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Резюме

Настоящият доклад представя методология за оценка на националния капа-
цитет за противодействие на злоупотребата с химически, биологични, радио-
активни и ядрени (ХБРЯ) материали и свързаната с тях информация. Това 
включва риска от използване на биологично, химическо или ядрено оръжие, 
наричани общо „оръжия за масово унищожение“ (ОМУ), от страна на държа-
вен или недържавен субект. Отправната точка на предложената методология 
е единният подход за управление на ХБРЯ рискове, независимо от това дали те 
възникват в резултат на природно явление, или човешка намеса, като целта е 
да се подчертаят конкретни аспекти в процеса на предотвратяване и реагира-
не на злоупотребата с ХБРЯ материали и свързаната с тях информация.

Методологията използва концепцията за химическа, биологична, радиоло-
гична и ядрена (ХБРЯ) сигурност като общ организационен принцип за из-
граждане на модел на националния капацитет. За да разгърне тази концепция, 
докладът представя примерна класификация на видовете ХБРЯ заплахи, при-
чинени от държавни или недържавни субекти, като откроява фактори и тен-
денции, сходни за отделните категории заплахи. Химическата, биологичната, 
радиологичната и ядрената сигурност обхваща два взаимосвързани процеса: 
1) превенция на злоупотребата, в т.ч. диверсията с ХБРЯ материали и свърза-
ната с тях информация и инфраструктура; и 2) ефективно реагиране в случай 
на умишлено причинени ХБРЯ инциденти. Осъществяването на тези цели из-
исква интегриране на съображенията за ХБРЯ сигурност в различни области 
на дейност. Капацитетът за ХБРЯ сигурност касае способността за ефективно, 
ефикасно и устойчиво изпълнение на функциите и дейностите, свързани с 



6 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ХИМИЧЕСКИ, БИОЛОГИЧНИ, РАДИАЦИОННИ И ЯДРЕНИ ЗАПЛАХИ

обезпечаването на ХБРЯ сигурност.1 Капацитетът за ХБРЯ сигурност може да 
бъде разгледан от гледна точка на нива и измерения. Разработването на мето-
дологията се основава на следните презумпции:

 • ХБРЯ сигурност е обект на регулация от множество международни нор-
мативни режими. 

 • ХБРЯ сигурност обхваща различни сектори на правителствено (държав-
но) равнище и на гражданското общество. 

 • Капацитетът за ХБРЯ сигурност включва споделена отговорност между 
заинтересованите страни за намаляване на риска от злоупотреба с ХБРЯ 
материали и свързаната с тях информация. 

Методологията предоставя рамка за оценка на националния капацитет за 
ХБРЯ сигурност, която подчертава ролята на взаимодействието между заинте-
ресованите страни в процеса на предотвратяване и реагиране на ХБРЯ заплахи. 
Тази рамката обхваща следните аспекти:

 • Цялостния системен контекст на национално равнище, включващ съот-
ветните правно-политически и регулаторни рамки и институционална 
уредба, в т.ч. разпределението на ключови функции и координацията 
между различните компетентни органи.

 • Разпределението и изпълнението на функциите, свързани с обезпечаване 
на ХБРЯ сигурност.

 • Свързаност, взаимозависимости и комуникация между отделните реле-
вантни сектори и заинтересовани страни.2

Методологията подчертава, че капацитетът за ХБРЯ сигурност следва да се раз-
глежда не като постоянно състояние, а като процес. Оценката на капацитета е 
от значение, за да се гарантира, че съответните нормативни рамки, механизми 
и структури са устойчиви и могат ефективно да се справят с възникващите 
предизвикателства в областта на ХБРЯ сигурност. 

1 Адаптирано от United Nations Development Programme, Capacity Assessment and Development: In a 
Systems and Strategic Management Context, Technical Advisory Paper No 3, January 1998.

2 Адаптирано от Food and Agriculture Organisation of the United Nations (UN FAO), FAO Biosecurity 
Toolkit, 2007.

https://digitallibrary.un.org/record/1488762?ln=en
https://digitallibrary.un.org/record/1488762?ln=en
https://www.fao.org/documents/card/en/c/dabe206a-5776-5bb7-83d3-316155d2d4f9/
https://www.fao.org/documents/card/en/c/dabe206a-5776-5bb7-83d3-316155d2d4f9/


Въведение

Химическите, биологичните, радиационните и ядрените (ХБРЯ) инциденти 
включват разпръскването на токсични вещества вследствие на различни пред-
поставки. Пример за това са авариите, които могат да възникнат в резултат на 
природни бедствия, техническа повреда или човешка грешка, в т.ч. небреж-
ност. Но подобни инциденти могат да бъдат и умишлено причинени, което 
включва злоупотребата с ХБРЯ агенти, материали и/или свързаната с тях ин-
формация с цел да се нанесе вреда на хора, инфраструктура или околна среда. 
Въпреки че мероприятията за реагиране в случай на ХБРЯ инцидент, независи-
мо от това как той е бил причинен, споделят общи елементи, ХБРЯ нападения 
могат да бъдат трудни за предвиждане и за да се гарантира тяхното ефективно 
предотвратяване, следва да се отчетат множество различни фактори. В зависи-
мост от вида на използваните отровни вещества, агенти или материали (т.е. хи-
мически, биологични или радиоактивни/ядрени) ще са необходими подходя-
щи мерки за тяхното навременно идентифициране, ранно известяване относно 
възникналата извънредна ситуация, ограничаване и обеззаразяване на засегна-
тия от инцидента периметър и разследване на причините за инцидента. 

Настоящият доклад разглежда предотвратяването и противодействието на 
умишлено причинените ХБРЯ инциденти. Той представя методология за 
оценка на националния капацитет, която илюстрира прилагането на между-
секторен подход при управлението на ХБРЯ рискове за сигурността, при който 
определящата характеристика на капацитета е взаимодействието между раз-
личните заинтересовани страни. Химическата, биологичната, радиологичната 
и ядрената (ХБРЯ) сигурност обхваща два взаимосвързани процеса: (1) превен-
ция на злоупотребата, в т.ч. диверсия с ХБРЯ материали и свързаната с тях ин-
формация; и (2) ефективно реагиране в случай на умишлено причинени ХБРЯ 
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инциденти. Осъществяването на тези цели се основава на необходимостта от 
цялостен подход за управление на ХБРЯ рискове, който изисква интегриране 
на съображенията за ХБРЯ сигурност в различни области на дейност. Предло-
жената методология използва концепцията за ХБРЯ сигурност като общ ор-
ганизационен принцип за изграждане на модел на националния капацитет. 
Капацитетът за ХБРЯ сигурност касае способността за ефективно, ефикасно и 
устойчиво изпълнение на функциите и дейностите, свързани с обезпечаването 
на ХБРЯ сигурност.3 Капацитетът за ХБРЯ сигурност може да бъде разгледан 
на няколко нива – (1) системно ниво; (2) организационно ниво; и (3) индивиду-
ално ниво. Методологията предоставя рамка за оценка на националния капа-
цитет за ХБРЯ сигурност, която подчертава ролята на взаимодействието между 
заинтересованите страни в процеса на предотвратяване и реагиране на ХБРЯ 
заплахи. Основен акцент е разбирането, че капацитетът за ХБРЯ сигурност не 
е постоянно състояние, а процес, и че оценката на капацитета е от значение, за 
да се гарантира, че съответните нормативни рамки, механизми и структури са 
устойчиви и могат ефективно да се справят с възникващите предизвикателства 
в областта на ХБРЯ сигурност. 

В раздел 2 на доклада е представена примерна категоризация на заплахите от 
възможната злоупотреба с ХБРЯ материали и свързана с тях информация. Раз-
гледани са заплахи от държавни и недържавни субекти, като се подчертават 
сходните за различните видове заплахи тенденции и фактори, които опреде-
лят сложността на предотвратяването на умишлено причинените ХБРЯ инци-
денти. 

В раздел 3 е представена методология за оценка на националния капацитет за 
ХБРЯ сигурност. Той е разгледан от гледна точка на различни измерения, като 
са предложени примерни предпоставки (индикатори), които характеризират 
всяко измерение. Методологията предоставя цялостна рамка за систематизи-
ран преглед на съществуващата национална правно-политическа, регулатор-
на и институционалната уредба на ХБРЯ сигурност, както и на взаимозави-
симостите и взаимодействията между различните заинтересовани страни от 
държавния и гражданския сектор. Методологията е придружена от Насоки за 
подготовка и обучение относно първоначалното реагиране при умишлено причинени 
ХБРЯ инциденти4. Насоките съдържат практически упражнения, базирани на 
сценарии, които могат да се използват за валидиране на процедури, инстру-
менти и практики за управление на ХБРЯ рискове за сигурността. 

3 Адаптирано от United Nations Development Programme, Capacity Assessment and Development: In a 
Systems and Strategic Management Context, Technical Advisory Paper No 3, January 1998.

4 MASC-CBRN, Първоначалното реагиране при умишлено причинени ХБРЯ инциденти: Насоки за 
обучение и подготовка, ноември 2022.

https://digitallibrary.un.org/record/1488762?ln=en
https://digitallibrary.un.org/record/1488762?ln=en
https://masc-cbrn.eu/publications/cbrn-threats-training-guide-for-first-responders/
https://masc-cbrn.eu/publications/cbrn-threats-training-guide-for-first-responders/


Категоризация на  
ХБРЯ заплахи 

Този раздел разглежда обхвата и сложността на ХБРЯ заплахи. Усилията за пре-
дотвратяване и противодействие на злоупотребата с ХБРЯ агенти, материали и/
или свързана с тях информация спомагат за укрепването на международните ре-
жими, които забраняват химическите и биологичните оръжия и разпростране-
нието на ядрени оръжия (колективно наричани оръжия за масово унищожение, 
ОМУ). Тези усилия включват множество сфери на дейност, като обхващат целия 
цикъл на използване на химически, биологични, радиоактивни или ядрени ма-
териали/агенти и свързаната с тях информация, в т.ч. тяхното разработване, про-
изводство, безопасна употреба, съхранение, превоз, пренасяне и унищожаване. 

Заплахата представлява сбор от намерение и възможност, като определящи в 
случая са потенциалните последици и целесъобразността (от гледна точка на 
противника) на конкретния вид умишлено причинен ХБРЯ инцидент.5 Запла-
хите могат да бъдат идентифицирани като „заплахи от“ (т.е. кой е противникът, 
с какъв вид материал или информация може да разполага или до какви активи 
може да търси достъп и как би могъл да използва тези активи – материал и/
или информация – за да причини вреда) или „заплахи към“ (т.е. стратегически 
цели или места, където търсените активи – материал или информация – могат 
да се използват). Анализът на заплахите включва разглеждане на възможните 
противници, активи и тактики, които противниците биха могли да използват, 
за да се сдобият с търсените от тях активи, както и да нанесат вреда. 

