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Глава първа 

 

МЕТОДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА РАДИОАКТИВНИ ИЗЛЪЧВАНИЯ 

 

Контролът на радиоактивното замърсяване се състои в 

процедурите предназначени за избягване, намаляване, отстраняване или 

обезопасяване временно или постоянно на радиоактивните вещества, с 

цел намаляване на въздействието на йонизиращата радиация върху 

хората. 

С нарастването на броя на атомните електроцентрали и на 

страните, разработващи и притежаващи ядрено оръжие се увеличава 

риска от създаване на сложна радиационна обстановка. Заплахата от 

терористични актове с използване на т.нар. „мръсни бомби“ също е 

актуална. Тези фактори изискват непрекъснатото развитие и 

усъвършенстване на апаратурата за измерване на нивата на радиоактивно 

заразяване и дозите получавани от личния състав. Последните години се 

разработват нови средства с широки възможности за определяне наличието и 

характеристиките на замърсителите. Повишените възможности за измерване 

на ниски нива на радиация позволяват да се направи оценка на 

екологичната опасност в засегнатите райони. 

Основните дейности, който се извършват в условията на 

радиоактивно замърсяване са постоянен контрол на радиационната 

обстановка в района, установяване началото на замърсяването, 

измерване мощността на експозицията1, определяне на индивидуалните 

дози на облъчване и въздействието им върху здравословното състояние 

на хората. При наличие на източници на йонизиращи лъчения се 

извършва дозиментричен контрол с цел определяне на получената доза 

от личния състав. За пресмятане на дозата се измерва мощността на 

експозицията в полето на йонизиращо лъчение. 

За работещите в условията на йонизиращи лъчи в 

промишлеността оценката на дозите от външно и вътрешно облъчване 

се извършва съгласно Наредбата за основни норми за радиационна 

защита. 

Приборите, които се използват за оценка на лъченията имат 

общо название – електронни ядрени уреди (блокове и устройства). 

Електронните ядрени уреди са предназначени за измерване 

характеристиките на ядрените лъчения или използват тези лъчения за 

определяне на други величини. Според вида на регистрираното лъчение 

                                                           
1 Мощност на експозицията (мощност на дозата) е мярка за йонизиращо действие на 

рентгеновите и гама-лъчи във въздуха за единица време. 
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уредите се подразделят на уреди за алфа-лъчение, за бета-лъчение, за 

гама-лъчение и за рентгеново лъчение. 

Всички електронни ядрени устройства имат възприемащи 

устройства (детектори), които работят на различни принципи. Те 

превръщат енергията на йонизиращото лъчение в друг вид енергия, 

подходяща за регистриране и измерване. 

 

Фотографически метод 

Методът се основава на свойството на радиоактивните лъчи да 

предизвикват почерняване на фотографическата плака. Тя представлява 

покрит с тънък слой емулсия от желатин и зрънца от сребърен бромид. 

Под действието на радиоактивното излъчване от сребърния бромид се 

отделя валентен електрон,  свързващ среброто с брома, в резултат на 

което се получава т.нар. свободни молекули на тези елементи. След 

проявяването и фиксирането, местата които са били подложени на 

въздействието на радиоактивни излъчвания в резултат на отделеното 

елементарно сребро почерняват, а необлъчените места остават 

прозрачни. Плътността на почерняване на негатива е пропорционална 

на погълнатото количество енергия от радиоактивното излъчване. Тази 

плътност се сравнява с почерняването на пластинки, получени от 

радиоактивни източници с известна мощност.  

Фотографическият метод се използва най-вече за измерване на 

гама-излъчванията. Той може да се прилага за провеждането на 

индивидуален контрол на облъчването на личен състав, действащ в 

заразени зони. 

 

Химически метод 

Йонизираните молекули на веществото получени в резултат на 

радиоактивните излъчвания поради своята неустойчивост се разпадат на 

атоми, които са с голяма реактивоспособност. Те взаимодействат с 

други атоми или молекули от веществото, при което се образуват 

крайни химически продукти. Количеството на новополученото 

вещество е пропорционално на дозата на облъчването. Химическият 

метод е слабо чувствителен и с недостатъчна точност. 

 

Йонизационен метод 

Съвременните дозиметрични прибори използват този принцип. 

Два електрода, поставени на известно разстояние един от друг, се 

свързват с източник на постоянен ток, който се измерва с чувствителен 
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електроизмервателен уред. При липса на радиоактивно излъчване 

измервателният уред не регистрира протичане на ток през веригата. При 

облъчване на газа между електродите с радиоактивни лъчения 

молекулите му се йонизират, протича йонизационен ток и стрелката на 

електроизмервателния уред се отклонява. Силата на тока зависи от броя 

йони получени за единица време, а той съответно от мощността на 

лъчението. По силата на тока се съди за мощността на дозата. 

На базата на йонизационния метод са построени йонизационните 

камери и газовите броячи. Работният обем на йонизационните камери е 

запълнен с въздух при нормални условия, а на газовите броячи – с 

благородни газове под налягане. Сухият въздух и газовете притежават 

добри изолационни свойства, но под действието на йонизиращите 

лъчения придобиват проводящи свойства. 

При преминаване на йонизиращо лъчение през цялата дължина 

на неговата траектория се образуват йонни двойки и възбудени атоми. 

Всяка йонна двойка се състои от положителен йон на атома 

(молекулата) и свободен електрон. Характерно за йонната двойка е, че 

положителният йон е тежка част, докато електронът има нищожна маса 

и е лесно подвижен. Средната енергия за създаване на една двойка йони 

в различните газове за различни лъчения е от 27 до 38 еV. При 

взаимодействие на противоположни по заряд носители протича 

процесът рекомбинация, при което се образуват неутрални атоми. Те 

обикновено са във възбудено състояние и излишната енергия се излъчва 

под формата на електромагнитно лъчение във видимата или 

ултравиолетовата част на спектъра. Вероятността за рекомбинация 

силно зависи от скоростта на движение на носителите, като колкото е 

по-малка скоростта толкова по-голяма е вероятността за рекомбинация. 

След достатъчно дълго време създадените от йонизиращото лъчение 

носители на заряди в обема на газа ще рекомбинират. Ако йонизацията 

се извършва в газов обем между два електрона с различен потенциал 

настъпва насочено движение на носителите на заряд към съответния 

електрод. 

Ако се включи електрическа верига през определен обем газ чрез 

два подходящи електрода, могат да се наблюдават следните явления: 

а) когато затвореният обем газа не се облъчва, във веригата не 

протича ток, стрелката на електроскопа показва 0 rad, съответства на 

приложено напрежение от 180 до 250 V на електродите на йонизационната 

камера; 

б) при облъчване с йонизиращи лъчения по веригата от плюс на 

йонизационната камера към минус протича йонизационен ток, който 
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намалява потенциала (напрежението), стрелката на електроскопа 

показва получената във всеки момент доза; 

в) величината на получената доза зависи от степента на гама-

неутронната радиация и времето за облъчване, а величината на тока 

зависи само от степента на гама-неутронната радиация. 

Следователно йонизационната камера може да се използва като 

детектор за измерване на дозата, когато електроизмервателният уред се 

включи към нея като волтметър, а скалата му се градуира в подходящи 

единици. Йонизационните камери се използват в гама-неутронните 

дозиметри.  

Гама-броячите се използват в радиометър-рентгенометъра и в по-

стари образци автоматични сигнализатори за радиоактивност. 

Газовите броячи не могат да се използват като възприемащо 

устройство за измерване на дозата, а само за измерване степента на 

радиация. Предимството им е в по-голямата чувствителност от 

йонизационната камера. Йонизационният ток в камерите е твърде слаб, 

от порядъка на 10-10 А, а в газоразрядните броячи е импулсен и за 

измерването му се прилагат по сложни методи. 

 

Сцинтилационен (луминесцентен) и термолуминесцентен метод 

Принципът на действие на широк клас детектори на йонизиращи 

лъчения почива на явлението луминесценция.  

Луминесценцията е свойство на някои вещества да 

трансформират внесената енергия в светлинни кванти. 

