от вещест-
вото през „тъмната мрежа“ – част от интернет пространството, която не може 
да бъде открита с конвенционалните приложения за търсене. „Продавачите“ 
в случая са полицейски служители под прикритие. Според тях, момчето е 
било объркано и уязвимо. Пред съда извършителят твърди, че е възнамерявал 
да закупи токсина, за да се отрови. Само 0,05 мг абрин е достатъчен, за да 
убие човек. Няма известна противоотрова за този токсин.49

През 2014 г. е регистриран случай на самоубийство след закупуване на 
отровно вещество през „тъмната мрежа“, при който 28-годишен мъж е 
открит мъртъв в хотелската си стая след отравяне с цианид, получен неза-
конно онлайн.50 

През юни 2014 г. 34-годишен датски гражданин е осъден на 3 години затвор. 
Според съда в Рандерс, Дания, осъденият е опитал да убие неидентифици-
рано лице в Украйна и с тази цел е закупил нелегално малко количество от 
токсина абрин, който е много лесен за производство и силно отровен. 
Последващият анализ разкрива, че полученото количество от токсина е дос-
татъчно да убие между 2 и 20 души. Доставчикът е разкрит – 19-годишен 
мъж от Флорида, САЩ, който продава оръжие и отрови през „тъмната 
мрежа“ (‘Black Market Reloaded’) – и арестуван от ФБР в рамките на опера-
ция под прикритие. След изпратен сигнал до датските власти, купувачът също 
е арестуван през януари 2014 г. Продавачът – Джези Уилям Корф – е осъден 
на 110 месеца затвор, след като става ясно, че е промотирал продажбата на 
токсини като абрин и рицин и е снабдявал потенциалните си клиенти с 
информация за количествата, достатъчни да убият дадено лице в зависимост 
от неговото тегло, както и с инструкции как тайно да дадат отровата, за да 
избегнат подозрения от страна на полицията. Освен датския гражданин, чуж-
дестранните клиенти на Корф включват лица от Индия, Австрия и 
Великобритания. Отровите са пренасяни контрабандно от Флорида, скрити 
в пратки, изпращани чрез Пощенската служба на САЩ.51

49 ‘Abrin: Boy, 16, Sentenced after Ordering Deadly Toxin Online’, BBC News, 20 April 
2015; for a description of abrin, Вж. Virginia I Roxas-Duncan and Leonard Smith, ‘Of 
Beans and Beads: Ricin and Abrin in Bioterrorism and Biocrime’, Journal of Bioterrorism 
and Biodefence, S2:002 (2012).

50 G. Tournel et al. ‘Dark Web Shopping: A Case Report of a Cyanide Suicide’, 
Toxicologie Analytique et Clinique, vol. 26:2 (2014), pp. S23-24; E. Le Garff et al. 
‘Cyanide Suicide After Deep Web Shopping: A Case Report’, The American Journal of 
Forensic Medicine and Pathology, vol. 37:3 (2016), pp. 194-197.

51 Robert Petersen, ‘The Danish Biosecurity System’ in S. Whitby et al. Preventing Biological 
Threats: What You Can Do, University of Bradford 2015; US Department of Justice, 
‘Florida Man Sentenced to 110 Months in Prison for Conspiring to Murder a Foreign 
National; Sale and Smuggling of Deadly Toxins’, Press Release, 18 February 2015.

https://www.bbc.com/news/uk-england-manchester-32383135
https://www.omicsonline.org/of-beans-and-beads-ricin-and-abrin-in-bioterrorism-and-biocrime-2157-2526.S2-002.php?aid=4686%3Faid=4686
https://www.omicsonline.org/of-beans-and-beads-ricin-and-abrin-in-bioterrorism-and-biocrime-2157-2526.S2-002.php?aid=4686%3Faid=4686
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352007814700496
https://insights.ovid.com/article/00000433-201609000-00014
https://www.bradford.ac.uk/bioethics/
https://www.justice.gov/opa/pr/florida-man-sentenced-110-months-prison-conspiring-murder-foreign-national-sale-and-smuggling
https://www.justice.gov/opa/pr/florida-man-sentenced-110-months-prison-conspiring-murder-foreign-national-sale-and-smuggling
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Следващите подраздели разглеждат възприятията за риск, източници-
те на риск и факторите, които влияят на ХБРЯ рисковете на база на 
резултатите от анализираните дейности. 

1.3. понятие за хбря риск

Този подраздел е посветен на представите за риск от ХБРЯ инцидент. 

1.3.1. понятие за химически рискове

химическите рискове включват всички потенциални рискове, свър-
зани с въздействието на химически вещества, които могат да причинят 
вреда. Нападенията с химически вещества могат пряко да целят убий-
ството на хора или животни (като за целта се използват нервнопарали-
тични вещества или други смъртоносни вещества). Те причиняват сери-
озни поражения и потенциално смъртоносни травми от типа на хими-
ческо изгаряне (с разграждащи киселини) или деформации, както и 
разрушения на техника или инфраструктура.

Има примери за малки и средни по мащаб химически нападения, извър-
шени от терористични групи.52 Много токсични химикали или техни прекур-
сори могат да се намерят на пазара и макар използването на голям брой 
от тях да попада под разпоредбите на стриктни международни регламенти, 
следва да се отчете, че контролът по прилагането на съществуващите пра-
вила се осъществява с различна степен в различните части на света.

Конвенцията за забрана на разработването, производството, натруп-
ването и употребата на химическо оръжие и за неговото унищожаване 
(КХО) определя химическото оръжие като „токсични химически веще-
ства с изключение на случаите, когато такива вещества са с предназ-
начение, което не е забранено от конвенцията, и доколкото видът и 
количествата отговарят на това предназначение“. Токсичните химикали, 
идентифицирани с оглед на прилаганите мерки за проверка по силата 
на КХО, са изложени в списък към Приложението за химическите 
вещества към текста на Конвенцията.53

52 Lasha Giorgidze, L., and Wither, J.K., Horror or Hype: The Challenge of Chemical, 
Biological, Radiological, and Nuclear Terrorism, European Center for Security Studies 
‘George C. Marshall’, December 2019. 

53 OPCW, Chemical Weapons Convention: Convention on the Prohibition of the 
Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their 
Destruction, 29 April 1997. 

https://www.marshallcenter.org/en/publications/occasional-papers/horror-or-hype
https://www.marshallcenter.org/en/publications/occasional-papers/horror-or-hype
https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention
https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention
https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention
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В зависимост от тяхното въздействие, химичните вещества, използ-
вани като оръжие, са категоризирани като нервнопаралитични, общо-
отровни, кожнообривни и задушливи. Някои бойни отровни вещества 
могат да бъдат съхранявани за дълъг период от време в херметични 
контейнери от некорозивни материали, в които да бъдат по-лесно 
транспортирани, отколкото биологичните оръжията или радиоактивните 
материали, и по-трудно идентифицирани от компетентните органи. 
Следва обаче да се отчете, че производството на тези вещества в чист 
вид не е лесно постижимо, тъй като изисква надеждна технологична 
база, стабилна среда и експертни умения. Поради мащабите и въз-
действието, което има глобалната химическа индустрия (фармацевтика, 
металургия, химия, текстилна и петрохимическа промишленост), рискът 
от химически инциденти е приоритетна грижа, наред с преднамерени-
те нападения. Това налага безопасността на химическите процеси да 
бъде разглеждана заедно с рисковете от злонамерена употреба.