5 Адаптирано от International Atomic Energy Agency (IAEA), National Nuclear Security Threat Assess-
ment, Design Basis Threats and Representative Threat Statements, IAEA Nuclear Security Series No. 10-G, 
2021. 

https://www.iaea.org/publications/13618/national-nuclear-security-threat-assessment-design-basis-threats-and-representative-threat-statements
https://www.iaea.org/publications/13618/national-nuclear-security-threat-assessment-design-basis-threats-and-representative-threat-statements


10 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ХИМИЧЕСКИ, БИОЛОГИЧНИ, РАДИАЦИОННИ И ЯДРЕНИ ЗАПЛАХИ

Възможните противници се анализират от гледна точка на намерения, мотива-
ция и способности.6 Намерението може да включва например неправомерното 
притежание на ХБРЯ материал, сдобиването с чувствителна информация или 
причиняването на вреда или щета. Мотивацията може да бъде финансова, по-
литическа или идеологическа, както и да е резултат от недоволство или вслед-
ствие на принуда. Способностите на противника се определят от характерис-
тики като броя на участващите лица, нивото на организация и координация, 
необходимите знания и умения и др. Противниците могат да включват вътреш-
ни лица, т.е. лица с легитимен достъп до конкретни съоръжения или дейности, 
или чувствителна информация или информационни активи, които биха могли 
да извършат или по друг начин да улеснят злоупотребата с ХБРЯ материали. 

Активите представляват ХБРЯ материали или информация, които противни-
кът би могъл да използва, за да причини вреда.7 Активите обхващат вида и 
количеството на материалите или информацията, начина на тяхното придо-
биване и местата, където се съхраняват. Тактиките касаят възможните начини 
за причиняване на умишлени ХБРЯ инциденти, т.е. как/кога/къде противникът 
може да извърши нападение. 

Фигура 1. Връзка между заплаха и риск

НЕПРИЯТЕЛ АКТИВ ТАКТИКИ

ЗАПЛАХА УЯЗВИМОСТ ПОСЛЕДСТВИЯ

ВЪЗМОЖНА ЗАПЛАХА

ВЕРОЯТНОСТ

РИСК

Източник: Въз основа на IAEA.8

6 International Atomic Energy Agency (IAEA), National Nuclear Security Threat Assessment, Design Basis 
Threats and Representative Threat Statements, IAEA Nuclear Security Series No. 10-G, 2021.

7 Адаптирано от International Atomic Energy Agency (IAEA), Risk Informed Approach for Nuclear Secu-
rity Measures for Nuclear and Other Radioactive Material out of Regulatory Control, IAEA Nuclear Security 
Series No. 24-G, 2015.

8 Адаптирано от International Atomic Energy Agency (IAEA), Risk Informed Approach for Nuclear Secu-
rity Measures for Nuclear and Other Radioactive Material out of Regulatory Control, IAEA Nuclear Security 
Series No. 24-G, 2015. 

https://www.iaea.org/publications/13618/national-nuclear-security-threat-assessment-design-basis-threats-and-representative-threat-statements
https://www.iaea.org/publications/13618/national-nuclear-security-threat-assessment-design-basis-threats-and-representative-threat-statements
https://www.iaea.org/publications/10677/risk-informed-approach-for-nuclear-security-measures-for-nuclear-and-other-radioactive-material-out-of-regulatory-control
https://www.iaea.org/publications/10677/risk-informed-approach-for-nuclear-security-measures-for-nuclear-and-other-radioactive-material-out-of-regulatory-control
https://www.iaea.org/publications/10677/risk-informed-approach-for-nuclear-security-measures-for-nuclear-and-other-radioactive-material-out-of-regulatory-control
https://www.iaea.org/publications/10677/risk-informed-approach-for-nuclear-security-measures-for-nuclear-and-other-radioactive-material-out-of-regulatory-control
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Заплахите и рисковете са взаимосвързани. Рискът от злоупотреба с ХБРЯ мате-
риали се определя от съществуващите заплахи, уязвимостите, които биха уле-
снили осъществяването на тези заплахи, и възможните последици, в случай 
на злоупотреба или умишлено нападение. Рискът може да бъде изразен коли-
чествено – например като очаквана загуба (брой жертви/щети за година) – или 
качествено, като се използва относителна стойност (например нисък, среден и 
висок) (Фигура 1).9

Предложената категоризация на ХБРЯ заплахите разглежда две общи групи 
заплахи: заплахи от държавни субекти и заплахи от недържавни субекти (Фи-
гура 2).10 Много от тези заплахи не са нови по своята същност, но начините, 
по които те могат да се проявят, се променят, в т.ч. и в резултат на нововъз-
никващите технологии и по-широкия достъп до чувствителна информация и 
материали.

Фигура 2. Примерна категоризация на ХБРЯ заплахи

ДЪРЖАВИ
НЕДЪРЖАВНИ 
СУБЕКТИ

УПОТРЕБА НА ОМУ

УМИШЛЕНИ ИНЦИДЕНТИ С 
ХБРЯ МАТЕРИАЛИ

КИБЕРАТАКИ / КИБЕРПРЕСТЪПНОСТ

ДЕЗИНФОРМАЦИЯ

АТАКИ СРЕЩУ 
КРИТИЧНА 

ИНФРАСТРУКТУРА

ИЗМАМИ / 
ФАЛШИВИ 
СИГНАЛИ

„ВЪТРЕШНИ“ ЗАПЛАХИ

Източник: Консорциум MASC-CBRN.

Научните и технологичните иновации са важен източник на нови решения 
под формата на продукти, техники, процеси и т.н., които могат да доприне-

9 Адаптирано от International Atomic Energy Agency (IAEA), Risk Informed Approach for Nuclear Secu-
rity Measures for Nuclear and Other Radioactive Material out of Regulatory Control, IAEA Nuclear Security 
Series No. 24-G, 2015.

10 За неотдавнашен анализ на ХБРЯ заплахи, пред които е изправен ЕС, вж. Alexandra Rim-
pler-Schmid et al. EU Preparedness and Responses to Chemical, Biological, Radiological and Nuclear (CBRN) 
Threats, Study requested by the European Parliament’s (EP) Subcommittee on Security and Defence 
(SEDE), 16 July 2021. 

https://www.iaea.org/publications/10677/risk-informed-approach-for-nuclear-security-measures-for-nuclear-and-other-radioactive-material-out-of-regulatory-control
https://www.iaea.org/publications/10677/risk-informed-approach-for-nuclear-security-measures-for-nuclear-and-other-radioactive-material-out-of-regulatory-control
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EXPO_STU(2021)653645
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EXPO_STU(2021)653645
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сат за подобряването на защитата срещу умишлено причинени ХБРЯ инци-
денти. Това включва, освен всичко, разработване на методи за по-бързо, лесно 
и надеждно откриване и идентифициране на ХБРЯ материали; подобряване 
на подходите в сферата на криминалистиката; изграждане на по-ефективни 
системи за физическа защита, дезинфекция и обеззаразяване; и създаване на 
устойчиви комуникационни системи за ранно предупреждение и координа-
ция за реагиране в случай на умишлено причинен инцидент. Наред с легитим-
ните си приложения, новите технологии могат да бъдат използвани и с цел 
планиране и извършване на ХБРЯ нападения (Фигура 3). Тъй като рисковете от 
злоупотреба с новите технологии може да не са очевидни веднага, прилагането 
на широкоспектърна оценка на въздействието може да улесни тяхното ранно 
идентифициране, както и разглеждането и прилагането на мерки за смекчава-
не на възможните негативни последици. 

Фигура 3. Въздействие на науката и технологиите по отношение на 
управлението на риска от умишлено причинени ХБРЯ инциденти

ДОСТИЖЕНИЯ В НАУКАТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ

НОВИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ  ВЪЗМОЖНОСТИ

РИСКОВЕ ЗА ЗАЩИТАТА ОТ 
УМИШЛЕНИ ХБРЯ ИНЦИДЕНТИ 

ПОЛЗИ ЗА ЗАЩИТАТА ОТ 
УМИШЛЕНИ ХБРЯ ИНЦИДЕНТИ

Източник: Консорциум MASC-CBRN.

ХБРЯ заплахи от държавни субекти

ХБРЯ заплахи от държавни субекти включват следните три групи:
 • заплахи, свързани с употребата на ОМУ/ХБРЯ материали/агенти по вре-

ме на въоръжен конфликт;
 • хибридни заплахи, свързани с употребата на ОМУ/ХБРЯ материали/аг-

енти;
 • заплахи от държавно-спонсорирани терористични нападения с употре-

бата на ОМУ/ХБРЯ материали/агенти. 

Всяка една от тези групи е подробно разгледана в този подраздел.
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Заплахи, свързани с употребата на ОМУ/ХБРЯ материали/агенти  
по време на въоръжен конфликт

Тази група заплахи касае рисковете от използването на ОМУ по време на въо-
ръжен конфликт и включва заплахите за нападения или саботажи срещу хи-
мически, биологични или ядрени съоръжения. 

И трите класа оръжия за масово унищожение – химически, биологични и яд-
рени – са били използвани във въоръжен конфликт. Разработването, складира-
нето, придобиването, съхраняването и използването на биологични, токсични 
и химически оръжия от страна на държавите е забранено от международно-
то право. Конвенцията за забрана на разработването, производството и нат-
рупването на запаси от бактериологични (биологични) и токсични оръжия и 
за тяхното унищожаване (КБТО) от 1975 г. е първият международен договор, 
който забранява цял клас оръжия за масово унищожение. Няколко държави 
продължават да работят по програми за биологично оръжие до началото на 
90-те години дори и след като са подписали (Ирак) или ратифицирали КБТО 
(Съветският съюз, Южна Африка по време на апартейда).11 Химическите оръ-
жия са забранени в края на 90-те години и оттогава почти всички обявени съ-
ществуващи запаси от тези оръжия са унищожени. Въпреки това използване-
то на химическо оръжие по време на гражданската война в Сирия (дори и след 
като Сирия ратифицира Конвенцията за забрана на химическото оръжие през 
2013 г.) подчертава предизвикателствата пред обезпечаване на ефективното 
изпълнение на съответните международни разпоредби, както и трудностите 
при установяването на отговорност за нападения с употребата на химическо 
оръжие. Международният режим, който забранява разпространението на яд-
рено оръжие, прави разграничение между държавите, които вече притежават 
ядрено оръжие преди влизането в сила на Договора за неразпространение на 
ядрено оръжие (ДНЯО), и държавите, които не притежават ядрено оръжие. 
Държавите, притежаващи ядрено оръжие, се задължават да не пренасят ядре-
но оръжие или да подпомагат или насърчават по друг начин държавите, които 
не притежават ядрено оръжие, да произвеждат такъв вид оръжие.12 Държави-
те, които не притежават ядрено оръжие, се задължават да изпълняват спора-
зуменията за гаранции, посочени в ДНЯО, и да не използват атомната енергия 
за разработване на оръжие. Договорът за неразпространение на ядреното оръ-
жие не е ратифициран от всички държави и обезпечаването на ефективното 
изпълнение на неговите разпоредби все още среща предизвикателства.13

11 Вж. например Mark Wheelis et al.(eds.) Deadly Cultures: Biological Weapons since 1945, Harvard Univer-
sity Press, 2006.