Под радио-термолуминесценция се разбира процес, при който 

акумулираната в кристала енергия от йонизиращото лъчение под 

действие на топлина се преобразува в енергия на флуоресценция. Това 

явление се наблюдава при почти всички тела с кристална или поли-

кристална структура, които в електрическо отношение са 

полупроводници или изолатори.  

Луминесциращите вещества се наричат луминофори или 

термолуминофори. Методът се състои в това, че рентгеновите лъчи и 

гама-лъчите, алфа- и бета-частиците при попадане върху 

термолуминофора избиват електрони от външния електронен слой на 

съставните елементи. Поради наличието на така наречените „дефекти“, 

освободените електрони не странстват безкрайно по кристалната 

решетка, а биват улавяни от тях. Захванатите електрони се оказват с 

повишена потенциална енергия и съответните атоми преминават в 

йонизирано състояние. Ако по някакъв начин се създадат условия за 

връщане на избитите електрони в изходните им нива, от всеки електрон 
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се освобождава енергия в същото количество, каквото е било 

изразходвано за избиването му. 

Същността на измерване на дозата с термолуминесцентните 

дозиметри се свежда до това, че облъчените дозиметри се нагряват и в 

процеса на нагряването им се измерва интензивност на светене на 

луминесценция. Пълната светосума, която се определя в процеса на 

нагряването е мярка за погълнатата доза. Кривата, която изразява 

зависимостта на интензивността на луминесценция от температурата на 

дозиметъра при непрекъснато нагряване се нарича крива на изсветване. 

Тя може да има няколко максимума, съответстващи на захват с различна 

дълбочина по отношение на зоната на проводимост. 

 

Метод основан на проводимостта на полупроводниците 

В чистите полупроводници, при дадена температура винаги 

съществува определен брой носители, които се получават вследствие на 

топлинните трептения. Тези носители образуват т.нар. собствена 

проводимост на чистите полупроводници. 

Ако в чист полупроводник попадне йонизиращо лъчение, то 

отдава част от енергията си в него, в резултат на което се създават голям 

брой дупки в запълнената зона и електрони в зоната на проводимостта. 

Броят на двойките носители, създадени от лъчението ще зависи от 

неговата енергия и ширината на забранената зона. Ако 

полупроводникът се намира в електрическо поле, насоченото движение 

на този носител води до протичане на електрически ток. 

Предизвиканата по този начин проводимост се нарича вътрешен 

фотоефект, на който се основава действието на полупроводниковите 

детектори. Енергията необходима за образуване на една двойка 

носители в Ge (германий) и Si (силиций), които се използват в 

съвременните детектори е от порядъка на 3 eV. Вижда се, че енергията 

за създаване на двойка носители е с порядък по-малък, в сравнение със 

средната енергия на създаване на двойка йони в газовете. 

Разделителната способност на полупроводниковите детектори ще бъде 

много по-добра от тази на йонизационните и газонапълнените 

детектори.  

Методите за измерване на йонизиращите лъчения се определят 

от характеристиките на радиоактивните елементи и пътищата за 

тяхното проникване в човешкото тяло. 

Всеки радиоактивен изотоп има определен период на 

полуразпадане. Голяма част от радионуклидите имат кратък период на 

полуразпадане (секунди, минути и часове), други – дни, месеци и 
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години. За това в първите часове на ядрената авария нивото на радиация 

е най-голяма, защото се формира от голям брой радиоактивни елементи. 

С течение на времето нивото на радиация започва да намалява, но 

нулеви стойности могат да се очакват след стотици години. Всеки 

изотоп претърпява редица преобразувания, докато върне стабилното си 

състояние. 

В първите часове в околната среда се създава опасност от кратко 

живущите изотопи, след това в продължение на 1 до 3 седмици 

опасност представляват изотопите на йода, а след това остават като 

опасност стронций 90 и цезий 137.  

Пътищата за попадане на радиоактивни вещества в организма са 

чрез въздуха, храната и водата, открити рани и др. 

На заразената местност йонизиращото облъчване може да бъде: 

– външно гама-облъчване, предизвикващо лъчева болест в 

зависимост от получената доза; 

– повърхностно бета и меко гама-облъчване, предизвикващи 

лъчева болест на кожата или изгаряния по кожата; 

– вътрешно облъчване, което се формира от вдишване на 

замърсен въздух, чрез пиене на радиоактивна вода или приемане на 

такава храна. 

Методите и средствата за определяне на последствията от 

радиоактивното замърсяване се определят от вида на обекта и начина на 

въздействие върху него.  

 

Методи за измерване на гама радиация 

Определянето на степента на гама замърсяването е относително 

нечувствителен метод, но той е приложим при кратко живущите 

изотопи. Например при биологично важното замърсяване на околната 

среда с J131, който има кратък период на полуразпадане и може да се 

определи бързо по γ-излъчването.  

За новополучени продукти на деление, средната енергия на γ-

излъчването е 0,7 МeV, нивото на γ-радиацията на 90 см височина от 

земята е 10 mCi/h и съответства на разпределение на активност 1 Ci2 на 

1 км2 равнинна местност. 

                                                           
2
Единицата за измерване на радиоактивност в Международната система 

единици е бекерел в чест на Анри Бекерел с означение Bq и размерност 1/s. Други 

единици са рад (rad), кюри (Ci), грей (Gy) и еман (Em).1 Ci = 3,7.1010 Bq; 1 Bq = 0,027 

nCi; 1 rad = 0,01 Gy = 10 mGy; 1 Gy = 100 rad; 1 Em = 3,7 Bq = 10-10 Ci 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%80%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB
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Методите за определяне на нивото на γ-излъчването са 

разнообразни и зависят от абсолютните величини на радиацията и 

размерите на площите, които се измерват за даден период от време. 

Ако изследваната площ не е много голяма, γ-излъчването може 

да се определи от пеши дозиметристи. В някои случаи 

сцинтилационните броячи се монтират на автомобили и самолети. В 

ситуации които налагат измерване на голяма територия, ефективността 

на въздушното заснемане е очевидна. Могат да се използват 

сцинтилационни броячи с логаритмични скали, покриващи голям 

интервал радиация – от фонови стойности, до 1R/h. 

За проба от радиоактивни частици, утаяващи се на земната 

повърхност във вид на прах или с валежите, се използват различни 

устройства за измерване на количеството на радиоактивните вещества 

падащи на единица земна повърхност. Методът се заключава в 

поставяне в хоризонтално положение на ацетатна подложка с размери 

0,1 м2, покрита с лепкаво вещество. То трябва да запазва своите лепливи 

качества и във влажно състояние. Подложката се сменя и измерва 

ежедневно, като се изгаря при температура 500 – 550o С. При това някои 

от летливите радиоактивни елементи се губят, но те са малка част от 

общото количество радиоактивни вещества. 

Недостатък на метода е, че част от β-активността се променя от 

отмити от валежите частици. Това е в порядъка на няколко процента, но 

прави метода ненадежден. 

Друг метод е чрез вземане на проби с фуния, като радиоактивните 

отлагания се събират в колба, която периодично се анализира в 

лаборатория. 

Друг метод е използване на йонообменни колони за сорбиране на 

радиоактивните вещества и др.  

Използва се и методът на комулиране на радиоактивни вещества 

на повърхността на почвата (до 15 см дълбочина), като след това се 

изследва пробата. Недостатък е трудната екстракция на радиоактивните 

вещества от почвата. Методът се използва за установяване на 

разпределението на Sr90 при определяне общото количество утаени 

вещества на дадена местност. 

Може да се използва като проба и окосена трева от определена 

площ, която е много добър сорбент на радиоактивните продукти.  

Изборът на метод се прави в зависимост от целите на 

изследването. 
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Глава втора 

 

РЕНТГЕНОМЕТРИ, РАДИОМЕТРИ, СПЕКТРОМЕТРИ 

И ИНДИВИДУАЛНИ ДОЗИМЕТРИ 

 

Основна цел на радиационния мониторинг е наблюдение на 

радиационната обстановка, оценка на получените дози от личния състав 

и адекватни решения за възможността за изпълнение на поставените 

задачи или извеждане в безопасни зони. 