1.3.2. понятие за биологични рискове

рискът от преднамерена злоупотреба с биологични материали и 
информация в Европа съществува. Сегашната ситуация със SARS-CoV2 
(COVID-19) и предишните епидемии от заразни болести по света показ-
ват както сериозността на биологичните заплахи, така и предизвикател-
ствата пред властите да се справят с тях по ефективен и координиран 
начин. Биологичните рискове, независимо от това как са причинени, 
засягат хора, животни и растения, поради което се разглеждат като 
сериозни заплахи в сектори като здравеопазването, селското стопанство, 
животновъдството и производството на храни. Конвенцията за забрана 
на биологични и токсични оръжия от 1975 г. забранява разработването, 
производството, натрупването, придобиването и съхраняването на „мик-
робни или други биологични агенти или токсини, независимо от произ-
хода или метода на производство, чиито видове и количества не могат 
да бъдат оправдани за профилактични, защитни или други мирни 
цели.”54 Конвенцията обаче не съдържа специфични разпоредби относ-
но контрола по спазването ѝ, нито механизъм за верификация. След 
края на Студената война рискът от биотероризъм – възможността недър-
жавни участници да използват болестта като оръжие – се разглежда като 
приоритет в сферата на сигурността. Това се дължи на бързия прогрес 
на биологичните науки, широката достъпност на научната информация, 

54 UN, About the Biological Weapons Convention.

https://www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/77CF2516DDC5DCF5C1257E520032EF67?OpenDocument
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както и на възможностите, създадени от незаконната електронна търго-
вия (например чрез „тъмната мрежа“), които, взети заедно, спомагат за 
премахването на техническите бариери пред придобиването на биоло-
гично оръжие. Въпреки че осъществяването на широкомащабно биоте-
рористично нападение се разглежда като малко вероятно, изключително 
сериозното въздействие, което подобен инцидент би имал, налага 
изграждането на цялостна координирана система за превенция, готов-
ност и реагиране, включваща всички сфери на социалния живот. 
Създаването на надеждна общонационална система за противодействие 
на биологичните рискове има важно значение и за превенцията на 
болестите, възникващи по естествен път, както и на онези, причинени 
вследствие на лабораторен инцидент или небрежност.

1.3.3. понятие за радиационни/ядрени рискове

радиоактивните материали могат да бъдат разпръснати в естестве-
ната среда (чрез устройство за радиологично разпръскване или т.нар. 
„мръсна бомба“) или да бъдат използвани за пряко облъчване на хора 
(чрез устройство за радиоактивно излъчване).

ядрените оръжия са обект на международен контрол и регулация. 
По силата на Договора за неразпространение на ядреното оръжие, 
всяка страна членка, притежаваща такова оръжие (Китай, Франция, 
Русия, Великобритания и САЩ), се задължава „да не предава нито 
пряко, нито косвено, на когото и да било ядрено оръжие или други 
ядрени взривни съоръжения, както и контрола над такова оръжие или 
други ядрени взривни съоръжения, също така по никакъв начин да не 
помага, да не поощрява и да не подбужда която и да е държава, 
непритежаваща ядрено оръжие, към производство или придобиване по 
какъвто и да било друг начин на ядрено оръжие или на други ядрени 
взривни съоръжения или към контрол над такова оръжие или взривни 
съоръжения.“55 Непритежаващите ядрено оръжие страни по договора се 
задължават да не произвеждат или да не придобиват по друг начин 
ядрено оръжие или други ядрени взривни съоръжения; да не търсят 
или получават каквато и да е помощ при изработването на ядрено 
оръжие или други ядрени взривни съоръжения. Непритежаващите ядре-
но оръжие страни по договора се задължават също така да приемат 
гаранции, чиято единствена цел е проверка на спазването на договора 

55 UN, Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT).

https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/npt/text
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с оглед предотвратяване на отклоняването на атомна енергия от мир-
ното ѝ използване за производство на ядрено оръжие или на други 
ядрени взривни съоръжения.56 Към днешна дата Индия, Пакистан и 
Израел са държавите, които не са подписали, нито ратифицирали 
Договора, а Северна Корея официално се оттегли от него през 2003 г.57 
Нагледна илюстрация на риска от аварии в ядрени електроцентрали е 
инцидентът в Три Майл Айланд в САЩ през 1979 г., чернобилският 
инцидент през 1986 г. в бившия СССР, днешна Украйна, както и инци-
дентът във Фукушима, Япония, през 2011 г. Наред с това, съществува 
и риск терористи да се сдобият с радиоактивен материал или да сабо-
тират ядрени съоръжения, което да причини изтичане на радиация или 
експлозии с последващо радиационно замърсяване на по-широк ареал 
с дълготрайни последици както за хората, така и за околната среда.58

1.4. Източници на хбря риск

Този раздел представя източниците на ХБРЯ рискове, идентифицира-
ни в рамките на Работен пакет 2.

1.4.1. потенциални източници на химически риск

химическите рискове произтичат от елементи или компоненти от 
химическо естество. Токсичните химикали могат да бъдат открити както 
в тяхното естествено състояние, така и да бъдат извлечени лаборатор-
но. Взаимодействието с такива субстанции посредством вдишване, 
поглъщане или контакт с кожата може да доведе до здравни послед-
ствия, вариращи от болест до поражение или смърт в зависимост от 
типа на субстанцията, количеството ѝ и продължителността на контакта.

Поради своята потенциална опасност, свързана с мащабите и сте-
пента на поражение, индустриалните химически инциденти се разглеж-
дат в рамките на потенциалните ХБРЯ заплахи. Химическите инциденти 
могат да бъдат причинени по време на производствения процес и/или 
боравенето с химически вещества в предприятията на фармацевтична-
та, металургическата, химическата, текстилната или нефтохимическата 
индустрия. Неизправности в технологичните съоръжения на химически-

56 UN, Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT)
57 KCNA ‘Detailed Report‘ Explains NPT Withdrawal, P‘yongyang KCNA, January 22, 2003.
58 ATA, Final Report: Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear Threats, September 

2017, Brussels.

https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/npt/text
https://fas.org/nuke/guide/dprk/nuke/dprk012203.html
https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2017/11/CBRN-Final-Report.pdf
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те инфраструктури, повреди на газопроводи или нефтопроводи, както 
и използване на експлозиви, представляват допълнителен риск. 
Неправомерното складиране на химически вещества също може да 
доведе до инцидент, както това се случи в Бейрут неотдавна. В този 
инцидент около 2 750 тона неправилно складиран амониев нитрат се 
самовзриви, причинявайки съществени поражения на ливанската столи-
ца, в това число 190 човешки жертви и над 6 000 ранени.59 

Неправилното боравене с химически вещества може да бъде резул-
тат от пропуски в контрола и от нарушения на процедурните правила 
за безопасност, както и от пробиви в системата за сигурност. Токсичните 
химикали могат да замърсят околната среда в резултат на индустриални 
изтичания на материали, причинявайки здравни поражения. Инциденти 
могат да възникнат и при транспортирането на такива материали (по 
суша, море или въздух), което се счита за друг потенциален риск.

По подобен начин, терористичните нападения чрез разпростране-
нието на токсични химикали могат да навредят както на хората, така 
и да доведат до замърсяване на околната среда. Неправомерното 
използване на вещества, токсични химикали с приложение в производ-
ството и токсини с химически или биологичен произход (попадащи и 
под забраната за използване на биологични и токсични оръжия) може 
да причини временни физически проблеми, включително нарушения в 
способностите.

Съществуват различни потенциални методи за разпространение/зло-
употреба с токсични химикали. Макар и сложно, производството на 
химическо бойно вещество е възможно и като при повечето други ХБРЯ 
агенти, трудността на процеса зависи от типа субстанция. Структурно 
опростените химикали се произвеждат по-лесно, докато по-сложните 
субстанции изискват комплексен физико-химически процес, специално 
пригодено оборудване и постоянен контрол на температурата и наляга-
нето за постигане на стабилни условия на производство.