12 United Nations Office for Disarmament Affairs, Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, 
1970.

13 Вж. например International Atomic Energy Agency (IAEA), Verification and Monitoring in Iran, 2022.

https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/npt/text
https://www.iaea.org/newscenter/focus/iran
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Независимо от своите несъвършенства, международните режими за разоръ-
жаване и неразпространение на ОМУ утвърждават общоприети очаквания за 
неизползването на ОМУ. Всяка заплаха или възможна употреба на ОМУ би 
предизвикала мигновена реакция от страна на международната общност и 
своевременно прилагане на пропорционални ответни мерки. Устойчивостта 
на тези норми е взаимосвързана с интегритета на съответните международни 
и национални регулаторни и политически рамки, механизми и институции, 
които имат за цел да осигурят надеждна готовност и способност за реагиране, 
в т.ч. за откриване, противодействие, защита и разследване на възможната упо-
треба на ОМУ. 

Освен прякото използване на ОМУ е възможно да се разгледа сценарий, при 
който държава, участваща във въоръжен конфликт срещу друга държава, 
може да се опита да извлече стратегическо предимство посредством напа-
дения срещу местни химически, биологически или ядрени съоръжения или 
инфраструктура. Ефектите от подобен вид нападения биха могли да бъдат 
съизмерими с тези от реално нападение с ОМУ. Пример за това е ситуацията 
в Запорожката атомна електроцентрала в Украйна, където Международната 
агенция за атомна енергия (IAEA) установи сериозни нарушения на безопас-
ността и сигурността по време на продължаващите военни действия в резултат 
на руската инвазия, започнала през февруари 2022 г.14

Хибридни заплахи, свързани с употребата на  
ОМУ/ХБРЯ материали/агенти

Хибридните заплахи обхващат държавно-санкционирани принудителни или 
подривни дейности и мероприятия, които остават под прага на официално 
обявен военен конфликт.15 Подобен вид дейности и мероприятия разчитат на 
комбинация от конвенционални и неконвенционални методи, например дип-
ломатически, военни, икономически или технологични, за да се възползват от 
уязвимостта на държавата жертва с цел да повлияят на вземането на решения 
на местно ниво. Хибридните заплахи се подхранват от липсата на еднозначна 
политическа позиция, което може да затрудни тяхното предотвратяване и раз-
криване. 

Хибридните заплахи, свързани с употребата на ОМУ/ХБРЯ материали/агенти, 
могат да прие мат различни форми. Например те могат да включват (1) използ-
ване на ОМУ/ХБРЯ материали/агенти; (2) саботаж, включително чрез злонаме-

14 Вж. International Atomic Energy Agency (IAEA), Nuclear Safety and Security in Ukraine, 2022.
15 European Commission, Joint Communication to the European Parliament and the Council: Joint Framework 

on Countering Hybrid Threats, JOIN(2016) 18, 6 April 2016; European Centre of Excellence for Counter-
ing Hybrid Threats, Hybrid Threats as a Concept, 2022.

https://www.iaea.org/nuclear-safety-and-security-in-ukraine
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016JC0018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016JC0018
https://www.hybridcoe.fi/hybrid-threats-as-a-phenomenon/


 15

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОЦЕНКА НА НАЦИОНАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ

рено използване на киберпространството; и (3) използване на кампании за де-
зинформация с цел манипулиране на общественото мнение, дискредитиране 
на властите и повлияване на социалното поведение.

Държавно-спонсорираните покушения с използване на ОМУ/ХБРЯ материали/
агенти са показателни за предизвикателствата при противодействието и реа-
гирането в случай на хибридни заплахи. Подобен вид нападения обикновено 
са сравнително малки по мащаб инциденти, насочени към определено лице. В 
този смисъл дори малко количество от силно действащ ОМУ/ХБРЯ мате риал/ 
агент би било достатъчно, за да доведе до увреждане или летален изход. В зависи-
мост от използвания материал/агент симптомите в резултат от неговото действие 
може да не се проявят веднага или да са често срещани и да не могат веднага 
да се свържат с конкретния причинител.16 Забавянето при идентифицирането 
на въпросния материал/агент може да попречи на прилагането на подходящи 
терапевтични мерки и да затрудни лечението. Това, от своя страна, би оказало 
въздействие върху процеса на установяване на начина на излагане на въпросния 
материал/агент и би могло да възпрепятства разследването на нападението. 

Актове на саботаж, включително под формата на „вътрешни заплахи“ като 
шпионаж и злоупотреба с достъп, срещу съоръжения или инфраструктура от 
значение за националната сигурност могат да компрометират способността 
на държавата за отбрана и гражданска защита в случай на употреба на ОМУ/
ХБРЯ материали/агенти. Кибератаките, насочени към стратегически промиш-
лени или научни обекти, могат да доведат до загуба, теч или кражба на ва-
жни данни или да причинят технически повреди и аварии, в т.ч. изпускане на 
токсични вещества.17 Кибератаките могат да се използват и за нарушаване на 
работата на системи за обмен на информация и комуникация от особена об-
ществена значимост, включително системи, които са от решаващо значение за 
гарантирането на готовността за реагиране при извънредни ситуации и упра-
влението на кризи.

За да се справят с нововъзникващите киберзаплахи и да предотвратят риска 
от злоупотребата с киберпространството за военни цели, държавите работят 
за постигането на международен консенсус относно разработването на норми 
за отговорно поведение в киберпространството. Тези норми отразяват очаква-
нията на международната общност и могат да спомогнат за предотвратяване на 
конфликти в средата на ИКТ (информационните и комуникационните техно-

16 По този въпрос вж. например Jonathan Tucker, ‘The Body’s Own Bioweapons’, Bulletin of Atomic 
Scientists, vol. 64:1 (2008), pp. 16-22.

17 Вж. например North Atlantic Treaty Organisation, NATO’s Chemical, Biological, Radiological and Nucle-
ar (CBRN) Defence Policy, last updated 5 July 2022.

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.2968/064001006
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_197768.htm
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_197768.htm
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логии) и да гарантират нейното използване само и единствено за мирни цели.18 
Групата на правителствените експерти (ГПЕ) за насърчаване на отговорното по-
ведение на държавите в киберпространството в контекста на международната 
сигурност дефинира единадесет принципа с необвързващ характер с прилежа-
щите към тях примери относно видовете институционални механизми, които 
държавите могат да въведат, за да повишат киберсигурността и да противо-
действат на злонамерените дейности в киберпространството (Каре 1).19

Каре 1. Норми за отговорно поведение на държавата  
в киберпространството

#1 Междудържавно сътрудничество за повишаване на стабилността и сигур-
ността при използването на ИКТ и за предотвратяване на злонамерени прак-
тики в областта на ИКТ 

Препоръки

Въвеждане или укрепване на съществуващите на национално равнище 
механизми, структури и процедури, като например съответните поли-
тики и законодателство и процесите за тяхното преразглеждане; меха-
низмите за управление на кризи и инциденти; възможностите за сътруд-
ничество между отделните сектори на правителството; механизмите за 
сътрудничество и диалог с частния сектор, академичните среди, граж-
данското общество и научната общност.

#2 Цялостен преглед на релевантната информация в случай на инциденти с 
ИКТ 

Препоръки

Създаване или укрепване на съответните национални структури, поли-
тики, процеси, законодателни рамки и координационни механизми в 
сферата на ИКТ, за да се улесни разследването и реагирането при инци-
денти с ИКТ, свързани с участието на държавни субекти с цел да се оцени 
сериозността на подобни инциденти и риска от тяхното повторение. 

18 Бележка на Генералния секретар на ООН, Group of Governmental Experts on Advancing Responsible 
State Behaviour in Cyberspace in the Context of International Security, A/76/135, 14 July 2021.

19 Вж. United Nations Office for Disarmament Affairs, Group of Governmental Experts on Advancing 
Responsible State Behaviour in Cyberspace in the context of International Security.

https://www.un.org/disarmament/publications/library/76-ga-sg-report/
https://www.un.org/disarmament/publications/library/76-ga-sg-report/
https://www.un.org/disarmament/group-of-governmental-experts/
https://www.un.org/disarmament/group-of-governmental-experts/
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#3 Предотвратяване на злоупотреба с ИКТ на собствена територия

Препоръки

Предприемане на всички подходящи и разумно достъпни и осъществи-
ми стъпки за откриване, разследване и справяне с риска от злонамерени 
дейности в областта на ИКТ, възникващи на собствена територия, вклю-
чително чрез създаването на структури и механизми за формулиране и 
разглеждане на молби за международна помощ.

#4 Сътрудничество за намаляване на риска от използването на ИКТ за теро-
ристични и престъпни цели

Препоръки

Създаване на национални политики, законодателство, структури и меха-
низми, които улесняват трансграничното сътрудничество по технически, 
правоприлагащи, правни и дипломатически въпроси, свързани с про-
тиводействието на използването на ИКТ за терористични и престъпни 
цели; разработване на подходящи протоколи и процедури за събира-
нето, обработването и съхраняването на онлайн доказателства, свързани 
с използване на ИКТ за престъпни и терористични цели, и оказване на 
своевременно съдействие при разследвания. 

#5 Зачитане на правата на човека и неприкосновеността на личния живот 
както в киберпространството, така и извън него

Препоръки

Инвестиране в и развиване на технически и регулаторни мерки, за на-
сърчаване на използването на ИКТ по начин, който е по-приобщаващ и 
достъпен и не оказва отрицателно въздействие върху представителите на 
отделни общности или групи.

#6 Въздържане от умишлено увреждане на критичната инфраструктура в 
друга държава

Препоръки

Отчитане на факта, че всяка държава сама определя кои инфраструкту-
ри или сектори смята за критични в рамките на своята юрисдикция в 
съответствие с националните приоритети и методи за категоризиране 
на критичната инфраструктура; въвеждане на политически и законода-



18 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ХИМИЧЕСКИ, БИОЛОГИЧНИ, РАДИАЦИОННИ И ЯДРЕНИ ЗАПЛАХИ

телни мерки на национално равнище, за да се гарантира, че дейностите 
с ИКТ, провеждани или подкрепяни от дадена държава, и които могат 
да окажат въздействие върху критичната инфраструктура или предоста-
вянето на важни обществени услуги в друга държава, са в съответствие с 
тази норма, използват се в съответствие с международните правни раз-
поредби и подлежат на цялостен преглед и надзор.