Електронните ядрени уреди се разделят на: 

1. Уреди за измерване характеристиките на йонизиращите 

лъчения – дозиметри (за измерване на погълнатата доза, мощността на 

експозиционната доза), за измерване средната скорост на броене 

(интензиметри) и с комбинирани функции за измерване. 

2. Уреди използващи йонизиращите лъчения за измерване на 

други величини – радиометри, спектрометри и универсални уреди. 

Според вида на регистрираното лъчение уредите се подразделят: 

– за алфа-лъчение;  

– за бета-лъчение;  

– за гама-лъчение;  

– за рентгеново лъчение. 

Всички електронни ядрени уреди имат възприемащи устройства 

(детектори), които работят на различни принципи. Те превръщат 

енергията на йонизиращото лъчение в друг вид енергия, подходяща за 

регистриране и измерване. Използват се основно: 

– йонизационните детектори (йонизационни камери); 

– Гайгер-Мюлерови детектори; 

– кристални и полупроводникови детектори; 

– радиолуминесцентни детектори (сцинтилационни).  

Основните задачи в условия на радиоактивно замърсяване са: 

постоянен контрол на радиационната обстановка, установяване 

началото на замърсяването, измерване мощността на експозицията, 

определяне дозите на облъчване на личния състав и оценка 

способността му за водене на бойни действия, определяне степента на 

радиоактивно замърсяване на почвата, водата, хранителните продукти, 

въоръжението и бойната техника. 

Средствата за дозиметричен контрол и радиационно разузнаване 

са: групови и индивидуални дозиметри, носими рентгенометри-

радиометри и бордови рентгенометри. 
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За измерване характеристиките на йонизиращите лъчения се 

използват детектори, които превръщат енергията на йонизиращото 

лъчение в друг вид енергия, подходяща за регистриране и измерване. 

Такива са йонизационните камери и газовите броячи. Обемът на 

камерите е запълнен с въздух при нормално налягане, а на газовите 

броячи с благородни газове под налягане. Йонизационните камери се 

използват в гама-неутронните дозиметри и рентгенометрите, а гама-

броячите в радиометър-рентгенометрите. 

За защита на личния състав от външни лъчеви поражения е 

необходимо да се осъществява непрекъснато контрол на активността на 

излъчването и определяне на степените и мащабите на радиоактивното 

заразяване. 

Измерването и пресмятането на дозата в полето на йонизиращо 

лъчение и измерването на активността на радиоактивните препарати се 

извършва с помощта на дозиметрията. 

За дозиметричен контрол на облъчването се използват гама- 

неутронни дозиметри и гама-дозиметри. 

За пресмятане на дозата често се налага да се измерва мощността 

на дозата (степен на радиация) в полетата на йонизиращо лъчение. Тази 

дейност се нарича радиационно разузнаване на местността и се 

извършва с рентгенометри. 

Измерването на активността, което се осъществява чрез 

дозиметричен контрол на заразяването на личния състав, бойната 

техника, въоръжението, снаряжението, хранителните продукти, водата и 

др. се осъществява с радиометър-рентгенометър и броячни комплекти. 

 

Дозиметри 

Дозиметрите ще се използват предимно в аварийни ситуации. 

Това определя и основните изисквания към тях. Устройствата трябва да 

са устойчиви на външни въздействия и да дават информация както за 

еднократно въздействие на йонизиращите лъчи, така и да сумират 

дозите за  продължителен период от време.  

Основните изисквания за индивидуалния дозиметър с пряко 

отчитане са: 

– да дава възможност за осъществяване на визуално и електронно 

отчитане;  

– показанията да са пряко изобразени в цифров формат и да 

включват освен получената дозата и времето на отчитане, 

идентификация на носителя, серийния номер на уреда и датата;  



14 

– дозиметрите с непряко отчитане трябва да имат интерфейс 

между индивидуалния дозиметър и устройството за бързо и точно 

отчитане на показанията. Отчетът трябва да включва в допълнение на 

дозата и времето на отчитане, идентификация на носителя, серийния 

номер на дозиметъра, датата и времето.  

– електронните устройства трябва да имат възможност да се 

тестват сами и да се калибрират в специализирани лаборатории. Срокът 

между две калибровки се определя и доказва чрез изчисления или други 

методи. При това се отчитат фактори като времето за работа на 

средството, при какви условия е работило, какви показания е дало през 

последните проверки и др. Прието е за повечето устройства периодът за 

калибриране да е не повече от една година. 

Индивидуалните дозиметри дават възможност за визуално и 

електронно отчитане. Те съхраняват информация за получената доза и 

периода за формиране на дозата, идентификация на дозиметъра, дата и 

време. Информацията може да се архивира и да не се губят данните при 

спиране на захранването. 

Индивидуалният гама-дозиметър трябва да е в състояние да 

регистрира дозата гама-радиация в обхват 5,0x10-3 Gy – 10 cGy 

(желателно е 5,0x10-3 Gy – 100 cGy), отнесено за тъкани. 

Индивидуалният неутронен дозиметър трябва да е с пряко или 

непряко отчитане на прибора за измерване на общата еквивалентна доза 

неутрони получена от определен носител. Той трябва да регистрира 

дозата неутрони в обхват 5,0x10-4 Gy – 10-1 cGy (желателно е 5.0x10-5 Gy 

– 1 cGy), отнесено за тъкани. 

Индивидуалният бета-дозиметър трябва да е с пряко или непряко 

отчитане на прибора за измерване на общата еквивалентна доза 

неутрони получена от определен носител. Той трябва да регистрира 

дозата бета-радиация в обхват 5,0x10-3 Gy  – 100 cGy. 

Тактическият дозиметър е прибор с пряко отчитане. Използва се 

за измерване на общата доза гама-радиация и дава сигнал при достигане 

на прагови стойности. Той може да регистрира дозата гама-радиация в 

обхват 5,0x10-3 Gy – 10 cGy (желателно е 5,0x10-3 Gy  – 100 cGy), 

отнесено за тъкани. 

Средствата за дозиметричен контрол и радиационно разузнаване 

се класифицират условно на следните основни групи: 

– групови (тактически) дозиметри; 

– индивидуални (медицински) дозиметри; 

– носими рентгенометри-радиометри; 

– бордови (стационарни) рентгенометри. 
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Груповите (тактически) дозиметри са предназначени за 

измерване на средната доза на облъчване на отделение, екипаж, разчети 

и др. Получената информация се използва за определяне 

здравословното състояние на личния състав с оглед планирането на 

бъдещите действия. 

Индивидуалните дозиметри са предназначени за определяне 

дозата на облъчване на личния състав. Основното изискване към тях е 

да притежават възможност за разделно регистриране на дозата от гама и 

неутронно лъчение. 

Тенденции в развитието на индивидуалните дозиметри са: 

– използуване на пряко показващи дозиметри с широк 

измервателен диапазон, които да дават информация за средната доза 

гама-неутронно облъчване получена от личния състав със 

задоволителна точност; 

– измерване както на дозата от гама-лъчение и топлинни 

неутрони, така и на дозата бързи неутрони; 

– разширяване на измервателния диапазон на дозиметрите и 

увеличаване на енергийния диапазон на регистрираното неутронно 

лъчение; 

– намаляване на масата и размерите на детекторите; 

– автоматизиране на процедурите по измерването с дозиметрите, 

като по този начин се намалява времето за измерване. 

Друго направление в развитието на средствата за индивидуален 

дозиметричен контрол е използването на бързодействащи интелигентни 

прибори. Те се използват от работещите в радиационна среда и 

позволяват да се извършват редица изчисления, свързани с 

йонизиращите лъчения и сигнализират при превишаване на 

предварително зададена стойност. 

За нуждите на неземното радиационно разузнаване се използват 

носими и бордови рентгенометри-радиометри. 

Носимите рентгенометри са общовойсково средство за 

радиационно разузнаване и са предназначени за измерване степента на 

гама-радиацията и бета-замърсяването на почва, вода, хранителни 

продукти, бойна техника, въоръжение и снаряжение. 