1.4.2. потенциални източници на биологичен риск

Биологичните агенти (бактерии, вируси и гъбички) и токсини, които 
застрашават здравето на хората, животните или растенията се разглеж-
дат като източници на биологична опасност. Естественият контакт или 

59 Amos, J., and Rincon, P., Beirut blast was ‘historically‘ powerful, BBC News, 5 October 2020.

https://www.bbc.com/news/science-environment-54420033
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разпространението (преднамерено или не) на такива микроорганизми 
и токсини може да предизвика болест или смърт. Биологичните агенти 
могат да доведат до сериозни епидемични и пандемични болести, 
които се разпространяват бързо и имат множество симптоми. В зави-
симост от инкубационния си период, болестта може да се разпростра-
ни почти незабележимо, преди нейните симптоми да се проявят.

Биологичните заплахи включват естествено възникващи болестни 
епидемии (напр. нови инфекции или повторната поява на вече премах-
нати инфекциозни болести, инфекции, причинени от резистентни бак-
терии), непреднамерено разпространение на биологични агенти или 
токсини (например при лабораторни инциденти, случайно изтичане на 
вещества и проява на небрежност), както и преднамерено разпростра-
нение на болести (например използване на биологични оръжия, 
биотероризъм).60

Биологичните агенти и токсини трябва да се съхраняват в изолирани 
звена при специални мерки за безопасност и сигурност. „Вътрешната 
заплаха“ – възможността дадено лице с оторизиран достъп до биоло-
гични агенти и токсини в рамките на дадено звено (напр. членовете на 
изследователския лабораторен екип, лабораторни техници и др.) да 
открадне или преднамерено да премести биологични агенти или токси-
ни – заслужава специално внимание в усилията за обезпечаване на 
сигурност.

Напредъкът в биологичните науки може да улесни разработването и 
производството на биооръжие. Все по-лесният достъп до оборудване и 
информация, както и появата на нови техники като ДНК секвениране-
то от следващо поколение (NGS) и генната редакция намаляват техни-
ческите бариери пред модифицирането на съществуващи биологични 
агенти и токсини и изкуственото синтезиране на патогени.

Биотероризмът може да има сериозни последствия, включващи 
масови човешки жертви, икономически загуби (напр. нанасяне на 
вреда на селскостопанския сектор), щети за околната среда и дълго-
срочни психологически травми. Този риск следва да бъде оценяван в 
контекста на бързия напредък на биотехнологиите, за да се гарантира, 
че резултатите от прогреса ще бъдат използвани само за мирни, про-
филактични и защитни цели.

60 MASC – CBRN D2.3 Country report on CBRN risks – Bulgaria, p.9.
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1.4.3. потенциални източници на радиационен/ядрен риск

Радиологичните и ядрените рискове се разглеждат заедно, тъй като 
и двата предполагат радиационно замърсяване и разрушителни послед-
ствия за човешкия живот и околната среда. Радиологичните заплахи 
могат да бъдат трудни за разкриване, когато източниците на радиация 
са в малки количества, а симптомите на жертвите не се проявят вед-
нага. Радиационното отравяне може да доведе до гадене, загуба на 
коса, изгаряния и наранявания на кожата, спонтанен аборт, поява на 
тумори и смърт в зависимост от типа радиационен източник и интен-
зивността и продължителността на облъчването.

Повечето радиоактивни източници са елементи или вещества, които 
са естествено радиоактивни и се срещат в природата (или са резултат 
от човешка дейност) чрез радиоактивен разпад или други спонтанно 
протичащи процеси. Ядрените и радиоактивните материали се използ-
ват в ядрените електроцентрали. В Европа има голям брой ядрени 
електроцентрали с активни ядра, които, в случай на инцидент, могат 
да създадат риск както на местно ниво, така и за съседни държави. 
Радиоизотопите се използват още в науката, индустрията и медицината 
(напр. рентгеновото лъчение и други подобни технологии). Въпреки че 
съществуващите изисквания за сигурност в подобни инфраструктури са 
строги, рискът от човешка грешка или небрежност не може да се 
изключи. Случаи на загуба на радиоактивен материал са регистрирани 
и в държави със стриктни протоколи за контрола на подобни матери-
али, което подчертава, че рискът радиоактивни материали да попаднат 
в ръцете на престъпници или други лица, преследващи подривни цели, 
съществува. Транспортирането на радиологични източници изисква спе-
циализирано оборудване, което да гарантира безопасността и сигур-
ността и да предотвратява незаконното или неоторизираното боравене 
с такива материали. Радиоактивните отпадъци и изразходваното ядрено 
гориво също са обект на стриктни процедури за правилно управление.

1.5. Фактори, влияещи на хбря риска

Този раздел разглежда категориите фактори, които влияят на ХБРЯ 
риска. Разгледани са и потенциалните мотивации и способстващи фак-
тори, свързани с извършването на ХБРЯ нападения.
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1.5.1. Фактори според категорията на риска

ключови фактори, които влияят на вероятността  
от химически инцидент

Химическите заплахи за критичната инфраструктура могат да застра-
шат различни сектори като транспорта, енергетиката, водоснабдяването, 
здравеопазването и хранителната промишленост или да бъдат насочени 
срещу обществени пространства. 

Химическите рискове се считат за високоприоритетни, поради голе-
мия обем от налични опасни и токсични химически вещества, мащаба 
на индустриалния сектор, в който намират широко приложение токсич-
ните химикали, както и поради опасността от индустриални и транс-
портни инциденти. Преднамерените инциденти, свързани със злоупо-
требата с химически вещества могат да имат сериозни последствия – 
човешки жертви, материални щети и замърсяване на околната среда.

ключови фактори, които влияят на вероятността  
от биологичен инцидент

Рискът от биологични инциденти се счита за сериозен, поради голе-
мия деструктивен ефект, който може да има. Ключовите фактори, 
определящи нивото на готовност на страните за справяне с биологич-
ни инциденти, включват общодържавните санитарни условия и същест-
вуващия набор от мерки, имунизационния обхват и политиките в сфе-
рата на ваксинациите, способността за ранно диагностициране и про-
следяване на заболяванията, както и съществуването на необходимата 
инфраструктура за здравна помощ и за администриране на медика-
менти. Цялостното въздействие на биологичните инциденти зависи от 
вида, степента на заразност и възможността за предаване на патогена, 
нивото на имунитет на уязвимото население, наличието на съответна 
здравна помощ и лечение, както и от ранната идентификация на 
бо лест та. Допълнителните фактори, които влияят върху риска от пред-
намерена биологична атака, включват нивото на наличност и степента 
на достъпност до патогени и токсини, включително и степента, до която 
мерките по съхраняването на биологични вещества и материали в 
предназначените за това звена се прилагат и спазват, както и от сте-
пента, в която се наблюдават и оценяват релевантните научно-техноло-
гични постижения.
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ключови фактори, които влияят на вероятността  
от радиологичен/ядрен инцидент

Основен фактор, който въздейства върху вероятността от преднаме-
рени радиационни и ядрени инциденти в дадена държава, е степента 
на спазване на нормативната база, политиките и мерките относно 
ядрената безопасност и сигурност в звената и съоръженията, където се 
използват и съхраняват радиоактивни материали. На национално ниво 
се контролира спазването на правната рамка и политиките за обезпе-
чаване сигурността на радиоактивния и ядрения материал, както и 
степента, в която всички съоръжения, в които се използват радиоактив-
ни и ядрени материали, прилагат и гарантират спазването на релевант-
ните правила и процедури за мониторинг, контрол и отчетност относно 
безо пасността и сигурността на съответните материали.