#7 Защита на критичната инфраструктура

Препоръки

Засилване на мерките за киберсигурност по отношение на критичната 
инфраструктура и укрепване на съществуващите или разработване на 
допълнителни процеси и процедури за откриване и смекчаване на по-
следиците от инциденти в сферата на ИКТ, засягащи подобна инфра-
структура; насърчаване на мерки за гарантирането на безопасността и 
сигурността на продуктите, използващи ИКТ, през целия им жизнен 
цикъл или за класифициране на инцидентите с ИКТ по отношение на 
техния мащаб и сериозност.

#8 Разглеждане на молби за помощ в случай на злоупотреба в сферата на ИКТ, 
включително действия, насочени към критичната инфраструктура

Препоръки

Насърчаване на съгласувани и прозрачни процеси и процедури за ис-
кането на помощ от друга държава и за разглеждането на постъпилите 
молби за помощ.

#9 Осигуряване на интегритета на веригата за доставки

Препоръки

Въвеждане на всеобхватни, прозрачни, обективни и безпристрастни нор-
мативна рамка и механизми за управление на риска по веригата на дос-
тавки; създаване на политики и програми за насърчаване на внедрява-
нето на добри практики от доставчиците и разпространителите на ИКТ 
оборудване и системи; въвеждане на мерки, които насърчават доставчи-
ците на ИКТ да включат безопасността и сигурността в проектирането, 
разработването и през целия жизнен цикъл на продуктите, използващи 
ИКТ; насърчаване на законодателни и други видове гаранции за подоб-
ряване защитата на данните и неприкосновеността на личния живот. 
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#10 Отговорно докладване на уязвимостите по отношение на ИКТ

Препоръки

Въвеждане на безпристрастна правна рамка, политики и програми, кои-
то да направляват вземането на решения за справяне с уязвимостите в 
сферата на ИКТ; разработване на насоки и стимули за отговорно доклад-
ване и управление на уязвимостите, в т.ч. по отношение на разпределе-
нието на ролите и отговорностите на различните заинтересовани страни 
в процесите на докладване.

#11 Въздържане от съзнателна подкрепа на дейност, която може да навреди 
на информационните системи на упълномощените екипи за спешно реагира-
не в други държави 

Препоръки

Деклариране или въвеждане на мерки, с които се потвърждава, че ото-
ризираните екипи за спешно реагиране няма да се използват за участие 
в злонамерена международна дейност, и зачитане на сферата на дейност 
на оторизираните екипи за спешно реагиране и етични принципи, кои-
то ръководят тяхната работа; въвеждане на други мерки, като например 
национална рамка за управление на инциденти, свързани със сигур-
ността на ИКТ, с ясно определени роли и отговорности.

Източник: Group of Governmental Experts on Advancing Responsible State Behaviour in Cyberspace in 

the Context of International Security, Note by the Secretary-General, A/76/135, 14 July 2021.

Дезинформацията касае умишленото разпространение на неточна, непълна 
или невярна информация. Като тактика е сходна с пропагандата, но докато 
последната обикновено има за цел да подтикне към някаква форма на поли-
тическо или социално действие, дезинформацията би могла да се използва 
конкретно с цел дискредитиране на даден субект, тенденция или явление и 
внушаване на чувство на безпомощност, тревога, апатия и цинизъм в дадена 
целева общност.20 Дезинформацията може да служи като инструмент на вът-
решната и външната политика за постигане на стратегически цели посред-
ством манипулация и измама. Пример за това са продължаващите дезинфор-

20 Dean Jackson, Issue Brief: Distinguishing Disinformation from Propaganda, Misinformation, and “Fake 
News”, 17 October 2017; see also Council of Europe, Dealing with Propaganda, Misinformation, and Fake 
News, 2022.

https://www.un.org/disarmament/publications/library/76-ga-sg-report/
https://www.un.org/disarmament/publications/library/76-ga-sg-report/
https://www.ned.org/issue-brief-distinguishing-disinformation-from-propaganda-misinformation-and-fake-news/
https://www.ned.org/issue-brief-distinguishing-disinformation-from-propaganda-misinformation-and-fake-news/
https://www.coe.int/en/web/campaign-free-to-speak-safe-to-learn/dealing-with-propaganda-misinformation-and-fake-news
https://www.coe.int/en/web/campaign-free-to-speak-safe-to-learn/dealing-with-propaganda-misinformation-and-fake-news
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мационни кампании в областта на ОМУ/ХБРЯ сигурност.21 Макар и да не са 
изцяло ново явление в международната политика, съвременните дезинформа-
ционни кампании се възползват от широката достъпност на информацион-
ните и комуникационните технологии; повсеместното разпространение на 
медийните онлайн платформи, включително социалните медии; и огромния 
обем данни, които се предават с бързи темпове в световен мащаб. Тези и други 
фактори могат да възпрепятстват незабавното установяване на фактите. Освен 
това кампаниите за дезинформация имат за цел да се възползват от същест-
вуващите социални тенденции, за да предизвикат емоционална реакция и да 
поляризират отделни общности. Те могат да дестабилизират обществата и да 
увеличат уязвимостта им към кризисни ситуации. Например проучванията 
сочат, че кампаниите за дезинформация в контекста на пандемията COVID-19 
са изиграли роля за подкопаване на общественото доверие в предприетите 
мерки за реагиране и за контрол и превенция на болестта.22

Заплахи от държавно-спонсорирани терористични нападения с 
употребата на ОМУ/ХБРЯ материали/агенти

Международното право забранява на държавите да оказват всякакъв вид под-
крепа на недържавни субекти, които участват или по друг начин могат да улес-
нят планирането или извършването на терористични актове, включително те-
роризъм, при който се използват ХБРЯ материали/агенти или ОМУ.

Резолюция 1373 (2001) на Съвета за сигурност на Организацията на обедине-
ните нации задължава всички държави, освен всичко: (1) да се въздържат от 
предоставяне на каквато и да е форма на подкрепа, активна или пасивна, на 
формирования или лица, участващи в терористични актове, включително чрез 
предотвратяването на набирането на членове на терористични групи и прекъс-
ването на доставките на оръжие за терористи; (2) да откажат убежище на ли-
цата, които финансират, планират, подпомагат или извършват терористични 
актове, или предоставят убежище на лица и формирования, участващи в теро-
ризъм; и (3) да попречат на лицата, които финансират, планират, подпомагат 

21 Вж. например Gordon Ramsay and Sam Robertshaw, Weaponising News: RT, Sputnik, and targeted dis-
information, King’s College London, 2019; Linda Qiu, ‘Theory About U.S.-Funded Bioweapons Labs 
in Ukraine Is Unfounded’, New York Times, 11 March 2022. Относно въздействието на кампаниите 
за дезинформация, свързани с биологичното оръжие, вж. статията на Milton Leitenberg, ‘False 
Allegations of Biological-Weapons Use from Putin’s Russia’, Non-proliferation Review, vol.27:4-6 (2020).

22 Вж. например Julie Posetti and Kalina Bontcheva, Disinfodemic: Deciphering COVID-19 Disinformation, 
UNESCO, 2020; Christian Johnson and William Marcellino, Bad Actors in News Reporting: tracking news 
manipulation by state actors, RAND, 2021. Относно по-широките последици от дезинформацията в 
контекста на превенцията на заболяванията вж. Rose Bernard et al. ‘Disinformation and Epidemics: 
Anticipating the Next Phase of Biowarfare’, Health Security vol. 19:1 (2018), pp.3-12.

https://www.kcl.ac.uk/policy-institute/research-analysis/weaponising-news
https://www.kcl.ac.uk/policy-institute/research-analysis/weaponising-news
https://www.nytimes.com/2022/03/11/us/politics/us-bioweapons-ukraine-misinformation.html
https://www.nytimes.com/2022/03/11/us/politics/us-bioweapons-ukraine-misinformation.html
https://doi.org/10.1080/10736700.2021.1964755
https://doi.org/10.1080/10736700.2021.1964755
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374416
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA112-21.html
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA112-21.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9195489/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9195489/
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или извършват терористични актове, да използват съответните им територии 
за тези цели срещу други държави или техни граждани.23 

Резолюция 1540 (2004) на Съвета за сигурност на Организацията на обединени-
те нации задължава всички държави да се въздържат от оказване на каквато и 
да е форма на подкрепа на недържавни субекти, които се опитват да разрабо-
тят, придобият, произведат, притежават, превозят, прехвърлят или използват 
ядрени, химически или биологични оръжия и системите за тяхната доставка.24

Една от областите, които дават повод за безпокойство в това отношение, е поя-
вата на държавно-спонсорирана киберпрестъпност, при която свързани с дър-
жавата или подкрепяни от нея групи се занимават киберпрестъпност, включи-
телно хакерство (напр. отказ на услуга), кражба на данни и кибершпионаж.25 
Подобен вид дейности биха могли да бъдат трудно проследими и разследвани, 
което повдига важни въпроси относно установяването на отговорността на из-
вършителите и подчертава риска от продължаваща безнаказаност. 

ХБРЯ заплахи от недържавни субекти

ХБРЯ заплахите от недържавни субекти попадат в три категории:
 • тероризъм с употребата на ОМУ/ХБРЯ материали/агенти;
 • кибертероризъм, свързан с ХБРЯ материали/агенти и/или информация;
 • фалшиви сигнали за умишлено причинени ХБРЯ инциденти.

Всяка категория от заплахи е разгледана подробно по-долу.

Тероризъм с употребата на ОМУ/ХБРЯ материали/агенти 

Недържавните субекти, които се опитват да разработят или по друг начин да 
се снабдят с използваеми ОМУ и средства за тяхната доставка, вероятно ще се 
сблъскат с определени предизвикателства.26 Те включват, наред с другото, дос-
тъп до специализирано оборудване, технически познания и производствени 
материали като биологични или химически агенти или ядрен материал. Въ-
преки това видовете пречки, които могат да възпрепятстват придобиването на 

23 United Nations Security Council, Resolution 1373 (2001), S/RES/1373 (2001), 28 September 2001.
24 United Nations Security Council, Resolution 1540 (2004), S/RES/1540 (2004), 28 April 2004.
25 Patryk Pawlak and Gergana Petkova, State-Sponsored Hackers: Hybrid Armies?, European Union Institute 

for Security Studies, 30 January 2015.
26 Вж. MASC-CBRN, Интегрална директория на спектъра на химическите, биологичните, 

радиологичните и ядрените (ХБРЯ) рискове, декември 2020.