Тенденциите в развитието на този клас прибори са: 

– унифициране на тяхната конструкция и изграждането им на 

модулен принцип, така че в зависимост от нуждите да се използват като 

бордови и носими рентгенометри и като дозиметри за измерване дозата 

на облъчване; 
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– разширяване на измервателния диапазон, което позволява 

измерване както на мощности на експозицията близки до фоновите, 

така и на високи стойности на мощността на експозицията; 

– преминаване от аналогова към цифрова индикация; 

– миниатюризация и намаляване консумацията на ток. 

 

Портативни прибори за измерване на мощността на дозата 

(рентгенометри/спектрометри) 

Дозиметрията се занимава с измерване на дозата радиация, 

докато спектрометрията – с измерване на енергетическия спектър на 

излъчването на радиационното поле. Те са необходими в обстановка на 

ниски нива радиация и често се избира обединяването на двете функции 

в едно средство. 

Портативният рентгенометър се използва за измерване на 

мощността на дозата гама-радиация. С присъединяването на съответните 

сонди той може да се използва като радиометър за контрол на 

заразяването за измерване на алфа- и бета-радиация на заразени 

повърхности, хартиени филтри и поглътители с активен въздух от 

прибори за вземане на проби от въздуха. Работният диапазон е 1,0x10-4 

Gy – 10 cGy (желателно е 5,0x10-6 Gy – 10 cGy), отнесено за тъкани. 

Портативният спектрометър се използва за измерване на 

енергийния спектър на гама-лъчите, по който се съди за изотопния 

състав и изчисляване на мощността на дозата. 

 

Прибори за измерване на заразяването (радиометри) 

Радиометърът (Radiac-изчислител) е средство за извършване на 

изчисления/оценка на радиационни ефекти от ядреното оръжие. 

Използва се за измерване на радиация от локално заразяване на 

личен състав, снаряжение, храна, вода и за контрол на ефективността от 

деконтаминацията. 

Радиометърът измерва разпадането на алфа- и бета-излъчващи 

материали. Има долна граница на откриване от 0,1 Bq/cm2 за алфа-

заразяване и 0,25 Bq/cm2 за бета-заразяване.  

Радиометърът може да открива нива при фонова радиация и да е 

в състояние да я изважда от активността, която е измерена, както и да 

извършва изотопна идентификация в проби. 
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Прибори за измерване на мощността на дозата 

(рентгенометри/спектрометри), приспособени за вертолети 

и самолети 

Портативните рентгенометри/спектрометри, описани по-долу 

могат да се приспособяват за вертолети или самолети. 

Портативният рентгенометър се използва за измерване на 

мощността на експозицията гама-радиация, но може да включва и 

функция за обща доза на гама-радиация. С присъединяване на 

съответни външни сонди устройството се използува като радиометър за 

контрол на алфа- и бета-заразяване на повърхности. Рентгенометърът 

трябва да може да измерва мощността на експозицията гама-радиация в 

диапазон за гама-радиация от 1,0х10-4 Gy/h ÷ 10 cGy/h (желателно e 

5,0х10-6 cGy/h ÷ 10 cGy/h) в енергийния диапазон 80 КеV ÷ 1,5 МеV 

(желателно е 50 КеV ÷ 3 МеV).  

Рентгенометри за наблюдение и сигнализация – прибори с 

регулируема сигнализация и дистанционен датчик, приспособени за 

монтиране в сгради, съоръжения или машини. 

Портално оборудване за проверка – станция за проверка на 

личния състав и оборудването за ускоряване прехода от замърсена в 

чиста област. 

 

Комплект индивидуални дозиметри ИД-1. Предназначен е за 

измерване на погълнатата доза от гама-лъчи и неутрони. Диапазонът на 

измерване на погълнатата доза е от 20 до 500 rad. Комплектът се състои 

от 10 броя индивидуални дозиметри ИД-1 и зарядно устройство ЗД-6. 

Масата на комплекта е 1500 g. (фиг. 1). 

Индивидуалният дозиметър ИД-1 е оформен като писалка и е с 

пряко отчитане на получената доза от гама-лъчи и неутрони: 

 

Фиг. 1. Комплект индивидуални дозиметри ИД-1 
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 Диапазон на измерване на погълнатата гама доза и неутронен 

поток – до 50 mRad/s; 

 Саморазряд на дозиметра при нормални условия за 24 часа – 

не повече от 1 деление; 

 Относителна грешка на дозата е в диапазона от 20 до 200 mRad ± 

20%.  

 

Персонален електронен дозиметър DMC 2000 X. Измерва 

рентгенови и гама-лъчения >20 keV. Може да определя индивидуална 

еквивалентна доза и мощност на индивидуалната еквивалентна доза. 

Може да бъде използван в автономен режим или интегриран в 

дозиметрична система. Осигурява звукова и светлинна аларма (фиг. 2). 

Мерни единици: mSv, mrem. Позволява нарастване на доза на 

интервали от 10 сек., 1 мин., 10 мин. или 24 часа с компресиране на 

нулевите периоди. Съхранение на няколко работни периода (до 700 

стъпки). 

Измервателен обхват: 

 доза – 1 μSv до 10 Sv; 

 мощност на дозата – 0,1 μSv/h до 10 Sv/h; 

 дисплей на мощността на дозата – 0,01 mSv/h до 10 Sv/h; 

 точност  ± 5%. 

 

Прибор за измерване на еквивалентната доза LB 133 

Приборът служи за измерване на радиационния фон. 

Представлява преносим измерител на еквивалентната доза в mSv/h, т.е. 

 

Фиг. 2. DMC 2000 X 

 

../../../Ivan%20Markov/Учебен%20процес/Учебници/LEKCII/likcii%20MVR%201/kurs%205%20dni/pribori%20GZ/FTC_A_128218D_DMC2000X_BG.pdf
../../../Ivan%20Markov/Учебен%20процес/Учебници/LEKCII/likcii%20MVR%201/kurs%205%20dni/pribori%20GZ/FTC_A_128218D_DMC2000X_BG.pdf
../../../Ivan%20Markov/Учебен%20процес/Учебници/LEKCII/likcii%20MVR%201/kurs%205%20dni/pribori%20GZ/FTC_A_128218D_DMC2000X_BG.pdf
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отчита количеството енергия, погълната в единица маса (J/kg) Използва 

пропорцонален алуминиев брояч със специален филтър (фиг. 3): 

– измерва мощността на еквивалентната доза на гама-лъчение; 

– най-малък измервателен обхват – 0,3 µSv/h; 

– енергиен диапазон на гама кванти – от 30 кeV до 1300 кeV; 

– диапазон на измерване – от 0 до 30 000 µSv/h. 

 

 
Фиг. 3. Прибор за измерване на еквивалентната доза LB 133 

 

Рентгенометрите-радиометри също са предназначени за 

измерване мощността на експозицията на гама излъчването на 

местността. Грешките на измерване са от 30 до 40%, като времето за 

установяване на стойността на скалата за ниските стойности достига 90 сек. 

Приборите се проверяват за работоспособност чрез източници на 

лъчение, намиращи се в комплектите. Калибрират се веднъж годишно в 

специализирани лаборатории.  

 

Полеви прибор ДП-5В 

Полевият прибор ДП-5В има диапазон на измерване от 0,05 R/h 

до 200 R/h с шест поддиапазона. Допустими грешки на ДП – 5В е до 

30%. Захранва се с 3 броя сухи елементи КБ-1 (или от бордовата мрежа 

на автомобилите с 12/24 V). Сондата е външна с ръкохватка за 

измерване на гама- и бета-излъчване (фиг. 4). 
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Рентгенометър-радиометър РР-51М 

Рентгенометър-радиометърът РР-51М има диапазон на измерване, 

разделен на седем подобхвата от 0,02 mR/h до 200 R/h (фиг. 5).  

 

Грешката на показанията на прибора не превишава  30%. 

Захранването става с два сухи елемента R-20. Сондата е външна с 

ръкохватка за измерване на гама- и бета-излъчване. 

 

Някои представители на ядрени уреди, които се предлагат на 

пазара удовлетворяват до голяма степен изискванията. Примери за 

такива устройства са: 

Радиометър АN/VDR-2 

Радиометърът АN/VDR-2 Military Radiac (Canberra, U.S.A.) 