1.5.2. мотивация и потенциални фактори

Факторите, определящи вероятността от инцидент, са разнообразни. 
Мотивационните фактори зад терористичните атаки с употреба на ХБРЯ 
материали могат да включват личностна неудовлетвореност (напр. в 
случаите на терористични инциденти от типа „вълци единаци“) в резул-
тат на усещане за социално-икономическа несправедливост, както и 
политически или религиозни съображения (от типа крайнодесен екстре-
мизъм и ислямистки фундаментализъм). Регионалната нестабилност и 
продължаващите конфликти в съчетание с радикалните наративи благо-
приятстват планирането и организирането на подобни нападения, 
какъвто е случаят с ИДИЛ в Сирия и Ирак.61 В това отношение проб-
лемът със завръщането на чуждестранните бойци е особено релеван-
тен, предвид продължаващите опити на привърженици на ИДИЛ да се 
сдобият с биологично и химическо оръжие. 

социално-икономически фактори (мотивация)

С цел превенция на ХБРЯ нападения следва да се изготви оценка 
на характеристиките на социално-икономическата структура на обще-
ството и евентуалните източници на напрежение сред населението на 
местно, градско или национално ниво. Различията в стандартите могат 

61 Stephen Hummel, ‘The Islamic State and WMD: Assessing the Future Threat’, CTC 
Sentinel, vol.9:1 (2016), pp. 18-22; Andrew Zammit, ‘External Operations: The 2017 
Sydney Plane Plot’, CTC Sentinel, vol. 10:9 (2017), pp.13-19. 

https://ctc.usma.edu/the-islamic-state-and-wmd-assessing-the-future-threat/
https://ctc.usma.edu/new-developments-in-the-islamic-states-external-operations-the-2017-sydney-plane-plot/
https://ctc.usma.edu/new-developments-in-the-islamic-states-external-operations-the-2017-sydney-plane-plot/
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да породят недоволство и напрежение, които впоследствие да подтик-
нат даден индивид да прибегне до насилствени средства като израз на 
отчаяние или в опит да наложи собствените си идеали над обществе-
ните. Социално-икономическият профил се определя от редица пара-
метри, които го дефинират както в положителен, така и в отрицателен 
аспект. Социалните фактори от типа на чувството за несправедливост 
или нищета могат да подтикнат някои индивиди към радикализация. 

пряко свързани фактори (потенциал)

В този раздел са обобщени основните често срещани фактори, 
които могат да улеснят ХБРЯ нападение. Разгледани са средствата (явни 
и прикрити), към които прибягват извършителите на ХБРЯ нападения и 
които компетентните органи следва да разпознават, за да са в състоя-
ние да ограничат възможността от ХБРЯ нападение. Факторите могат 
съществено да се различават в зависимост от националните особености 
на отделните държави.

Наличност на необходимите материали

Ключов фактор за ХБРЯ нападение е наличността на средствата и 
оборудването, необходими за извършването му. Притежанието на опас-
ни или токсични материали, които могат да бъдат използвани за пред-
намерен инцидент, само по себе си представлява базов риск. Това се 
отнася и за четирите категории ХБРЯ заплахи: съхраняването, използва-
нето и циркулацията на подобни материал (независимо дали става 
въпрос за химикали, биологични агенти и токсини или радиоактивен/
ядрен материал) на територията на дадена държава би могло да пред-
ставлява риск.

Наред с наличието на ХБРЯ материали, наличието на техническа 
експертиза и подходяща материална база също е от значение. 
Наличието на опитен персонал, който е в състояние да произведе, 
използва, транспортира безопасно и превърне в оръжие даден ХБРЯ 
материал, достъпът до оперативни съоръжения, с които може да се 
произведат ХБРЯ оръжия, както и на технологии, които улесняват 
използването и манипулациите на ХБРЯ материали, следва да се раз-
глеждат като фактори, способстващи преднамерената злоупотреба.
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Вероятност за придобиване

Вероятността за придобиване, т.е. рискът ХБРЯ материали да станат 
обект на злонамерена употреба, представлява променлива, която след-
ва да се отчете.

Този фактор се влияе от подходите на планиране, проследяване и 
контрол, използвани от компетентните власти, персонала и заинтересо-
ваните институции, които участват в превенцията на злоупотреба с 
ХБРЯ информация и материали. Биологичните, химическите, радиоак-
тивните и ядрените материали имат широко приложение в рамките на 
редица промишлени и граждански дейности. Ограничаването на веро-
ятността за придобиване минимизира риска от злоупотреба още в 
начален етап.

Вероятността за придобиване на ХБРЯ информация и материали е 
тясно свързана с наличността им. Те следва да бъдат обект на поли-
тики, нормативни актове и процедури за гарантиране на безопасността 
и сигурността им; т.е. на гаранции, че няма да бъдат отклонени или 
експлоатирани неправомерно.

Вероятността за придобиване е свързана и с наличието на мотив. 
Лицата, притежаващи съответната техническа експертиза, могат да 
бъдат рекрутирани от криминални или терористически организации и 
впоследствие да обучат симпатизанти на екстремистки организации, 
мотивирани да извършат ХБРЯ нападения. Вероятността за придобива-
не се счита за по-висока в конфликтните зони и в държави, в които 
корупцията и престъпността са широко разпространени, и където пра-
вителствата не са в състояние да осъществяват ефективен надзор над 
съответните съоръжения и над съхраняваните ХБРЯ материали.

Вероятност за производство

Производството на ХБРЯ материал не е лесна задача. Въпреки това, 
както нападението със зарин в Токио през 1995 г. показва, съществува 
възможност терористична организация да разработи годни за употреба 
оръжия за масово унищожаване. В днешно време, интернет предоста-
вя широк кръг от възможности за подбуждане към ХБРЯ нападения, 
вкл. чрез улесняване организирането на подобни атаки (например чрез 
„тъмната мрежа“).
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Редовното наблюдение на подозрителни онлайн дейности, обменът 
на данни и сведения и международното сътрудничество между анга-
жираните полицейски и разузнавателни органи и компетентни власти 
могат да допринесат за навременното и ефективното противодействие 
на многостранните ефекти на онлайн радикализацията, включително 
планирането и организирането на преднамерени ХБРЯ инциденти.

Потенциално въздействие

По дефиниция ХБРЯ инцидентите се разглеждат като инциденти със 
сериозни последствия. Въздействието на една ХБРЯ атака може да бъде 
кратковременно или дългосрочно в зависимост от набелязаната мишена 
и вида нападение (напр. какъв е използваният материал или оръжие). 
Възможните непосредствени щети могат да включват загуба на човеш-
ки живот, икономическа парализа и поражения върху околната среда. 
Дългосрочните последствия могат да бъдат по-трудни за прогнозиране, 
тъй като зависят от мащабите на нападението и нивото на устойчивост 
на атакуваните обекти. Оценката на въздействието от ХБРЯ нападение 
има важна роля за готовността и планирането на ответни действия от 
страна на отговорните институции и служителите на първа линия.

2. хоризонт на развитие на хбря рисковете

2.1. научно-технологичният напредък

Спектърът на химическите, биологичните, радиационните и ядрените 
рискове се влияе от бързите промени в научно-технологичния сектор. 
Проучването на този сектор дава възможност да се установят ключо-
вите тенденции и движещите сили на иновационните открития, които 
оказват въздействие върху достъпа до ХБРЯ материали и информация 
и възможностите за тяхното използване. Това включва системен анализ 
на широк набор от литературни източници с цел обзор на основните 
движещи сили, способстващите фактори и тенденциите в сферата на 
научно-технологичните иновации в релевантни научни дисциплини. 

Напредъкът на технологиите разширява обхвата на потенциалните 
ХБРЯ рискове. Особен акцент представлява ръстът на т.нар. проучвания 
с двойна употреба, при които резултатите от добронамерените научни 
дейности могат да бъдат използвани със злонамерена цел.
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Както се подчертава в доклада „Анализ на научно-технологичните 
тенденции“, разработен в рамките на инициативата MASC-CBRN, нау-
ката и технологиите (S&T) играят ключова роля в модерните общества. 
В контекста на химическите, биологичните, радиационните и ядрени-
те рискове и заплахи, напредъкът на науката и технологиите имат 
съществено значение при оценката на потенциалните рискове, както 
и при разработването на ефективни защитни механизми за справяне 
с тези рискове.