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/557/43/PDF/N0155743.pdf?OpenElement
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1540%20(2004)
https://www.iss.europa.eu/content/state-sponsored-hackers-hybrid-armies
https://masc-cbrn.eu/publications/integrated-directory/
https://masc-cbrn.eu/publications/integrated-directory/
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химически, биологични или ядрени материали, се различават значително. До-
като ядреният или радиоактивният материал може да бъде труден за набавя-
не, биологичните агенти като бактерии, вируси и гъбички съществуват в при-
родата и могат да бъдат използвани за нанасяне на вреда на хора, животни или 
растения в естествено състояние. Отровните химически вещества са широко 
разпространени в производството и селското стопанство и някои от тях имат 
сходни свойства с химическите бойни вещества. На този фон фактът, че разра-
ботването на химически, биологични или ядрени оръжия изисква време, опит 
и значителни ресурси, автоматично не изключва възможността недържавни 
субекти да използват химически, биологични, радиоактивни или ядрени мате-
риали, за да навредят на хората, околната среда или инфраструктурата.

Няма общоприета дефиниция на понятието „тероризъм“, но в най-широк 
смисъл то касае политически мотивирано насилие или заплаха за подобно на-
силие от страна на недържавен субект срещу цивилни лица или инфраструк-
тура.27 В основата на тероризма може да лежат идеологически или религиозни 
подбуди, както и стремежът за реализиране на конкретна кауза.28 Последствия-
та от терористично нападение с ОМУ/ХБРЯ материали/агенти могат да включ-
ват масови жертви и дори когато обхватът на подобно нападение е ограничен, 
то може да има широкоспектърни неочаквани ефекти и да доведе до мащабно 
замърсяване. Химическите, биологичните или радиоактивните материали мо-
гат да бъдат използвани и от лица, които търсят единствено финансова или 
друга форма на лична изгода. Докато при терористичните нападения жерт-
вите обикновено са избрани на случаен принцип, престъпленията, свързани 
с употребата на ХБРЯ материали/агенти, по-скоро имат за цел да причинят 
вреда на конкретни лица или организации.

Саботажните действия срещу критична инфраструктура, като например яд-
рени електроцентрали, системи за водоснабдяване и снабдяване с храна, могат 
да имат сериозни последици и да лишат обществеността от основни услуги 
за продължителен период от време. Недържавните субекти могат да използ-
ват различни тактики за набавяне на токсични материали, като проникване в 
съоръженията, където се съхраняват или обработват подобни материали, или 
поддържане на тесни връзки с лица, работещи в съответните съоръжения.

В световен мащаб все по-голямо внимание се отделя на намаляването на риска 
от разработване, придобиване или използване на ОМУ или ХБРЯ материали 
от недържавни субекти и на повишаването на химическата, биологичната и 

27 С Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 година относно 
борбата с тероризма се установява общо разбиране за явлението тероризъм в ЕС. 

28 Вж. Europol, European Union Terrorism Situation and Trend Report 2022, 13 July 2022.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex%3A32017L0541
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex%3A32017L0541
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ядрената безопасност и сигурност.29 Направленията на дейност, които имат 
за цел да допълнят превенцията на престъпността и борбата с тероризма, 
включват защита на чувствителни материали, оборудване и информация сре-
щу кражба, загуба, неправилно съхранение или отклоняване, включително по 
време на превоз или друга форма на движение; подобряване на защитата на 
критичната инфраструктура; и осигуряване на готовност за реагиране в случай 
на умишлено причинени инциденти.

Кибертероризъм, свързан с ХБРЯ материали/агенти и/или информация 

Недържавните субекти биха могли да използват кибертехнологиите и кибер-
пространството, за да осъществят нападения срещу съоръжения и инфраструк-
тура, свързани с производството, използването или преработването на хими-
чески, биологични или ядрени/радиоактивни материали, или свързаната с тях 
информация. Прекъсването на дейността на подобни технически съоръжения, 
предприятия или инфраструктура може да доведе до загуба или теч на данни, 
или технически повреди, както и да причини аварии и изпускане на токсични 
вещества. Кибератаките могат да бъдат насочени и към информационните и 
комуникационните системи, които свързват службите за спешна помощ, и по 
този начин да забавят процеса на реагиране в случай на инцидент.

Незаконните онлайн пазари, като тези в тъмната мрежа, имат потенциал да 
улеснят планирането на ХБРЯ нападения. Подобни пазари дават възможност 
за закупуването на биологични или химически агенти и токсини, както и на 
инструкции и наръчници за тяхното използване, съхранение и прилагане за 
злонамерени цели. Недържавните субекти също така биха могли да се въз-
ползват и от законната търговия през интернет, за да си набавят технологии и 
оборудване, които да използват например за изграждането на производствена 
инфраструктура или като система за разпръскване на токсични вещества. 

Фалшиви сигнали за умишлено причинени ХБРЯ инциденти

Въпреки че фалшивите сигнали за умишлено причинени ХБРЯ инциденти ня-
мат за цел да причинят преки материални или екологични щети или да до-
ведат до загуба на човешки живот, те могат да нарушат нормалния ритъм на 
социалния живот, в т.ч. да попречат на предоставянето на важни услуги и да 
доведат до масова паника. Подобни фалшиви сигнали имат за цел да се въз-
ползват от обществените страхове и могат да използват различни социални 

29 Вж. например Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW), Dealing with the 
threat of terrorism, 2022; International Atomic Energy Agency (IAEA), Security of nuclear and other ra-
dioactive material, 2022; World Health Organisation, WHO guidance on implementing regulatory require-
ments for biosafety and biosecurity in biomedical laboratories: a stepwise approach, 2020; World Organisation 
for Animal Health (WOAH), Biological threat reduction, 2022. 

https://www.opcw.org/our-work/preventing-re-emergence-chemical-weapons
https://www.opcw.org/our-work/preventing-re-emergence-chemical-weapons
https://www.iaea.org/topics/security-of-nuclear-and-other-radioactive-material
https://www.iaea.org/topics/security-of-nuclear-and-other-radioactive-material
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332244
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332244
https://www.woah.org/en/what-we-do/global-initiatives/biological-threat-reduction/
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уязвимости, за да се подкопае доверието в съществуващите институции. Тъй 
като реагирането на фалшиви сигнали за умишлено причинени ХБРЯ инци-
денти е свързано със значителни разходи, последствията от подобни сигнали 
включват отклоняване на ключови ресурси от онези социални сфери, в които 
те наистина са необходими. 



Оценка на националния 
капацитет за ХБРЯ 
сигурност

ХБРЯ сигурност обхваща регулаторните и политическите рамки и управлен-
ческите и оперативните процеси, структури, механизми и практики, които 
имат за цел да осигурят и насърчат предотвратяването и противодействието 
на злоупотребата с ХБРЯ материали и свързаната с тях информация. Нейният 
фокус е постигането на две взаимно допълващи се цели: превенцията на зло-
употребата, в т.ч. отклоняването за причиняване на вреда, с ХБРЯ материали 
и свързаната с тях информация и инфраструктура; и осигуряването на ефек-
тивна готовност за реагиране в случай на неумишлено причинени ХБРЯ ин-
циденти (Фигура 4).30 Процесът на реализиране на тези цели се основава на 
необходимостта от цялостен подход за управление на ХБРЯ рискове, незави-
симо дали те възникват вследствие на естествени явления, или човешка наме-
са. Прилагането на подобен подход изисква интегриране на съображенията за 
ХБРЯ сигурност в различни области на действие. Тези области включват инсти-
туционалната безопасност и сигурност на обектите, в които се използват или 
съхраняват химически, биологични или радиоактивни материали и свързана с 
тях информация; борбата с тероризма и правоприлагането (напр. разкриване 
и разследване на престъпления, касаещи ХБРЯ материали или свързана с тях 
информация); управлението на кризи и готовността за извънредни ситуации 
(напр. медицинска помощ, обеззаразяване); и отбрана (напр. събиране на раз-
узнавателна информация, противодействие на разпространението на ОМУ/ 
ХБРЯ защита). 

30 Това разбиране за ХБРЯ сигурност е в съответствие с основните цели на Плана за действие на ЕС 
относно ХБРЯ рискове за сигурността, вж. Европейска комисия, Съобщение на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета 
на регионите, План за действие за подобряване на готовността за действие срещу химически, 
биологични, радиологични и ядрени рискове за сигурността, COM(2017) 610, 18 октомври 2017.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52017DC0610
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52017DC0610
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Фигура 4. ХБРЯ сигурност – цели и области на действие 
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Източник: Консорциум MASC-CBRN.

Дейностите като биомедицински изследвания, разработване на лекарства, 
медицина, селско стопанство, производство и добив на енергия включват из-
ползването на химически, биологични, радиоактивни или ядрени материали 
и свързаната с тях информация. За да се гарантира, че правомерното използ-
ване на ХБРЯ материали и релевантна информация не е компрометирано от 
лица или организации, които имат за цел да причинят вреда, заинтересова-
ните страни в съответните сектори прилагат подходящи мерки, инициативи 
и практики за безопасност и сигурност.31 Интегрирането на рамките и проце-
дурите за безопасност и сигурност е от ключово значение, тъй като неспазва-
нето на правилата и изискванията за безопасност или проявите на небрежност 
могат да създадат уязвимости, от които да се възползват злонамерени субекти. 

Реагирането в случай на умишлено причинени ХБРЯ инциденти изисква пла-
ниране и готовност за ефективна координация при управлението на възник-
налата ситуация. Причината за инцидента може да не е очевидна веднага и 
е възможно умишлено причинените инциденти да приличат на аварии или 
естествени явления (напр. епидемии, причинени от естествено възникнали бо-
лести). Установените протоколи и механизми за реагиране в случай на ХБРЯ 
инциденти, като например системите за управление на бедствия и аварии, 
биха могли да подпомогнат прилагането на навременни мерки за овладяване 
на кризисната ситуация и да улеснят нейното разследване. 