представлява устройство за измерване на дозата и мощността на 

експозицията в машини (фиг. 6).  

 
Фиг. 4. Полеви прибор ДП-5В 

 

 

Фиг. 5. Рентгенометър-радиометър РР-51М 
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Подава звуков и визуален сигнал при достигане на 

предварително зададени стойности на радиация. Максималната грешка 

в целия диапазон не надвишава ± 15%. Снабден е с два Гайгер – 

Мюлерови брояча (технологията time - to - count3). Масата на комплекта 

е 1,73 кг. Приборът позволява пряко отчитане на мощността на гама-

радиация в диапазон от 0,001 µGy/h до 999 cGy/h. Енергийният 

диапазон за гама-радиация е ± 20% от 80 КеV ÷ 1,5 МеV. Приборът 

показва на дисплей стойността на дозата и мощността на експозицията в 

µGy, cGy, Gy, µGy/hr, cGy/hr и Gy/hr. При поискване могат да се 

използват Sv и Rad. Радиометърът е снабден с инфрачервен порт RS-232 

за връзка и предаване на данни на компютър. 

 

SVG 2 дозиметър-радиометър 

Приборът е ново поколение измервател на радиацията. 

Представлява ръчен дозиметър-радиометър, който се контролира от 

микропроцесор (фиг. 7).  

Приборът е създаден по нова технология, основаваща се на 

автоматична корекция на данните и самоконтрол. Диапазонът на 

измерване на експозицията на дозата е от 0,5 µGy/h до 2000 cGy/h. 

Снабден е с интегриран сензор за гама и неутронно излъчване, 

индивидуален дозиметър и разположена отвън α/β - γ сонда. 

 

                                                           
3 Технологията се състои в изключване на т.нар. „мъртво време“ и ефектите при 

насищане на брояча, чрез използване на висок волтаж и нов начин на отчитане на 

импулсите. 

 
Фиг. 6. Радиометър АN/ VDR-2 Military Radiac 
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Фиг. 7. SVG 2 дозиметър-радиометър (Bruker Daltonics Inc.) 
 

 

Ръчен детектор за радиоактивност HDS-100GN 

Ръчният детектор за радиоактивност HDS-100GN е гама/неутронен 

детектор с аларми (фиг. 8). Използва 4 различни типа аларми, всяка от 

които е свързана с различен праг:  

– тревога по гама; 

– опасност по гама; 

– тревога по неутрони; 

– опасност по неутрони. 

При нормални работни условия гама детектирането се извършва 

чрез голям сцинтилационен детектор от 

цезиев йодид с примес на талий (CsI (Tl). 

При условие, че скоростта на броене 

по гама надхвърля горната граница на 

нормалния гама обхват, измерването на 

мощността на дозата се превключва на 

силициевия диоден детектор. Това предпазва 

от насищане на инструмента и позволява да 

се експлоатират алармите и информацията 

на потребителя. Детектирането на неутрони 

се постига чрез сцинтилационен детектор на 

литиев йодид с примес на европий (LiI (Eu) и 

използването на подходяща обработка на 

импулсите.  

 

Фиг. 8. Ръчен детектор 

за радиоактивност HDS-100GN 
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MicroCont II 

MicroCont II е носим монитор за детектиране на α-, β- или β-γ-

радиоактивни замърсявания. В зависимост от задачите, които трябва да 

бъдат решавани, има избор между ксеноновия детектор тип RXE 260 за 

β/γ замърсявания (в частност за ядрени материали, използвани 

обикновено в медицината), газово-проточния детектор тип RGZ 190 с 

вградено газов захранване за α/β-замърсяване, или детектора с 

пластмасов сцинтилатор тип RBP 170 за измервания на β-замърсявания 

(фиг. 9). 

 

 
 

 

Фиг. 9. MicroCont II / RTM 430   

 

Вграденият високоговорител възпроизвежда звукова аларма, като 

мощността му е предварително нагласена на 90 dB.    

Комуникацията между MicroCont II и PC става чрез инфрачервен 

интерфейс. Резултатите от измерванията и данните на уреда могат да 

бъдат извеждани директно към РС, а режимите генерирани в РС могат 

да бъдат предавани обратно към MicroCont II, т.е. обменът на данни 

може да бъде осъществяван по всяко време. 

 

Многофункционален радиометър RDS-110 

Радиометърът е предназначен за измерване на ренгеново и бета-

лъчение. Измерва дозата и мощността на дозата и регистрира нива над 

границите 100 mSv/h (фиг. 10).  

 

../../../Ivan%20Markov/Учебен%20процес/Учебници/LEKCII/likcii%20MVR%201/kurs%205%20dni/pribori%20GZ/MicroCont%20II.pdf
../../../Ivan%20Markov/Учебен%20процес/Учебници/LEKCII/likcii%20MVR%201/kurs%205%20dni/pribori%20GZ/MicroCont%20II.pdf
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Фиг. 10. Радиометър RDS-110 

Може да служи като сигнализатор за нива от гама-радиация. 

Уредът се състои от халогенен енергийно компенсиран Гайгер-

Мюлеров брояч и електронен блок с микропроцесорна технология. 

Усъвършенстваният алгоритъм на броене осигурява надежно 

измерване дори и при слаби фонови полета. 

Обхват на измерване на мощност на дозата – 0,05 µSv/h – 100 

mSv/h. Обхват на измерване на дозата – 0,001 mSv/h – 999,9 mSv/h. 

Обхват на дозиметъра – 0,05 µSv/h до 99,99 mSv/h. 

Енергиен обхват – 50 КeV – 1,25 MeV, точност  ± 5%.  

Възможност за използване на външни сонди: 

– GMP-11 за бета-лъчения от 0 до 10 000 cps; 

– GMP-12 L за ниски нива на гама-радиация – 0,05 µSv/h дo  

10 mSv/h; 

– GMP-12 H за високи нива на гама-радиация – 10 µSv/h дo  

3 Sv/h. 

 

CONTAMAT FHT 11M 

Представлява универсална, портативна система за измерване на 

алфа, бета и гама повърхностни замърсявания (фиг. 11). Системата се 

състои от основен блок, захранван от батерии и бутанов детектор 166 

cm2. Системата разполага с различни програмни версии, в зависимост от 

които резултатът може да бъде отразяван в [s-1], [Bq] и [Bq/cm2], чрез 

преключване на комбинация от бутони. Обхватът на измерване е 2,5 – 

19999 cps (1/s), с точност ± 20%. 
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Фиг. 11. Система CONTAMAT FHT 11M 

 

Универсална машина за радиационно, химическо и биологическо 

разузнаване DETECT 1000 и МТО комплект 

Машината е предназначена за радиационно, химическо и 

биологическо разузнаване в районите на замърсяване. Комплектована е 

със съвременни технически средства за измерване на различни среди – 

въздух, вода, почва, растителност и др. (фиг. 12). 

 

 

Фиг. 12. DETECT 1000 
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Машината е оборудвана със средства за комуникации с 

центровете за управление при бедствия и аварии. Снабдена е с 

автоматичен метеорологичен комплект. 

За оценка на обстановката разполага с програмни продукти за 

изобразяване на прогнозираните и фактически мащаби на поражения, 

както и за оценка на последствията за хора и материалните щети. 

 

Тенденции в развитието на съвременните средства  

за индивидуален дозиметричен и радиометричен контрол 

Промените в световен мащаб след терористичните актове в САЩ 

налагат нови изисквания към средствата за защита и дозиметричен 

контрол. Основната задача остава запазването на здравето и живота на 

населението, инфраструктурата и материалните ценности. В тази връзка 

изискванията към средствата за измерване, предупреждения за опасни 

нива на радиация и оценката на получените дози имат за цел да покажат 

опасността далеч преди да окажат въздействие на хората, независимо 

каква категория са те, и да позволят на командирите да вземат решения 

за предпазване от високи нива на радиация. 

Тенденциите в развитието на средствата за индивидуален 

дозиметричен и радиометричен контрол могат да се формулират така: 

1. Електронните ядрени уреди да имат пряко показване на 

измерваните стойности и да са с широк измервателен диапазон, като 

показват дали нараства или намалява радиационното ниво. 