Факторите, които влияят върху научно-технологичната иновация са 
в две основни направления: едните влияят на характера на научната 
и развойната дейност (вътрешни сили), а другите – на ролята на нау-
ката и технологиите в социално-икономическия и политическия живот 
(външни сили).62

Вътрешните сили включва тенденциите и движещите сили през 
21-ви век, характерни за научната и развойната дейност в свързаните 
с ХБРЯ научни дисциплини. Резултатите от тях са показателни както за 
ползите, така и за възможните рискове. Тези сили включват:

• технологична конвергенция;

• депрофесионализация, бърз темп на развитие и автоматизация на 
процесите в научноизследователската и развойната дейност (НИРД);

• наличие на голям обем свободнодостъпна ХБРЯ информация в 
интернет;

• глобализация на процесите в НИРД.63

Външните сили включват тенденциите и движещите сили през 
21-ви век, които влияят на процесите в НИРД в свързаните с ХБРЯ 
дисциплини. Водещ аспект в проявлението на тези сили е разглежда-
нето на науката и технологиите като важни предпоставки за постигане 
на социално-икономически напредък и укрепване на политическата и 
военната мощ. Тези тенденции и движещи сили открояват ролята на 
науката и технологиите в: 

• социално-икономическото развитие; 

62 MASC – CBRN D2.2 Mapping on scientific and technological trends, p.1.
63 MASC – CBRN D2.2 Mapping on scientific and technological trends, p.1.
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• гражданската защита и готовността за извънредни ситуации; 

• сферата на сигурността и отбраната.64 

За да се реализират очакваните ползи в тези области, предизвика-
телствата, които поражда напредъкът в науката и технологиите по отно-
шение на установените норми в международната сигурност, правото, 
етиката и обществените отношения, следва да бъдат управлявани 
ефективно.

вътрешни сили

конвергенцията в най-широк смисъл се отнася до повишеното вза-
имодействие между различните научни дисциплини, което има за цел 
разработването на нови подходи и техники за решаването на научни 
и технологични проблеми. Конвергенцията се проявява в обособяване-
то на нови интердисциплинарни области на познание, които възникват 
в резултат на напредъка, постигнат в отделните дисциплини, в това 
число появата на изследователски инструменти с висока точност, поз-
воляващи работата с вещества и материи на непознато досега ниво, 
както и усъвършенстването на информационните технологии и методи-
те за обработка на данни.

депрофесионализацията и механизацията/автоматизацията на 
процесите в нИрд са свързани с променящото се естество на инова-
цията в условията на технологичен напредък. Технологичната конверген-
ция снижава бариерите при практикуването на науката, като по този 
начин позволява появата на гражданска наука и наука от типа „напра-
ви си сам“ (DIY). В същото време, новите технологии влияят върху 
практикуването на науката в професионалната сфера като създават 
нови видове умения с потенциал за трайна промяна на съществуващи-
те изследователски норми, практики и поведение.

Широката достъпност на научно-изследователска информация и 
материали е свързана с наличието на голям обем достъпни експери-
ментални данни и продукти, които могат да се използват, в това число 
и в реално време. Интернет играе важна роля като позволява публи-
куването на академични публикации в електронен режим, дистанцион-
ното преподаване и обучение, обмяната на информация и данни чрез 

64 MASC – CBRN D2.2 Mapping on scientific and technological trends, p.1.
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онлайн платформи и телеконференции „на живо“ и електронната тър-
говия с лабораторни материали и оборудване.

глобализацията на процесите в нИрд е свързана с ръста на меж-
дународното научно сътрудничество чрез програмите за външен обмен; 
наличието на кариерни възможности за преподаване, обучение и 
изследвания в чужди държави, както и възможностите за споделяне и 
обмяна на ресурси и технологии.65

външни сили

ролята на науката и технологиите  
в социално-икономическото развитие 

Науката, технологиите и иновацията се считат за важни предпоставки 
за постигане на устойчиво социално и икономическо развитие. 
Висококвалифицираните професии, базирани на знание, и иновативните 
предприятия, чиито дейности водят до открития и нови технологии, са 
важна съставна част на бързоразвиващата се икономика и социалното 
благосъстояние.

ролята на науката и технологиите  
в гражданската защита и готовността при извънредни ситуации

„Рамката за намаляване на риска от бедствия от Сендай 
2015 –  2030 г.“, приета от Третата световна тематична конференция на 
ООН, изтъква необходимостта от всеобхватен подход по отношение на 
видовете опасност от бедствия и информиран и научно-обоснован 
процес на вземане на решения за превенция и реагиране, базиран на 
принципа на включване.66 Иновацията, развитието на технологиите и 
технологичният трансфер представляват ключови аспекти на превенци-
ята, идентифицирането и противодействието на риска от бедствия, 
независимо от начина на възникване на риска. Важността на всеобх-
ватния подход в управлението на риска от бедствия, който отчита както 
природни явления, така и инциденти вследствие на човешка дейност, 

65 MASC – CBRN D2.2 Mapping on scientific and technological trends, p.13.
66 UN General Assembly, Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030, 

United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2015.

https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030
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е призната на европейско ниво.67 Списъкът на потенциалните опаснос-
ти включва и риска от ХБРЯ инциденти.

ролята на науката и технологиите  
в сферата на сигурността и отбраната

Напредъкът в науката и технологиите има съществен ефект върху 
планирането в сферата на сигурността, отбраната и оръжейното разви-
тие. Новите военни технологии могат да променят характера на въоръ-
жените конфликтите и начините, по които се провеждат военните 
операции. Историята на развитие на оръжията за масово унищожава-
не – химическо, биологично и ядрено – е показателна в това отноше-
ние. В частност, тя показва как нарастващото научно познание в обла-
сти като химия, биология и физика, в съчетание с възможностите за 
масово технологично производство, може да доведе до реализирането 
на програми за въоръжение.68

2.2. етапи на преднамерените инциденти с хбря 
материали

Този раздел разглежда потенциалните етапи на преднамерените 
инциденти с ХБРЯ материали. Важен акцент в превенцията е цялост-
ният подход („отначало докрай“), който предполага проследяване на 
всички етапи на потенциалния преднамерен инцидент: замисъл, достъп 
до материали и информация, незаконно пренасяне и трафик на мате-
риали, планиране и извършване на нападението и готовност за реаги-
ране и противодействие в случай на инцидент.

2.2.1. замисъл/зараждане на идеята

Замислянето на ХБРЯ нападение е ключов, макар и труден за раз-
криване етап. Той включва първоначалното решение за извършване на 
подобен акт, което може да бъде повлияно от голям брой фактори и 
да има различни форми на реализация в зависимост от профила на 
извършителя (вълк единак, терористична организация или радикализи-
рана криминална група), мотивите и целите, наличието на предишен 

67 European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the 
Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: 
Overview of natural and man-made disaster risks in the EU, SWD/2014/0134, 8 April 2014.

68 MASC – CBRN D2.2 Mapping on scientific and technological trends.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52014SC0134
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52014SC0134
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52014SC0134
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опит, избраните мишени. Замислянето на ХБРЯ нападение е предизви-
кателство за компетентните държавни органи в сферата на сигурността. 
Превенцията на нападение на този етап несъмнено е най-ефективната 
стратегия, но е и най-трудната за осъществяване, тъй като изисква 
достоверна разузнавателна информация и неоспорими доказателства, 
които да оправдаят изпреварващи наказателни действия.

2.2.2.  достъп до хбря материали и информация

Този етап включва получаването на информацията и материалите, 
необходими за извършване на ХБРЯ нападение.