31 Вж. например World Institute for Nuclear Security, WINS Academy, 2022; European Chemical In-
dustry Council (Cefic), The European Responsible Care Security Code, 2010; Inter-Academy Partnership, 
IAP Statement on Biosecurity, 2005 (IAP has also endorsed the Tianjin Biosecurity Guidelines for Codes of 
Conduct for Scientists, 2021); International Gene Synthesis Consortium, Harmonised Screening Protocol: 
gene sequence and customer screening to promote biosecurity, 19 November 2017.

https://www.wins.org/wins-academy/
https://cefic.org/responsible-care/
https://www.interacademies.org/statement/iap-statement-biosecurity
https://www.interacademies.org/publication/tianjin-biosecurity-guidelines-codes-conduct-scientists
https://www.interacademies.org/publication/tianjin-biosecurity-guidelines-codes-conduct-scientists
https://genesynthesisconsortium.org/wp-content/uploads/IGSCHarmonizedProtocol11-21-17.pdf
https://genesynthesisconsortium.org/wp-content/uploads/IGSCHarmonizedProtocol11-21-17.pdf
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За да останат приложими и надеждни в контекста на нововъзникващите запла-
хи, е важно механизмите за управление на ХБРЯ сигурност да отчитат проме-
нящия се набор от видове рискове, касаещи злоупотребата с ХБРЯ материали 
и свързаната с тях информация. С други думи, необходимо е тези механизми 
да бъдат достатъчно гъвкави, за да осигурят по-голям капацитет за адаптация 
към възможни бъдещи заплахи. Процесът на адаптация изисква способност 
системите, организациите и отделните лица да разпознават промените, които 
настъпват в тяхната среда, и да реагират на тези промени по начин, който им 
позволява да продължат да съществуват и функционират устойчиво. Устой-
чивостта е от ключово значение за ефективната адаптация; въпреки това нито 
концепцията за адаптация, нито тази за устойчивост могат лесно да бъдат 
представени посредством категории за количествено измерване. 

Анализът на риска е в основата на процеса на адаптация. Анализът на риска 
позволява да се идентифицират и приоритизират потенциалните заплахи и 
да се очертаят възможните подходи, стъпки и инициативи, които могат да бъ-
дат използвани за преодоляване на уязвимостите на местно равнище и в край-
на сметка да допринесат за устойчиви резултати при управлението на риска. 
Предложената тук методология се основава на презумпцията, че поддържа-
нето на национален капацитет за ХБРЯ сигурност е от съществено значение за 
ефективното управление на ХБРЯ рискове за сигурността и за изпълнението на 
съответните основни функции. Методологията е разработена с цел да служи 
като инструмент за разглеждане на процеса на намаляването на ХБРЯ рискове 
за сигурността от междусекторна гледна точка, при което взаимодействието 
между заинтересованите страни е ключова предпоставка за изграждането и 
поддържането на капацитет. Тя очертава области на действие, които са общи 
за трите вида рискове за сигурността – химически, биологични и радиологич-
ни/ядрени, но може да се използва и за установяване на капацитета за проти-
водействие на всеки един от тези видове рискове поотделно. 

Концептуална рамка за националния капацитет  
за ХБРЯ сигурност 

Капацитетът представлява способността на дадена система, организация, човек 
и т.н. да изпълнява конкретни функции; той не е постоянно състояние, а част 
от непрекъснат процес.32 Човешките ресурси и цялостният контекст, в който 
организациите изпълняват своите функции, са от основно значение за разви-
тието и поддържането на капацитета. Оценката на капацитета е структуриран 

32 Адаптирано от United Nations Development Programme, Capacity Assessment and Development: In a 
Systems and Strategic Management Context, Technical Advisory Paper No 3, January 1998

https://digitallibrary.un.org/record/1488762?ln=en
https://digitallibrary.un.org/record/1488762?ln=en
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и аналитичен процес, при който различните измерения на капацитета могат 
да се разгледат в контекста на цялата система, както и за конкретни структури 
и лица в рамките на системата. Анализът на капацитет може да бъде разгърнат 
на три нива (Фигура 5). 

Фигура 5. Модел на представяне на концепцията „капацитет“
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Източник: Въз основа на Програмата за развитие на ООН.33

Най-високото ниво, на което може да бъде разгледан капацитетът е систем-
ното ниво, което включва цялостната среда. Тук се разглеждат формални и 
неформални организационни единици, техните взаимоотношения и взаимо-
действия, както и системните фактори, които оформят и влияят на тези връзки 
и взаимодействия. Следващото ниво, на което може да бъде разгледан капа-
цитетът, е нивото на конкретния субект или структура. Тук се включват как-
то публичните институции/звена, така и предприятията и организациите от 
неправителствения сектор. Оценката на капацитета на това ниво също отчита 
взаимодействията с релевантните структури в рамките на по-широката систе-
ма. Третото ниво, на което може да бъде разгледан капацитетът, е индивиду-
алното ниво, което включва и мрежи от малък брой служители. Фокусът тук е 
върху способността на индивидуалния служител да функционира ефикасно и 
ефективно в рамките на структурата, където работи, и в системата като цяло. 
Оценката на капацитета се изготвя в зависимост от ролята и длъжностната ха-
рактеристика на конкретния служител. Капацитетът на всяко ниво има раз-
лични измеренията (Таблица 1). 

33 United Nations Development Programme, Capacity Assessment and Development: In a Systems and Strate-
gic Management Context, Technical Advisory Paper No 3, January 1998.
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Таблица 1. Измерения на капацитета

Системно ниво Организационно ниво Индивидуално ниво

 • Политики – напр. 
ценностни системи.

 • Правно/регулаторно 
измерение – напр. 
правила, закони, норми, 
стандарти.

 • Управление и отчетност – 
напр. структури и 
заинтересовани страни, 
които функционират в 
рамките на системата.

 • Ресурси – напр. наличие 
на човешки и финансови 
ресурси, информационни 
ресурси.

 • Процеси – напр. 
взаимовръзки, 
взаимозависимости и 
взаимодействия между 
отделните субекти.

 • Мисия и стратегия – 
напр. роля, мандат, 
взаимодействие със 
заинтересованите страни.

 • Организационна 
култура/структура 
и разпределение на 
компетентностите – 
напр. ценности и стил на 
управление, стандарти, 
организационни 
структури.

 • Процеси – напр. 
взаимоотношения с други 
организации, управление, 
планиране.

 • Ресурси – напр. 
човешки, финансови и 
информационни ресурси. 

 • Инфраструктура – напр. 
физически активи. 

 • Изисквания за работа, 
нива на умения и 
компетенции, потребности. 

 • Обучение, 
преквалификация, 
индивидуално обучение, 
обучение на работното 
място.

 • Отчетност, етика.

 • Достъп до информация, 
създаване на контакти.

 • Представяне и поведение 
на работното място.

 • Ценности, нагласи, 
морал, мотивация, 
професионален 
интегритет.

 • Взаимозависимости, 
взаимовръзки, работа в 
екип.

 • Споделена длъжност.

 • Комуникационни умения.

Източник: Програма за развитие на ООН 1998 г.34

Капацитетът за ХБРЯ сигурност касае способността за ефективно, ефикасно и 
устойчиво изпълнение на функции, свързани с ХБРЯ сигурност, т.е. предотвра-
тяване и противодействие на злоупотребата с ХБРЯ материали и свързаната 
с тях информация.35 Прегледът на капацитета за ХБРЯ сигурност (Фигура 6) 
включва:
1) Системата, която подпомага различните аспекти на обезпечаването на 

ХБРЯ сигурност посредством изпълнението на политики и регулаторни 
разпоредби, предоставянето на инфраструктура и създаване на условия за 

34 Адаптирано от United Nations Development Programme, Capacity Assessment and Development: In a 
Systems and Strategic Management Context, Technical Advisory Paper No 3, January 1998.

35 Адаптирано от United Nations Development Programme, Capacity Assessment and Development: In a 
Systems and Strategic Management Context, Technical Advisory Paper No 3, January 1998. 

https://digitallibrary.un.org/record/1488762?ln=en
https://digitallibrary.un.org/record/1488762?ln=en
https://digitallibrary.un.org/record/1488762?ln=en
https://digitallibrary.un.org/record/1488762?ln=en


30 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ХИМИЧЕСКИ, БИОЛОГИЧНИ, РАДИАЦИОННИ И ЯДРЕНИ ЗАПЛАХИ

процесите, които са в основата на взаимодействието между отделните су-
бекти и заинтересовани страни. 

2) Субекти и организации/структури, като например компетентни органи, 
специализирани агенции и неправителствени заинтересовани страни, но 
също и институционални отдели, звена, комисии, отговорни лица и др. 

3) Лица с компетенции и умения за изпълнението на задачи и функции относ-
но управлението на ХБРЯ рискове за сигурността в съответствие със своите 
роли и отговорности.

Фигура 6. Модел на националния капацитет за ХБРЯ сигурност

КАПАЦИТЕТ ЗА ХБРЯ СИГУРНОСТ:
СИСТЕМНО НИВО

КАПАЦИТЕТ ЗА ХБРЯ СИГУРНОСТ:
ОРГАНИЗАЦИОННО НИВО

КАПАЦИТЕТ ЗА ХБРЯ СИГУРНОСТ:
ИНДИВИДУАЛНО НИВО

СРЕДАТА, В КОЯТО СИ ВЗАИМОДЕЙСТВАТ 
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯТА И 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА УМИШЛЕНИ ХБРЯ ИНЦИДЕНТИ

ОРГАНИЗАЦИИ, СТРУКТУРИ И ЗВЕНА, 
УЧАСТВАЩИ В ПРЕВЕНЦИЯТА И 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА УМИШЛЕНИ 
ХБРЯ ИНЦИДЕНТИ

СЛУЖИТЕЛИ В РЕЛЕВАНТНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ, СТРУКТУРИ И ЗВЕНА

МЕЖДУНАРОДНА И 
РЕГИОНАЛНА 
СИГУРНОСТ

СОЦИАЛНО-
ИКОНОМИЧЕСКА И 

ПОЛИТИЧЕСКА СРЕДА

ОСВЕДОМЕНОСТ И 
ОБЩЕСТВЕНИ 
ВЪЗПРИЯТИЯ

НОВИ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКИ 

ВЪЗМОЖНОСТИ

ТЕНДЕЦИИ В 
ПРЕСТЪПНОСТТА И 

ГЛОБАЛНА ТЪРГОВИЯ

ПРИОРИТЕТИ НА 
РАЗЛИЧНИТЕ 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ 
СТРАНИ

КИБЕРПРЕСТЪПНОСТТА

Източник: Въз основа на ФАО на ООН.36

Капацитетът за ХБРЯ сигурност на различните нива може да се разгледа по 
измерения. В Таблица 2 са представени възможните измерения на капацитета 
на системно или национално равнище. Всяко измерение включва примерни 
предпоставки (индикатори). Предложените предпоставки са от общ характер 
и касаят химическата, биологичната и радиологичната/ядрената сигурност. 
Списъкът с предпоставките, представен в Таблица 2, не претендира за изчер-
пателност.