Превключването на обхвата трябва да е автоматично. 

2. Да са лесни за експлоатация и да имат помощни програми, 

които да позволяват използването им от необучен персонал. 

3. Да могат да измерват дозата от гама и неутронно лъчение при 

увеличаване на енергийния диапазон на регистрираното неутронно 

лъчение. 

4. Уредите да са ергономични, здрави, леки и с малки размери. 

5. Да са бързодействащи интелигентни прибори, които да 

позволяват извършване на редица изчисления, свързани с йонизиращите 

лъчения и да сигнализират при превишаване на предварително зададена 

стойност на ниво на радиация. 

6. Да дават възможност за създаване на база данни и корекции с 

коефициенти за оценка на биологическото въздействие, съобразено с 

особеностите на индивида. 

7. Да имат възможност за връзка с компютър за събиране, 

обобщаване и оценка на получените данни. 

8. Да имат възможност за сравняване на диапазоните между 
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системата SI и други извънсистемни мерни единици. 

9. Да имат възможност за свързване на ядрените средства чрез 

GPS в система, като служат за първични датчици за оценка на 

фактическата обстановка в реално време. 

10. Грешките на измерване да са в границите от 10% до 15% с 

тенденции да намаляват. Това се постигa с автоматично измерване и 

въвеждане на корекционни коефициенти за влиянието на температурата 

на околната среда, относителната влажност, барометричното налягане и 

въвеждане на нови методи за снемаме на показанията.  

11. Да работят продължително време на автономно захранване и 

да могат да използват бордовата мрежа на машините. Източниците за 

захранване трябва да се заменят лесно. 

12. Да могат да се използват с поставени средства за ЯХБ защита. 



28 

Глава трета 

 

МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗМЕРВАНЕ  

НА КОНЦЕНТРАЦИИТЕ НА ТОКСИЧНИ ХИМИЧНИ 

ВЕЩЕСТВА 

Определянето на вида и измерването на количеството на ОВ се 

извършва с цел да се установят началото и края на химическото 

заразяване и да се определят качествените и количествени 

характеристики на токсичните вещества.  

Своевременният отговор на тези въпроси позволява в значителна 

степен да се намалят загубите от въздействието на токсичните вещества. 

 

Фиг. 13. Стандартен символ за отровни вещества в Европейския съюз, 

утвърден с Директива 67/548/EEC 

Всички известни начини за индикация на отровните вещества 

могат да се разделят на: 

– субективни или органолептични (базирани на човешките 

сетива); 

– обективни (базирани на показанията на приборите, т.е. 

техническите средства за химическо разузнаване). 

Тези начини за индикация на отровните вещества (ОВ) не са 

взаимозаменяеми. 

 

Методи използвани в приборите за индикация на токсични 

вещества 

Основа за създаване на технически средства за химическо 

разузнаване могат да бъдат различни методи за индикация на ОВ:  

– химически; 

– физически; 

– физикохимически; 

– биохимичен. 

Най-голямо разпространение от химическите методи са 
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получили т.нар. колориметрични (цветни) реакции с ОВ. При 

съприкосновение на индикатора и ОВ се появява точно определен цвят 

на реагиралите вещества, по който се съди за наличие на токсично 

вещество.  

 

Физически методи 

Физическите методи се основават на измерване на определени 

параметри на средата (температура, електрично напрежение на средата 

и др.). При преминаване на ОВ през обема за индикация се променят 

параметрите на полето, които се регистрират и сравняват с базата 

данни, предварително определени и записани в паметта на прибора. При 

съвпадение на показанията се изобразява информация за вида и 

количеството на търсеното вещество. Така се идентифицират търсени 

видове молекули и се определят концентрациите им. 

 

Хроматографски анализ 

При него се използва сорбциони явления за разделяне на сложни 

смеси, често пъти от много близки по свойства вещества. 

Хроматографското разделяне може да се извърши в течна или газова 

среда, като след разделянето на сместа се получава хроматограма, като 

всяко от разделяните вещества има своето място в нея (фиг. 14).  

 

 

Фиг. 14. Разпределение на вещества върху хроматографска хартия 

 

Масова спектроскопия 
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Масовата спектроскопия е метод за изследване на веществата 

чрез определяне на масата на молекулите и относителното количество 

на техните йони. По-често се определя не самата маса, а отношението 

маса/заряд.  

Мас-спектрометрията обикновено се използва съвместно с 

газовата хроматография (GC-MS) и включва захващане на част от 

молекулите в магнитно поле (фиг.15). Обикновено това са скъпи 

стационарни апарати, изискващи обучен персонал. С напредването на 

технологиите тези апарати стават все по-малогабаритни (фиг. 16). 

 

 

Фиг. 15. Мас-спектрограма на метилбензил кетон 

 

Газова хроматография и мас-спектроскопия GC/MS 

 

 

Фиг. 16. Схема на мас-спектрометър 

 

 

Инфрачервена спектроскопия (IR spectroscopy) 
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Инфрачервеното излъчване се използва за определяне на редица 

химически агенти. Всяко химическо вещество има уникално поведение 

при облъчване с инфрачервена светлина, подобно на отпечатъка на 

пръста на човека. Това се използва за определянето му в смеси в газова 

среда. Инфрачервената спектроскопия се основава на измерване на 

количеството адсорбирана светлина при определена дължина на вълната 

(фиг.17).  

 
Фиг. 17. Корелационна таблица на инфрачервена спектроскопия 

 

Раманов спектрален анализ (RAMAN Spectroscopy) 

При Рамановия спектрален анализ се измерва комбинираното 

разсейване на светлината. Този спектрален анализ се основава на факта, 

че при облъчване на изследваната проба с монохроматична светлина 

(инфрачервена или лазерно облъчване) в разсеяната светлина се 

появяват нови ивици с по-голяма или по-малка дължина на вълната. 

Разликата между дължината на вълната на падналата и разсеяната 

светлина зависи от строежа на молекулата на облъчваното вещество 

(фиг. 18). 

 

Фиг. 18. Схема на Раманов спектрален анализ 
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Детекция с повърхностни акустични вълни  

(Surface Acoustic Wave Detection – SAW) 

Сензорите работещи на този принцип преобразуват входящия 

електрически сигнал в акустична вълна, която за разлика от него може 

да бъде повлияна от различни физични явления, след което 

преобразуват вълната обратно в електрически сигнал (използвайки 

пиезоелектричния ефект). Промените в амплитудата, фазата, честотата 

или забавянето между входящия и изходящия сигнал се използват за 

установяване наличието на дадено въздействие. В устройствата за 

детекция на токсични индустриални химикали пространството за 

движение на акустичните вълни се покрива с тънък полимерен слой, 

избирателно абсорбиращ едно или няколко отровни вещества с 

чувствителност ppt. 

 

Пламъчно-спектрометричен метод 

Пламъчно-спектрометричният метод се основава на промяната 

на цвета на пламък, през който се пропуска изследвания газ (фиг. 19). 

При наличие на токсични вещества се променя цвета на пламъка, който 

се регистрира от пламъчен фотометър. Показанията се сравняват 

автоматично с базата данни на прибора и при съвпадение на спектъра с 

определено токсично вещество се изобразява вида и концентрацията му. 

 

 

Фиг. 19. Схема на пламъчен фотометър 
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Спектрометрия чрез йонното захващане 

Методът на спектрометрия чрез йонното захващане (ITMS) е 

комбинация от магнитно поле във вакуум, в което се захващат йони с 

определени характеристики съответстващи на търсени химични 

вещества (фиг. 20).  

 

 
Фиг. 20. Схема на спектрометър с йонно захващане 

 

Биохимични реакции 

Високата токсичност на фосфороорганични отровни вещества 

(ФОВ) е наложила разработване на други методи за увеличаване на 

чувствителността и специфичността на методите за индикация. За тази 

цел, широко разпространение са получили биохимичните методи и 

създадените на тяхна основа индикаторни тръбички и газо-

сигнализатори. Тези методи осигуряват откриване на минимални 

безопасни концентрации на фосфороорганични отровни вещества. 