Сдобиването с материали предполага обезпечаване на всички необ-
ходими ресурси за извършването на ХБРЯ нападение, включително 
съоръжения и оборудване за производство, в случай че престъпниците 
решат сами да произведат ХБРЯ материала, преобразуване на съответ-
ния материал в оръжие, набавяне на съоръжения за транспортиране и 
разполагане на полученото оръжие на мястото на планирания инцидент. 
На този етап се събира и информация за потенциалните мишени. 

Производството на ХБРЯ материал изисква опит и базови съставни 
елементи, както и оборудване. Подобно начинание предполага и дос-
тъп до големи финансови и материални ресурси. Придобиването на 
готов ХБРЯ материал може да бъде предпочитаният вариант на евен-
туалните извършители. Поради това, гарантирането на физическата 
безопасност и сигурност на ХБРЯ материали във всички сектори, в 
които се използват, е от особено значение за ограничаване риска от 
кражба, преместване, загуба или незаконно присвояване. Също така 
следва да се отчете изискването целият зает в тези сектори персонал 
да е наясно с риска от злоупотреба с ХБРЯ вещества и да бъде обу-
чен за ефективното управление на този риск. Основните технически, 
поведенчески и процедурни аспекти, свързани с превенцията на неза-
конното придобиване на ХБРЯ материали и информация, са предста-
вени в Таблици 1, 2 и 3.
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таблица 1: технически аспекти

• Съхраняване на ХБРЯ материалите в запечатани и надеждни инсталации. 
Заключване на пространствата, където се съхраняват ХБРЯ материали.

• Контролиран достъп до ХБРЯ материали и информация.

• Инсталиране на надеждни системи за киберсигурност и обмен на 
информация. 

• Обезпечаване на системи за контрол на достъпа и наблюдение в реал-
но време (напр. видеонаблюдение и системи за електронен достъп). 

• Персонализиран достъп до местата на съхранение на ХБРЯ материали 
и забрана за предоставяне на съответните пароли на други лица.

• Наблюдение на достъпа до местата за съхранение, като се води регис-
тър на получилите достъп служители.

• Ясно обозначаване на вратите към помещенията и местата за съхране-
ние със съответните знаци и символи, указващи наличието на ХБРЯ 
материали.

• Съхраняване в защитена компютърна мрежа на информацията, касаеща 
ХБРЯ материали, както и други материали с двойна употреба.

• Създаване на регистър на подразделенията или отделите в съответното 
звено, в които се извършват дейности с ХБРЯ материали. 

таблица 2: поведенчески аспекти

• Повишаване надеждността на персонала с оглед минимизиране на 
заплахата „отвътре“.

• Въвеждане на стриктни критерии и изисквания за получаването и 
използването на информация, свързана с ХБРЯ, както в рамките на 
съответното съоръжение, така и извън него. 

• Добра осведоменост на служителите за наличието на ХБРЯ материали 
в съответното съоръжение, както и за ХБРЯ рисковете, включително и 
за риска от преднамерена злоупотреба. 

• Добро разбиране от страна на служителите относно необходимостта от 
воденето на отчет както на случилите се инцидентите, така и на ситу-
ации, които е можело да доведат до инцидент (напр. пропуски, които 
са били забелязани навреме и ефективно отстранени преди да доведат 
до инцидент).
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таблица 3: процедурни аспекти

• Въвеждане на ясен протокол относно условията за достъп до информа-
ция, свързана с ХБРЯ.

• Проследяване на транспортирането и пренасянето на ХБРЯ материали, 
като се регистрират всички транзитни зони и крайни дестинации по 
съответния маршрут.

• Обезпечаване на процедури за отчетност и редовен одит, включително 
за отчет и докладване на инциденти, за да се гарантира, че всички 
съхранявани ХБРЯ материали са защитени и не са премествани.

• Съобразяване на количествата ХБРЯ материали, съхранявани в помеще-
ния на дадено съоръжение, с целите на извършваната дейност, и избяг-
ване на презапасяването.

• Въвеждане на програма за подобряване информираността на целия 
персонал относно ХБРЯ рискове, включително и за риска от преднаме-
рена злоупотреба.

• Обезпечаване на политики за вътрешна (институционална) ХБРЯ безо-
пасност и сигурност, които обхващат както физическата, така и инфор-
мационната сигурност. Провеждане на редовна оценка на риска и 
планиране на действия при извънредна ситуация в случай на инцидент 
с ХБРЯ материали.

• Извършване на редовен преглед и оценка на мерките за безопасност 
и сигурност.  

• Въвеждане на механизми за проверка и контрол относно спазването на 
установените процедури за безопасност и сигурност, както и за отчет 
на случаите, когато тези процедури се нарушават. 

• Провеждане на задължителни инспекции на местата с повишена сигур-
ност (лаборатории, складове на ХБРЯ вещества). 

• Гарантиране на техническата изправност и правилното използване на 
системите за сигурност.

2.2.3. незаконен пренос и трафик на хбря материали

Ако извършителите не могат да се сдобият с ХБРЯ материали в 
рамките на съответната държава, те могат да се опитат да си ги наба-
вят контрабандно от чужбина. Намаляването на риска от подобни 
действия изисква цялостна система от правна рамка, политики и мерки 
за засилване на пограничния контрол и навременното разкриване на 
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незаконни действия. В Таблици 4, 5 и 6 са описани основните пара-
метри, свързани с техническите, поведенческите и процедурните аспек-
ти на превенцията на незаконния трафик на ХБРЯ материали.

таблица 4: технически аспекти

• Инсталиране на техническо оборудване за откриване на ХБРЯ матери-
али (напр. сензори, технология за сканиране на контейнери и др.) в 
пограничните райони и граничните контролно-пропускателни пунктове.

• Инсталиране на техническо оборудване за проследяване движението на 
ХБРЯ материали в звената, където се използват. 

• Въвеждане на система за електронно засичане и проследяване на ХБРЯ 
материалите по време на техния пренос и транспорт.

таблица 5: поведенчески аспекти

• Обработване и използване на поверителната или класифицираната 
информация в съответствие с установените процедури. 

• Запознаване на служителите с възможната двойна употреба на ХБРЯ 
материалите и с необходимостта от превенция на риска от преднаме-
рена злоупотреба.

• Запознаване на служителите с правната рамка и правилата относно 
преноса и транспортирането на ХБРЯ материали, както в рамките на 
отделната държава, така и между различните държави.

таблица 6: процедурни аспекти

• Въвеждане на процедури за лиценз относно преноса и транспортира-
нето на ХБРЯ материали.

• Въвеждане на процедури за гарантиране спазването на съществуващи-
те правила за контрол на вноса и износа на материали с двойна упо-
треба.

• Провеждане на процедури за проверка и одит при получаването на 
ХБРЯ материали.  

• Обучение на служителите относно работата със служебна информация 
(поверителна или класифицирана), свързана с ХБРЯ материали, и спаз-
ването на съществуващите правила.
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2.2.4. разкриване на заговори относно хбря нападения

Събирането на разузнавателна информация и обмяната на сведения 
между отговорните служби за сигурност играят ключова роля в раз-
криването на потенциални незаконни действия, включително и ХБРЯ 
нападения, планирани от недържавни участници. От съществена важ-
ност е още всички институции и лица, които работят с ХБРЯ матери-
али, да имат базисни ситуационни познания относно риска от предна-
мерена злоупотреба с тях и да са в състояние да идентифицират 
признаците на подозрително поведение. Събирането на информация от 
общността е важна част от превенцията и може да допринесе за раз-
криване на бъдещи извършители, преди те да са в състояние да извър-
шат нападение. Ключовите технически, поведенчески и процедурни 
аспекти, свързани с разработването на ефективни механизми за раз-
криване на ХБРЯ заговори се описани в Таблици 7, 8 и 9. 