36 Адаптирано от Food and Agriculture Organisation of the United Nations (UN FAO), FAO Biosecurity 
Toolkit, 2007.

https://www.fao.org/documents/card/en/c/dabe206a-5776-5bb7-83d3-316155d2d4f9/
https://www.fao.org/documents/card/en/c/dabe206a-5776-5bb7-83d3-316155d2d4f9/
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Таблица 2. Измерения на националния капацитет за ХБРЯ сигурност 

Ниво

Измерение
Системно (национално) равнище

Правно-
политически 
предпоставки

Примерните предпоставки включват националните инструменти, 
които имат за цел да обезпечат ХБРЯ сигурност, като например:

 • рамкови политики; 

 • нормативни актове и разпоредби; 

 • сертифициране и лицензиране;

 • стандарти; 

 • насоки; 

 • доброволни инициативи, като например секторни кодекси за 
поведение, харти и др.

Институционална 
рамка 

Примерните предпоставки включват структури и организации, които 
изпълняват роли и функции от значение за обезпечаването на ХБРЯ 
сигурност, като например:

 • компетентните органи;

 • специализирани агенции;

 • отдели или звена;

 • институционални комисии;

 • отговорни лица.

Оперативна 
готовност

Примерните предпоставки включват процеси, които са от значение 
за обезпечаването на ХБРЯ сигурност, като например:

 • обучение, развиване на умения и валидиране на компетенции;

 • оценка на риска на национално или общосекторно равнище;

 • научни/технически консултации и обмен на данни;

 • събиране на разузнавателна информация;

 • отчетност на използваните/съхраняваните чувствителни 
материали/информация и периодична инвентаризация;

 • режими на инспекция и проверка на сертификати и лицензи;

 • лицензиране/оторизиране на дейностите, свързани с чувствителни 
изделия или със стоки с двойна употреба;

 • откриване и докладване на подозрителни дейности;

 • ранно предупреждение и уведомяване в случай на умишлено 
причинен ХБРЯ инцидент; 

 • междуведомствено сътрудничество и координация в случай на 
умишлено причинен ХБРЯ инцидент;

 • първоначално реагиране при инцидент – например предоставяне 
на медицинска помощ, обезопасяване на мястото на инцидента, 
обеззаразяване;

 • криминалистичен анализ, установяване на употребата на ХБРЯ 
материал/агент и анализ на проби;

 • разследване, идентифициране на заподозрени, и установяване на 
извършителите;

 • комуникация относно възможните ХБРЯ рискове за сигурността.
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Ниво

Измерение
Системно (национално) равнище

Техническа 
готовност и ресурси

Примерните предпоставки включват вида инфраструктура и 
ресурси (човешки, финансови, информационни), необходими за 
обезпечаването на ХБРЯ сигурност:

 • специализирано оборудване (напр. за идентифициране 
и откриване на материали/агенти; деконтаминация/
обеззаразяване; средства за лична защита);

 • системи за физическата защита на чувствителни материали, 
оборудване и информация;

 • системи за проследяването на чувствителни материали, в т.ч. 
когато тези материали са в движение;

 • системи за надеждното съхранение на данни, електронно водене 
на документация и обмен на информация;

 • защитени компютърни мрежи; 

 • защитени информационни и комуникационни системи ИКТ;

 • обучен персонал;

 • разпределение на наличните професионални компетентности и 
опит;

 • възможности за допълнително обучение и преквалификация;

 • разработване, закупуване и поддръжка на техническото 
оборудване и инфраструктура.

Методология за оценка на националния  
капацитет за ХБРЯ сигурност

Капацитетът не е постоянно състояние и поддържането на съществуващия ка-
пацитет само по себе си представлява динамичен процес. Въпреки че оцен-
ката на капацитета обикновено се свързва с необходимостта за изграждане на 
капацитет, тя може да предостави и важна информация за факторите, кои-
то допринасят за и влияят върху устойчивостта на вече изградения капацитет 
(Фигура 7). 

Предложената методология представя примерен систематизиран подход за 
провеждане на оценка на националния капацитет за ХБРЯ сигурност. Методо-
логията има за цел да даде цялостна представа за националното управление на 
ХБРЯ рискове за сигурността, включително съответните политически и регула-
торни разпоредби, видовете и ролите на участващите заинтересовани страни, 
взаимодействието между тях и състоянието на наличните ресурси. Тя може да 
предостави важна информация при изготвянето на политики и програми чрез 
идентифициране както на потребностите, така и на добрите практики. Разра-
ботването на методологията се основава на следните презумпции:
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 • ХБРЯ сигурност е обект на регулация от множество международни нор-
мативни режими. 

 • ХБРЯ сигурност обхваща различни сектори на правителствено (държав-
но) и гражданско равнище. 

 • Капацитетът за ХБРЯ сигурност включва споделена отговорност между 
заинтересованите страни за намаляване на риска от злоупотреба с ХБРЯ 
материали и свързаната с тях информация. 

Фигура 7. Роля на оценката на капацитета

ОЦЕНКА НА 
СЪЩЕСТВУВАЩИЯ КАПАЦИТЕТ  

РАЗВИТИЕ / ИЗГРАЖДАНЕ 
НА КАПАЦИТЕТ  

ПОСТИГАНЕ НА 
УСТОЙЧИВ КАПАЦИТЕТ  

Източник: Консорциум MASC-CBRN.

Методологията се състои от три етапа: 
1) Общ преглед на цялостния контекст на провежданата оценка. 
2) Преглед и анализ.
3) Използване на резултатите. 

Целта и структурата на всеки етап са разгледани по-долу.

Общ преглед на цялостния контекст на провежданата оценка 

В рамките на този етап се очертава общият контекст, в който се извършва оцен-
ката на националния капацитет за ХБРЯ сигурност. Ключовите аспекти, кои-
то следва да се разгледат тук, могат да включват причините за провеждане на 
оценката; възможните рискове и заплахи на национално, регионално и/или 
международно равнище и тенденциите и факторите, които оказват влияние 
на националната сигурност; и различните заинтересовани страни, участващи в 
обезпечаването на ХБРЯ сигурност на национално равнище. 

Оценката на националния капацитет за ХБРЯ сигурност може да се проведе 
по различни причини, които най-вероятно ще повлияят на начина на нейно-
то извършване. Например условията за оценка на капацитета, предизвикана 
в резултат на местен инцидент или извънредна ситуация, свързана с употре-
бата на ХБРЯ материали/агенти, биха се различавали значително от тези при 
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периодична оценка на капацитета. Възникващите рискове или промените в 
националната или регионалната среда за сигурност също биха могли да дадат 
основание за оценка на националния капацитет за ХБРЯ сигурност. Възможно 
е оценката да се извършва в рамките на по-широки инициативи в областта на 
сигурността или инициативи, които се фокусират върху националната готов-
ност за реагиране на ХБРЯ инциденти, независимо от това дали са причинени 
в резултат на естествени явления, или човешка намеса. 

Рисковете за ХБРЯ сигурност са многостранни и невинаги са лесни за предвиж-
дане, включително защото отделните държави не са изолирани от глобални-
те тенденции и динамики, вследствие на които могат да възникнат сериозни 
заплахи за сигурността. Въпреки че рисковете за сигурността на местно ниво 
представляват първостепенен приоритет, проучването на по-широката среда 
за сигурност преди извършването на оценката позволява да се проследят въз-
никващите заплахи и да се гарантира, че те се разглеждат като част от нацио-
налното управление на ХБРЯ рискове за сигурността. 

Прегледът на заинтересованите страни помага да се идентифицират секто-
рите, организациите и субектите/структурите в рамките на правителството 
(включително поднационалните органи) и гражданското общество, които из-
пълняват функции от значение за обезпечаването на ХБРЯ сигурност или по 
друг начин играят роля или участват в управлението на ХБРЯ рискове за сигур-
ността. Заинтересованите страни могат да бъдат разгледани според съответни-
те им роли и отговорности. Поддържането на възможно най-широк обхват на 
обзора на заинтересованите страни по време на този етап от оценката може 
да предостави важна информация за техните възможни взаимозависимости и 
взаимодействия. 

Преглед и анализ 

Целта на този етап от оценката е да се направи систематичен преглед на ос-
новните аспекти, свързани с управлението на ХБРЯ сигурност на национално 
равнище. Това е основният етап от процеса на оценка, по време на който се 
събират и анализират данни. Като се използва моделът на капацитета за ХБРЯ 
сигурност, представен по-горе, е възможно оценката да се организира така, че 
да обхваща следните тематични направления:

 • Цялостен контекст на националните системи, включващ политическа-
та, правната и регулаторната рамка, както и организационните мерки, 
включително разпределението на основните функции и механизмите за 
координация.

 • Разпределението и изпълнението на основните функции, необходими за 
обезпечаването на ХБРЯ сигурност.
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 • Връзките, взаимозависимости и възможностите за комуникация между 
отделните сектори и различните заинтересовани страни.37

В карета 2 – 5 са представени набор от примерни въпроси, които имат за цел 
да съберат информация, която да характеризира всяко от измеренията на мо-
дела за национален капацитет за ХБРЯ сигурност.38 Каретата са допълнени с 
насочващи бележки относно събирането и анализа на данни. На Фигура 8 (8.1 
и 8.2) е показан примерен подход за организиране на данните от оценката на 
капацитета.

Каре 2. Капацитет за ХБРЯ сигурност – правно-политически предпоставки

Примерни въпроси

 • Кои съществуващи политики (на национално, регионално или местно 
равнище) съдържат цели и задачи и/или определят приоритети, 
свързани с ХБРЯ сигурност?

 • Кои заинтересовани страни участват във формулирането на тези 
политики?

 • Кои съществуващи закони или наредби (на национално, регионално 
или местно равнище) са от значение за ХБРЯ сигурност?

 • Как са разпределени ролите, отговорностите и правата на 
заинтересованите страни в тези политики/нормативни актове?

 • До каква степен националните политики и разпоредби в сферата на 
ХБРЯ сигурност са хармонизирани със съответните международни 
рамки и стандарти?

 • Кои съществуващи национални стандарти, насоки или препоръки 
имат отношение към ХБРЯ сигурност?

Много международни инструменти (например конвенции, договори, насоки, 
стандарти и т.н.) в сферата на ХБРЯ сигурност касаят конкретна област, т.е. 

37 Адаптирано от Food and Agriculture Organisation of the United Nations (UN FAO), FAO Biosecurity 
Toolkit, 2007.

38 Въпросите, представени в карета 2-5, са адаптирани от Food and Agriculture Organisation of the 
United Nations (UN FAO), FAO Biosecurity Toolkit, 2007.

https://www.fao.org/documents/card/en/c/dabe206a-5776-5bb7-83d3-316155d2d4f9/
https://www.fao.org/documents/card/en/c/dabe206a-5776-5bb7-83d3-316155d2d4f9/
https://www.fao.org/documents/card/en/c/dabe206a-5776-5bb7-83d3-316155d2d4f9/
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техният фокус е изключително върху аспектите на биологичната, химическата 
или ядрената сигурност. Докато някои национални политики или разпоредби 
могат да обхващат и трите категории, други могат да са приложими само в 
една конкретна област. Примерните въпроси са насочени към националните 
инструменти, които обхващат аспекти на химическата, биологичната и радио-
логичната/ядрената сигурност както заедно, така и поотделно.