Методът е основан на способността на ФОВ да инхибират 

холинестеразата – фермент катализиращ хидролиза на ацетилхолина до 

холин и оцетна киселина. Ацетилхолинът във водни разтвори в 

присъствие на холинестераза се хидролизира с много голяма скорост, 

което води до натрупване за кратко време на големи количества 

киселина в разтвора. При действие на ФОВ в резултат на инхибиране на 

холинестеразата, скоростта на хидролиза на ацетилхолина (а 

следователно и на отделяне на оцетна киселина) рязко намалява. 

Фиксирането на изменението на рН на средата се извършва посредством 

индикатор. За по-голяма стабилност през последните години 

ацетилхолина е заменен с бутирилхолинйодид, който се разлага до 

бутирилхолин и маслена киселина. За индикатор се използва фенолрот. 

Чувствителността на реакцията е 1,10-6 mg/l. Индикацията на ФОВ се 

осъществява посредством индикаторни тръбички ИТ-44 (51), с които са 
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комплектовани приборите за химическо разузнаване ВПХР, ХП-71 (ХП-

5), ППХР и др.  

Биохимичният метод е бил заложен и в основата на разработката 

на автоматичните газосигнализатори АГС-1 (български вариант) и ГСП-

11 (руски модел). Те са предназначени за непрекъснат контрол на 

въздуха и подаване на светлинен и звуков сигнал при наличието на 

ФОВ. По принцип на действие те са фотоколориметрични прибори. На 

фотоколориметриране подлежи петното на индикаторната лента, през 

което се просмуква анализираният въздух. При наличие на ФОВ във 

въздуха, червеното оцветяване на индикаторната лента се запазва по-

продължително време от контролното, в резултат на което се задейства 

сигнализацията на прибора. Чувствителноста на приборите на първи 

диапазон е 1,10-5 mg/l, а на втори 2,10-6 mg/l. 

CH3COOCH2CH2N
+
(CH3)3X

-

+ H2O
cholinesterase

CH3COOH + HOCH2CH2N
+
(CH3)3X

-

 

С развитието на технологиите методите за индикация на 

токсични вещества стават все по-качествени и ефективни. Наред с това, 

масовото насищане на специализираните служби с такава техника 

изисква много инвестиции както за новата техника, така и средства за 

нейното поддържане. Въпреки това общата картина непрекъснато се 

подобрява. На преден план изниква проблемът за обучени кадри, 

способни да работят с новите средства. 

 

Организационни методи за откриване на токсични вещества 

 

Откриването на ОВ може да се извърши органолептично, с 

помощта на човешките сетива, както и по някои външни признаци. Така 

например, при употреба на бойни отровни вещества може да се 

наблюдават някои от следните явления: 

– поява на характерен облак при разривите на химическите 

бомби, снаряди и мини; 

– появяване на облак, който се движи по посока на вятъра от 

страната на противника; 

– бързо изчезващ облак или полоса зад ниско летящи 

противникови самолети над нашите позиции и обекти; 

– наличие на маслени капки и петна върху местността, бойната 

техника и други повърхности; 

– увяхване на растителността или изменение на цвета на нейните 

листа; 
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– дразнене на дихателните органи, очите и носа; 

– отслабване или загубване на зрението; 

– наличие на несвойствен за местността мирис; 

– наличие на човешки жертви с характерни за отравяния 

признаци и други. 

Въпреки че сетивата на човека са твърде чувствителни, те не 

могат да заменят обективните (техническите) средства. Високата 

токсичност на някои от ОВ с нервнопаралитично действие (зарин, 

зоман, V-газове) налага тяхното откриване да става с технически 

средства. 

 

Откриване на токсични вещества в стационарни обекти 

Този метод се използва главно в промишлени предприятия, в 

които е определена заплахата като вид на промишлени отровни 

вещества (ПОВ). Техническите средства се поставят на подходящи 

места, работят непрекъснато и при наличие на зададена концентрация 

подават звукова и светлинна сигнализация. 

Разузнаването на обекти, райони и пътища изисква използването 

на преносими прибори, специализирани транспортни средства и обучен 

персонал със съответните защитни средства. Такива средства има във 

въоръжените сили, в Министерството на вътрешните работи, Агенцията 

за ядрено регулиране, АЕЦ „Козлодуй“ и др. 

През последните години все повече се използват средства за 

дистанционно разузнаване както като стационарни средства за 

мониторинг на даден потенциално опасен обект, така и разположени на 

машини за дистанционно откриване за наличие на ОВ в даден район. 
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Глава четвърта 

 

ХИМИЧЕСКИ ДЕТЕКТОРИ 

 

Приборите за индикация на токсични химични и биологични 

вещества могат да се класифицират на: 

– прибори и средства за индикация на отделния човек;  

– прибори за качествена и количествена индикация на ОВ и БВ 

на местността; 

– лаборатории за качествена и количествена индикация на ОВ и 

БВ на местността; 

– точкови (стационарни) прибори за сигнализация и качествена и 

количествена индикация на ОВ и БВ на местността. 

 

Индикаторни хартийки 

Индикаторните хартийки са най-простото средство за индикация 

и се използват за определяне на течни ОВ (CS, иприт и VX) (фиг. 21). 

При контакт на капки от ОВ с хартийката се променя цвета в 

зависимост от ОВ, което е индикация за наличието и вида на химически 

агенти. 

На базата на цветните реакции са разработени и индикаторни 

ленти, които се прикрепват към външната повърхност на облеклото и 

служат като индикатор за наличие на отровни вещества в атмосферата. 

 

 
 

Фиг. 21. Индикаторни хартийки 

 

Индикаторни тръбички 

Индикаторните тръбички (ИТ) са средство за откривана на 

различни видове токсични вещества (фиг. 22). Принципът на действие 

на индикаторните тръбички се основава на цветните реакции, които 
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протичат между отровното вещество от въздуха и реактивите в 

пълнителя. При наличие на токсично вещество пълнителят в тръбичката 

променя цвета си. В зависимост от цвета, който се сравнява с еталон се 

определя вида на ОВ, а по размера на оцветяването върху пълнителя се 

съди за приблизителната концентрация (количествено определяне). 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 22. Индикаторни тръбички за ФОВ, фосген, дифосген, синилна 

киселина, хлорциан и иприт 

 

Във въоръжените сили индикацията на фосфороорганичните 

отровни вещества (ФОВ) може да се осъществи посредством 

индикаторни тръбички ИТ-44 (51), с които са комплектовани приборите 

за химическо разузнаване ВПХР, ХП-71 (ХП-5), ППХР и др. 

Индикацията на ФОВ с ВПХР се извършва чрез ръчно просмукване на 

анализирания въздух през индикаторните тръбички и проследяване 

времето за превръщане на червеното оцветяване в жълто. Запазването 

на червеното оцветяване по-продължително от времето на контролната 

ИТ е признак за наличие на ФОВ. Индикацията с полуавтоматичните 

прибори за химическо разузнаване ХП-71 и ППХР се осъществява по 

същия способ, с тази разлика че просмукването на анализирания въздух 

е механично. 

 

Войскови прибор за химическо разузнаване 

Войсковият прибор за химическо разузнаване (ВПХР) е 

предназначен за откриване на наличността, видът и концентрацията на 

бойни и промишлени отровни вещества във въздуха, на местността и 

върху бойната техника (фиг. 23). 

Масата на ВПХР е 2,2 кг. Производителността на помпата при 50 

– 55 двойни хода за минута е 1,5 литра въздух. Редът за откриването на 

бойните отровни вещества по групи се извършва в следната 
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последователност: нервно-паралитични, общоотровни, кожнообривни, 

временно изваждащи от строя (психохимически) и раздразнителни. 

 

 

 

      

 

 

Фиг. 23. Прибор за химическо разузнаване ВПХР 

 

Прибор за химическо разузнаване 

ORM-17(ОРИТЕСТ) 

Приборът за химическо разузнаване ORM-17 е предназначен за 

откриване на бойни отровни вещества посредством индикаторни 

тръбички (фиг. 24).  