таблица 7: технически аспекти

• Въвеждане на системи за киберсигурност в звената, където се използват 
ХБРЯ материали.

• Въвеждане на системи за надежден обмен на данни между полицей-
ските и разузнавателните служби в реално време.

таблица 8: поведенчески аспекти

• Обучение на служителите в специализираните звена, където се използ-
ват ХБРЯ материали, с оглед идентифициране и докладване на призна-
ци на подозрително поведение. 

• Създаване на канали за комуникация между звената, които работят с 
ХБРЯ материали, и съответните компетентни власти, включително и с 
полицейските органи.

таблица 9: процедурни аспекти

• Въвеждане на процедури за докладване и реагиране в случай на подо-
зрително поведение в звената, където се използват ХБРЯ материали.

• Въвеждане на процедури за надежден обмен на данни в реално време 
между компетентните органи за сигурност на национално и европейско 
равнище. 
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2.2.5. готовност за реагиране и противодействие в случай 
на хбря инцидент

Готовността за реагиране и противодействие в случай на ХБРЯ инцидент 
е от основно значение за ограничаване на негативните последствия от 
преднамерени нападения. Видът на нападението определя и състава на 
екипа от компетентни органи, които следва да се отзоват на местопроиз-
шествието. За гарантиране безопасността на служителите на първа линия 
(пожарникари, полицаи, специални звена за сигурност, военнослужещи, 
медицински персонал) е необходимо извършването на прецизна оценка 
на мястото на инцидента. В случай че са използвани експлозиви, следва 
да се оцени състоянието на сградите, включително наличието на признаци 
за пожари или разпръснати токсични вещества. На базата на тази оценка 
следва да се осигури и необходимото защитно облекло, екипировка и 
оборудване за служителите на първа линия. Като индикатори за използва-
не на ХБРЯ материали могат да послужат специфични миризми и следи 
от оцветяване, локви с течности или повреди на инфраструктурата. 
Непосредствено след нападението може да се използват безпилотни лета-
телни апарати/системи от апарати (дронове), снабдени с ХБРЯ сензори, с 
оглед събиране на данни от мястото на инцидента. Това ще спомогне за 
установяване на вида материал, който е бил използван от извършителите. 
Следва да бъдат осигурени медицински екипи за бърза помощ, а при 
нужда – и мобилни лабораторни звена за извършване на диагностика. 
Ключови предпоставки, свързани с техническите, поведенческите и проце-
дурните аспекти относно готовността за реагиране и противодействие в 
случай на ХБРЯ инциденти са представени в Таблици 10, 11 и 12. 

таблица 10: технически аспекти

• Обезпечаване на преносимо оборудване и системи за оглед на место-
произшествието, провеждане на криминалистични действия, диагности-
ка, тестване, почистване и дезинфекция, в случай на кризисни събития, 
включително и при ХБРЯ инциденти.

• Осигуряване на защитни облекла, пригодени за работа с ХБРЯ матери-
али, за служителите на първа линия, които ще работят на мястото на 
инцидента.

• Въвеждане на интегрирана национална система за предупреждение и 
разпространение на информация сред съответните оперативни екипи и 
службите за сигурност.
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• Осигуряване на мобилни медицински екипи, включително и на полеви 
болници. 

• Готовност за предоставяне на защитни средства и за оказване на меди-
цинска помощ сред пряко засегнатото население по време на опера-
тивните действия за разрешаване на кризата, дезинфекция и отстраня-
ване на последствията от ХБРЯ инциденти. 

таблица 11: поведенчески аспекти

• Обезпечаване на оперативен капацитет на службите за извънредни 
ситуации за координирани действия за управление на ХБРЯ инцидент. 

• Обучение на служителите на първа линия за справяне с ХБРЯ инциденти.

• Запознаване на обществото с основните действия, необходими да се 
предприемат в случай на ХБРЯ инцидент. 

таблица 12: процедурни аспекти

• Приемане на план за действие на национално, регионално, местно и 
институционално ниво в случай на ХБРЯ инциденти.

• Провеждане на редовни практически симулативни упражнения за спра-
вяне с ХБРЯ криза на национално, регионално, местно и институционал-
но ниво. 

• Въвеждане на действащи процедури за навременно докладване на ХБРЯ 
инциденти, особено в звената, където се използват ХБРЯ материали. 

• Редовно тестване и подобряване на защитната екипировка и оборудва-
не на персонала и релевантните оперативни екипи, които имат контакт 
с ХБРЯ материали. Въвеждане на процедури за гарантиране осведоме-
ността на служителите относно различните нива на безопасност и 
сигурност, както и видовете екипировка и оборудване, които следва да 
се използват на всяко ниво.  

• Предоставяне на информация относно процедурите за евакуация при 
извънредни ситуации на публични места (търговски центрове, офис 
сгради, обществени зали, художествени и музикални галерии, публичен 
транспорт и др.).

• Редовно извършване на национална оценка на риска от ХБРЯ инциденти.

• Въвеждане на процедури за кризисна комуникация и обмен на инфор-
мация и данни.

• Осигуряване на екипи и услуги за подпомагане на жертвите от инциденти.
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1. заключение

Спектърът на ХБРЯ рискове е широк; той обхваща представите за 
риск, източниците на риск и факторите, които влияят на риска от ХБРЯ 
злоупотреба, както и хоризонтa на развитие на рисковете в европей-
ския контекст.

Независимо дали са разпространени в резултат на инцидент или 
преднамерено действие, химичните агенти, пандемните и епизоотични 

болести, както и радиоактивните и ядрените вещества, представляват 
сериозна заплаха за глобалното здраве, околната среда и икономиката.69

На европейско равнище съществува голям набор от специализирани 
регулаторни инструменти и стратегически насоки за борба с тероризма, 
което подчертава важната роля на Европейския съюз в управлението 
на кризи чрез проактивното партньорство между неговите институции 
и страните членки. 

Разработването на директория на химическите, биологичните, ради-
ационните и ядрените рискове, свързани със злоупотребата с ХБРЯ 
материали и информация в контекста на ЕС, се основава на резулта-
тите от прегледа на литературата относно документирани преднамере-
ни ХБРЯ инциденти, изследването на рисковете, свързани с напредъка 
на науката и технологиите, и проведеното проучване за оценка на 
химическите, биологичните, радиационните и ядрените рискове на 
национално ниво.

При подготовката на проучването са изготвени сценарии за възмож-
ните преднамерени ХБРЯ инциденти в държавите, участващи в иници-
ативата. Сценариите разглеждат различни прояви на злонамерени дейст-
вия с използването на химични, биологични и радиоактивни/ядрени 
материали, но не са включени в настоящия доклад от съображения за 
конфиденциалност.
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Следва да се отбележи, че всички национални доклади отчитат, че 
ХБРЯ предизвикателствата са разнообразни и многоспектърни и могат 
да варират в различните държави. Хоризонтът на развитие на ХБРЯ 
рисковете се променя постоянно и зависи от обстоятелствата на мест-
но, национално и международно ниво, както и от различни тенденции 
и фактори, вкл. глобалния напредък на науката и технологиите.

Химическите рискове се считат за високоприоритетни, поради голе-
мия обем от налични опасни и токсични химически вещества, мащаба 
на индустриалния сектор, в който намират широко приложение токсич-
ните химикали, както и поради опасността от индустриални и транс-
портни инциденти. Злоупотребата с химични вещества представлява 
особено голяма заплаха на европейско равнище.70

Съществен риск е и потенциалната злоупотреба с биологични аген-
ти и токсини. Оценката на този риск следва да отчита трудността при 
разграничаване на естествено възникващите болести от преднамерено 
причиненото заразяване.