Каре 3. Капацитет за ХБРЯ сигурност – институционална рамка 

Примерни въпроси

 • Кои организации и структури изпълняват функциите на компетентни 
органи на национално, регионално и местно равнище, по отношение 
на:
 – изготвянето и провеждането на политики, свързани с ХБРЯ сигур-
ност?

 – планирането и изпълнението на програми и дейности, свързани с 
ХБРЯ сигурност?

 – изпълнението на координационни, консултативни и поддържащи 
функции в рамките на международни механизми, свързани с ХБРЯ 
сигурност (напр. лица за контакт за съответните международни орга-
низации, конвенции и договори или инициативи)?

 • Кои други правителствени и неправителствени заинтересовани 
страни участват в обезпечаването на ХБРЯ сигурност и как (напр. роля 
в изготвянето на политики и планове, прилагането и спазването на 
политики и разпоредби, изпълнението на функции за реагиране при 
инциденти, осигуряването на релевантно обучение и професионална 
подготовка и т.н.)?

 • Съществуват ли междуведомствени механизми/механизми с участието 
на много заинтересовани страни (напр. комисии, експертни съвети, 
работни групи), които изпълняват функции, свързани с обезпечаването 
на ХБРЯ сигурност?

Възможно е част от информацията, свързана с прегледа на това измерение на 
капацитета, вече да е налична в резултат на първоначалния обзор на заинте-
ресованите страни в рамките на етапа на разглеждане на цялостния контекст 
на провежданата оценка. Примерните въпроси имат за цел да подпомогнат 
прецизирането на този първоначален обзор на заинтересованите страни и да 
откроят областите и възможностите за междусекторно сътрудничество. 
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Каре 4. Капацитет за ХБРЯ сигурност – оперативна готовност

Примерни въпроси

 • По какъв начин компетентните органи и структури, изпълняващи 
функции в областта на ХБРЯ сигурност на национално, регионално и 
местно равнище, комуникират и обменят информация:
 – помежду си?
 – със съответните заинтересовани страни (напр. други правителствени 
агенции, промишленост, сферата на научно-изследователска и раз-
война дейност, академични среди, широката общественост)?

 – помежду си в случай на извънредна/кризисна ситуация?
 – с правителствата на други държави?
 – с релевантните международни организации?

 • Какви ключови/базисни функции се изпълняват на национално, 
регионално и местно равнище с цел предотвратяването на злоупотреба 
с ХБРЯ материали и свързаната с тях информация? Кои заинтересовани 
страни участват в изпълнението на тези функции?

 • Какви ключови/базисни функции се изпълняват, за да се улесни 
обезпечаването на готовността за реагиране на национално равнище в 
случай на умишлено причинен ХБРЯ инцидент? Кои заинтересовани 
страни (компетентни органи, структури и т.н.) участват в изпълнението 
на тези функции?

При разглеждането на този елемент от методологията за оценка на капаците-
та е възможно да се използват Насоките за обучение и подготовка относно пър-
воначалното реагиране при умишлено причинени ХБРЯ инциденти39. Тези насоки 
съдържат практически упражнения, базирани на сценарии, които са предназ-
начени да улеснят разглеждането на процеса на управлението на ХБРЯ рискове 
за сигурността. Упражненията могат да се използват за преглед на изпълне-
нието на ролите и отговорностите на различните заинтересовани страни и за 
валидиране на установените стандартни оперативни процедури.

 

39 MASC-CBRN, Първоначалното реагиране при умишлено причинени ХБРЯ инциденти: Насоки за обу-
чение и подготовка, ноември 2022.

https://masc-cbrn.eu/publications/cbrn-threats-training-guide-for-first-responders/
https://masc-cbrn.eu/publications/cbrn-threats-training-guide-for-first-responders/
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Каре 5. Капацитет за ХБРЯ сигурност – техническа готовност и ресурси 

Примерни въпроси

 • Кои правителствени агенции изпълняват функциите на компетентни 
органи относно осигуряването на технически и финансови ресурси за 
програми и дейности, свързани с ХБРЯ сигурност?

 • Каква инфраструктура и техническо оборудване са налични на нацио-
нално ниво за изпълнението на функции, свързани с ХБРЯ сигурност?

 • С какви възможности за обучение и допълнителна квалификация в 
областта на ХБРЯ сигурност разполагат компетентните органи и оста-
налите правителствени и неправителствени заинтересовани страни?

Фокусът на този елемент от методологията е върху наличието и разпределе-
нието на ресурсите за ХБРЯ сигурност. Събраните тук данни могат да улеснят 
процеса на вземане на решения по отношение на конкуриращи се приоритети 
в националния бюджет и да позволят разпределянето на наличните ресурси в 
секторите, където те са най-необходими.

На Фигура 8 е представен процесът на оценка на капацитета за ХБРЯ сигурност 
(8.1), както и примерен образец за систематизирано организиране на събира-
нето на данни (8.2). 

Фигура 8. Методология за оценка на капацитета за ХБРЯ сигурност

8.1 Преглед на процеса за обезпечаване на ХБРЯ сигурност

КАПАЦИТЕТ ЗА 
ХБРЯ СИГУРНОСТ
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УМИШЛЕНИ
ИНЦИДЕНТИ

ПРАВНО-ПОЛИТИЧЕСКИ ПРЕДПОСТАВКИ

ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА
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ГОТОВНОСТ

ТЕХНИЧЕСКА 

ГОТОВНОСТ И 

РЕСУРСИ
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8.2 Примерен образец

Измерение на 
капацитета 
за ХБРЯ 
сигурност 

Направление на 
противодействие 
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Източник: Консорциум MASC-CBRN.

ХБРЯ сигурност обхваща различни сектори. Посоченият по-горе образец на 
примерен подход има за цел да улесни систематизираното организиране на 
данните, събрани като част от оценката на капацитета за ХБРЯ сигурност. Ин-
формацията за различните измерения на капацитета може да бъде разделена 
в отделни категории. По-долу е представен списък с възможни категории:

 • Отбрана и гражданска защита – тази категория касае националната го-
товност за реагиране в случай на умишлено причинени ХБРЯ инциденти 
и управлението на кризи и извънредни ситуации. 

 • Борба с тероризма – тази категория касае процеса на минимизиране на 
ХБРЯ рискове за сигурността, породени от недържавни субекти. 
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 • Надзор на дейности, включващи използването на ХБРЯ материали и 
свързана с тях информация – тази категория се отнася до институцио-
налната безопасност и сигурност за дейностите, които включват ХБРЯ ма-
териали и свързана с тях информация.40

Използване на резултатите 

Обхватът на този етап зависи от целта на оценката на капацитета за ХБРЯ сигур-
ност. Например резултатите от оценката могат да се използват за идентифи-
циране и формулиране на добри практики, приложими в различен контекст; 
за определяне на възможности за постигането на максимална ефективност на 
прилаганите политики, мерки и практики или за определяне на потребности-
те за постигане на желания капацитет. Важно е резултатите от оценката на 
капацитета да се споделят между отделните секторите и да са достъпни за раз-
личните заинтересованите страни, за да се осигури обща референтна рамка за 
управление на ХБРЯ рискове за сигурността на национално равнище. 

40 Предложените категории са описани в MASC-CBRN, Online Database, 2021. Вж. също Tatyana  
Novossiolova and Maurizio Martellini, Effective and Comprehensive CBRN Security Risk Management in 
the 21st Century, EU Non-Proliferation and Disarmament Papers Series, No 75, June 2021. 

http://masc-cbrn.eu/online-database/
https://www.nonproliferation.eu/wp-content/uploads/2021/06/eunpdc_no_75.pdf
https://www.nonproliferation.eu/wp-content/uploads/2021/06/eunpdc_no_75.pdf


Заключение

ХБРЯ заплахи възникват и се развиват в силно глобализирана среда. Тези запла-
хи са системни, което има важни последствия за устойчивостта на капацитета 
за ХБРЯ сигурност, включително необходимостта от определяне на специфич-
ни за всяка държава приоритети в областта на ХБРЯ сигурност и поддържане 
на многопластова система за управление на ХБРЯ рискове за сигурността. ХБРЯ 
сигурност е в компетенциите на държавните агенции и специализираните ор-
гани в областта на отбраната, правоприлагането, граничния контрол, вноса и 
износа на продукти, стоки и технологии от стратегическо значение, събирането 
на разузнавателна информация, надзора на институционалната безопасност 
и сигурност, здравната сигурност и управлението на кризи. Освен компетент-
ните органи, които изпълняват базисни функции, заинтересованите страни в 
правителствения и неправителствения сектор също играят важна роля в пре-
доставянето на ключови услуги и разработването на подходящи инициативи в 
подкрепа на изпълнението на действия, които допринасят за подобряване на 
превенцията, откриването, готовността и реагирането при ХБРЯ заплахи. 






	Резюме
	Въведение
	Категоризация на 
ХБРЯ заплахи 
	ХБРЯ заплахи от държавни субекти
	ХБРЯ заплахи от недържавни субекти


	Оценка на националния капацитет за ХБРЯ сигурност
	Концептуална рамка за националния капацитет 
за ХБРЯ сигурност 
	Методология за оценка на националния 
капацитет за ХБРЯ сигурност


	Заключение
	Фигура 1.	Връзка между заплаха и риск
	Фигура 2.	Примерна категоризация на ХБРЯ заплахи
	Фигура 3.	Въздействие на науката и технологиите по отношение на управлението на риска от умишлено причинени ХБРЯ инциденти
	Фигура 4.	ХБРЯ сигурност – цели и области на действие 
	Фигура 5.	Модел на представяне на концепцията „капацитет“
	Фигура 6.	Модел на националния капацитет за ХБРЯ сигурност
	Фигура 7.	Роля на оценката на капацитета
	Фигура 8.	Методология за оценка на капацитета за ХБРЯ сигурност
	Таблица 1.	Измерения на капацитета
	Таблица 2.	Измерения на националния капацитет за ХБРЯ сигурност 
	Каре 1.	Норми за отговорно поведение на държавата 
в киберпространството
	Каре 2.	Капацитет за ХБРЯ сигурност – правно-политически предпоставки
	Каре 3.	Капацитет за ХБРЯ сигурност – институционална рамка 
	Каре 4.	Капацитет за ХБРЯ сигурност – оперативна готовност
	Каре 5.	Капацитет за ХБРЯ сигурност – техническа готовност и ресурси 