Докладът отчита риска от злоупотреба с радиоактивни материали и 
радиоактивни отпадъци в рамките на медицинските структури, както и 
потенциалните здравни и психологически последствия, които подобни 
нападения могат да имат за населението и околната среда. Ядрените 
рискове, свързани със злоупотребата с материали, се разглеждат като 
малко вероятни. Въпреки това, следва да се отбележи необходимостта 
от постоянно подобряване на ядрената безопасност и сигурност.

Всяка от категориите риск – химически, биологичен, радиационен 
и ядрен – зависи от множество фактори и е важна в контекста на 
европейската сигурност. Трябва да се отчита обстоятелството, че 
терористичните актове с използването на ХБРЯ материали могат да 
бъдат, подобно на всички други терористични актове, непредсказуеми 
и неочаквани, с използването на нови технологии или стари такива, 
но по нов начин, като терористите могат да проявяват голяма изо-
бретателност.
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Тъй като ХБРЯ заплахите не познават граници, ЕС не може да ограничи 
действията си в рамките на територията на Евросъюза. Европейският 

съвет, Съветът на Европейския съюз и Европейският парламент 
нееднократно са изтъквали важността от свързването на вътрешните 

и външните политики за сигурност на ЕС, които отчитат и 
ХБРЯ заплахите.71

Приоритизацията на оценката на риска, извършена с подходящи 
за целта инструменти, е важна за укрепването на националната, реги-
оналната и международната готовност и за разпределението на роли-
те при справянето с ХБРЯ рискове от различно естество. Ефективният 
отговор на целия диапазон ХБРЯ рискове изисква проактивно мисле-
не, синергии и стратегии, както и ресурси и обучение. Многостепенното 
планиране на извънредна ситуация на всичките стадии от цикъла на 
превенцията и управлението на ХБРЯ риска е особено важно в това 
отношение. Подобряването на отчетността и осведомеността на съот-
ветните участници и изграждането на партньорства биха позволили 
реакцията на различните ХБРЯ рискове да е съобразена с местните 
условия в различните страни членки. Конструктивният диалог и синер-
гиите в рамките на ЕС и извън него са необходими, за да се подобри 
превенцията на рисковете за сигурността, включително и от предна-
мерени ХБРЯ инциденти.

2. основни изводи

Основните предизвикателства при справянето с ХБРЯ инциденти, 
включително и с преднамерени ХБРЯ нападения включват:

• Липса на възможности и капацитет за обеззаразяване.

• Ограничен набор от решения в усилията за обеззаразяване.

• Ограничени възможности и капацитет за специализирана медицин-
ска помощ.

• Липса на възможности и капацитет за справяне с отпадъците (вклю-
чително за отвеждането на заразените води).
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• Ограничени възможности и капацитет за реагиране и предприемане 
на контрамерки при криза.72

Базисният цикъл на управлението на ХБРЯ риска включва най-малко 
следните фази:

• превенция и намаляване на щетите: Действията се предприемат 
преди инцидента с оглед превенцията и минимизирането на послед-
ствията, като за целта се изготвят оценки на опасностите и уязвими-
те места.

• готовност: Оценките от първата фаза позволяват разработването на 
план за управление на ХБРЯ инцидента, включително придобиването 
на капацитет и провеждането на програми за обучение. Планът би 
следвало ясно да познава медицинския потенциал на местно, реги-
онално и национално ниво. Това може да изисква сключването на 
споразумения за координация между различните институции и служ-
би, за да могат те лесно да бъдат интегрирани в командната и 
контролната система. Плановете за управление би следвало да са 
възможно най-опростени и ясно формулирани, тъй като сложните 
планове могат да бъдат трудноизпълними.

• реагиране: При инцидент, планът за извънредна ситуация се прила-
га в реално време. Фазата на реагирането ще зависи от фазата на 
готовността.

• възстановяване: Накрая се предприемат действия за връщане към 
ситуацията, съществувала преди инцидента. Подобни действия могат 
да включат унищожаване на опасните материали и възстановяване 
на поразената при инцидента инфраструктура, както и по-нататъшно 
подпомагане на жертвите.73

Въз основа на гореописаните четири области, могат да се посочат 
следните ключови приоритети, свързани с управлението на ХБРЯ риска 
и подобряване устойчивостта на инфраструктурата, управлението, 
готовността и сътрудничеството (Каре 8, 9, 10 и 11).

72 Atlantic Treaty Association, Final Report Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear 
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каре 8: група „а“ – Инфраструктура

• Изготвяне на оценка на уязвимите места.

• Разработване на мерки и процедури за подобряване устойчивостта на 
всички елементи от критичната инфраструктура.

• Разработване на процедури по поддържане и надзор за гарантиране 
функционирането на инфраструктурата (включително веригата на дос-
тавки).

• Разработване на план за действие в извънредни ситуации, който да 
позволи на инфраструктурата да функционира на минимално ниво с 
използването на минимални ресурси.

• Разработване на системи за мониторинг и ранно сигнализиране при 
извънредна ситуация.

• Развиване на публични или частни механизми за финансиране на пови-
шената устойчивост на инфраструктурата.

• Разработване на процедури за отчетност и подвеждане под наказател-
на отговорност, насочени към по-стриктното прилагане на институ-
ционалните правила и националната правна рамка.

каре 9: група „б“ – Управление

• Формиране на координационни групи на местно, регионално и нацио-
нално ниво за управление на ХБРЯ кризи.

• Разработване на стандарти за методите, процедурите и инструментите 
по гарантиране на устойчивост.

• Изготвяне оценка за заплахите и рисковете.

• Разработване на план за устойчивост с краткосрочен и дългосрочен 
обхват с оглед превенцията, ограничаване последствията, реакцията и 
възстановяването при ХБРЯ инциденти.

• Разработване на планове за действие при извънредни ситуации на 
национално и регионално ниво.

• Разработване на регулаторна рамка с ясно дефинирани задължения и 
отговорности на различните участващи институции.

• Разработване на мерки и процедури за устойчивост с оглед защитата 
на публичните пространства.

• Интегриране на местните, регионалните, националните и международ-
ните планове за управление и стратегически дейности при ХБРЯ кризи.
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каре 10: група „в“ – готовност

• Разработване на комуникационна платформа, която да позволява редо-
вен обмен на информация през периоди на криза.

• Повишаване на обществената информираност за управлението на ХБРЯ 
рискове.

• Насърчаване на публично-частните партньорства в развитието на 
инструменти, практики, технологии и методологии за управление на 
ХБРЯ кризите.

• Изготвяне на оценка на капацитета.

• Разработване на образователни и обучителни механизми за нуждите на 
екипите за реагиране при кризи, местните власти, службите за справя-
не с извънредни ситуации и на институциите, ангажирани с опазване-
то на критичната инфраструктура.

• Обобщаване на уроците и добрите практики на базата на предишен 
опит при управление на кризи за нуждите на обучителните програми 
по ХБРЯ подготовка и квалификация.

каре 11: група „г“ – сътрудничество

• Активизиране участието в местни, регионални, национални и междуна-
родни мрежи за насърчаване знанията, обмяната на опит и повишава-
не квалификацията и потенциала.

• Възлагане на специфични отговорности и задължения и предоставяне 
на нужните ресурси на всичките участващи институции в усилията в 
рамките на превенция, подготовка, реагиране и възстановяване при 
ХБРЯ инцидент.

• Разработване на практики и процедури за междусекторна координация 
и сътрудничество и създаване на мрежи за сътрудничество.

• Развиване на култура на устойчивост у гражданите.

• Разработването на техническо обучение и практически упражнения в 
различни сектори.

• Организиране на публични консултации за гарантиране участието на 
обществеността и за сътрудничество при ХБРЯ инцидент.

• Разработване на обучителни сесии и семинари за граждани и органи-
зации в съответствие с техните специфични нужди. 