 

Фиг. 24. Прибор за химическо разузнаване ORM-17 

 



39 

Комплектът съдържа: 

1. чанта от материал, който не пропуска БОВ и лесно се дегазира 

със стандартните разтвори; 

2. CALID-3 индикаторни хартийки; 

3. DETEHIT индикаторни ленти за нервнопаралитични ОВ; 

4. комплект индикаторни тръбички; 

5. накрайници за помпата; 

6. почистваща кърпичка; 

7. подгряващо пакетче за ИТ; 

8. ампулоразбивач; 

9. ръчна помпа; 

10. инструкции. 

 

Автоматичен газосигнализатор АГС-1 

АГС-1 е предназначен за непрекъснат контрол на въздуха и 

подаване на светлинен и звуков сигнал при наличието на ФОВ. По 

принцип на действие той е фотоколориметричен прибор. На 

фотоколориметриране подлежи петното на индикаторната лента, през 

което се просмуква анализираният въздух. При наличие на ФОВ във 

въздуха, червеното оцветяване на индикаторната лента се запазва по-

продължително време от контролното, в резултат на което се задейства 

сигнализацията на прибора. Чувствителността на приборите на първи 

диапазон е 1,10-5 mg/l, а на втори 2,10-6 mg/l. 

С развитието на технологиите методите за индикация на 

токсични вещества стават все по-качествени и ефективни. Наред с това 

масовото насищане на специализираните служби с такава техника 

изисква много инвестиции както за новата техника, така и средства за 

нейното поддържане. Въпреки това общата картина непрекъснато се 

подобрява. На преден план изниква проблемът за обучени кадри, 

способни да работят с новите средства. 

 

CHP-5 

 

CHP-5 дава възможност за определяне едновременно до пет ОВ 

чрез използване на различни ИТ и има лесен за използване софтуер 

(фиг. 25).  

Захранването се извършва от Li-Ion акумулатори, както и от 

всякакво външно захранване от машини (12V – 40 V). 
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Фиг. 25. CHP-5 
 

 

Стационарен сигнализатор за наличие на БОВ и ПОВ 
 

Приборът е предназначен за мониторинг и сигнализация за 

наличие на повишена концентрация на търсеното токсично вещество 

(фиг. 26). 

 

 

Фиг. 26. Стационарен сигнализатор 
 

 размери – 405 x 500 x 130 мм; 

 маса – 15,4 кг;  

 захранване – от 22 до 32 V;  

 приборът работи в температурен интервал от – 25° C до +55 C. 
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Автоматичен сигнализатор RAID – AFM 

Приборът е предназначен за мониторинг и сигнализация за 

наличие на повишена концентрация на търсеното токсично вещество 

(фиг. 27). 

 
Фиг. 27. Автоматичен сигнализатор RAID – AFM 

Приборът работи на йонизационен принцип. Стандартни 

вещества, които могат да се откриват са:  

– ПОВ – серен диоксид, циановодород, хлор, хлорсъдържащи 

вещества, въглеродни оксиди; 

– БОВ – зарин, зоман, VX, иприт, азотен иприт и люизит.  

 

Полева химическа лаборатория PChL-3M 

Полевата химическа лаборатория PChL-3M е предназначена за 

определяне на ОВ във вода, почва и газ (фиг. 28). 

 

 

Фиг. 28. Полева химическа лаборатория PChL-3M 

Лабораторията представлява набор от химическа стъклария, 

химикали и методи, позволяващи определянето на токсични вещества 
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на местността. За извършване на анализите се изисква добре подготвен 

химик, с умения за работа при полеви условия. 

Прибор за химическо разузнаване RAID-M 100  

Приборът може да определя бойни отровни вещества – зарин, 

зоман V газ, иприт, люизит, циановодород, както и промишлени 

токсични вещества като хлор, хлорциан, серен диоксид, толуен 

диизоцианат, арсини и др. (фиг. 29). 

 Размери – 400 х 115 х 165 мм; 

 Маса 2,9 кг; 

 Температурен интервал на използване от –30 до 50 градуса; 

 Радиоактивен източник 63 Ni със 100 MBq активност. 

Сертификат SN/S – 08/2001; 

 Обхват на измерването – около 1 ppm за различни токсични 

вещества. 

 
 

Фиг. 29.  RRAAIIDD--MM  110000    

 

Drager Multi-IMS Ion Mobility Spectrometer SN/S – 08/2001 

Спектрометърът работи на принципа на йонната мобилност 

(IMS) и е предназначен за откриване на БОВ и промишлени отровни 

вещества (фиг. 30, 31).  

Може да сигнализира при откриване на ниски концентрации от 

химическите агенти. Обслужва се лесно и със средства за индивидуална 

защита. Маса – 770 g. 

Има възможност за откриване на: 

– нервнопаралитични газове с концентрации 0,01 mg/m3; 

– кожнообривни вещества с концентрации по-малки от 0,5 mg/m3; 

– общоотровни вещества с концентрации под 10,0 mg/m3.  

 

file:///C:/1Lubo/1%20LEKCII/LEKCII/likcii%20MVR%201/kurs%205%20dni/pribori%20GZ/RAID-M.pdf
file:///C:/1Lubo/1%20LEKCII/LEKCII/likcii%20MVR%201/kurs%205%20dni/pribori%20GZ/RAID-M.pdf
file:///C:/1Lubo/1%20LEKCII/LEKCII/likcii%20MVR%201/kurs%205%20dni/pribori%20GZ/RAID-M.pdf
file:///C:/1Lubo/1%20LEKCII/LEKCII/likcii%20MVR%201/kurs%205%20dni/pribori%20GZ/RAID-M.pdf
file:///C:/1Lubo/1%20LEKCII/LEKCII/likcii%20MVR%201/kurs%205%20dni/pribori%20GZ/RAID-M.pdf
file:///C:/1Lubo/1%20LEKCII/LEKCII/likcii%20MVR%201/kurs%205%20dni/pribori%20GZ/RAID-M.pdf
file:///C:/1Lubo/1%20LEKCII/LEKCII/likcii%20MVR%201/kurs%205%20dni/pribori%20GZ/RAID-M.pdf
file:///C:/1Lubo/1%20LEKCII/LEKCII/likcii%20MVR%201/kurs%205%20dni/pribori%20GZ/RAID-M.pdf
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Спектрометърът е конструиран така, че да отговаря на военните 

стандарти MIL-STD-461, MIL-STD-810D.  

 

Портативен химически детектор ChemPro®100i  

ChemPro®100i е портативен химически детектор предназначен за 

откриване в реално време и наблюдение на БОВ и 

токсични индустриални вещества (фиг. 32). 

Технологията за откриване на 

ChemPro®100i е базирана на доказала се 

мултисензорна технология представляваща йон-

мобилна спектрометрична аспирираща система от 

отворен тип и няколко полупроводникови 

сензора. Ефикасната и бърза обработка на 

данните от различните сензори дава възможност 

за непрекъсната и в реално време химическа 

индикация. Всичко това съчетано в портативно 

устройство.  

Фиг. 32. ChemPro®100i 

 

 
 

Фиг. 30. Drager Multi-

IMS 

Фиг. 31. Схема на принципа на 

йонната мобилност 

../../../Ivan%20Markov/Учебен%20процес/Учебници/2606%20avarii/avarii%20TIC/pribori%20GZ/USA%20ChemPro.pdf
../../../Ivan%20Markov/Учебен%20процес/Учебници/2606%20avarii/avarii%20TIC/pribori%20GZ/USA%20ChemPro.pdf
../../../Ivan%20Markov/Учебен%20процес/Учебници/2606%20avarii/avarii%20TIC/pribori%20GZ/USA%20ChemPro.pdf
../../../Ivan%20Markov/Учебен%20процес/Учебници/2606%20avarii/avarii%20TIC/pribori%20GZ/USA%20ChemPro.pdf
../../../Ivan%20Markov/Учебен%20процес/Учебници/2606%20avarii/avarii%20TIC/pribori%20GZ/USA%20ChemPro.pdf
../../../Ivan%20Markov/Учебен%20процес/Учебници/2606%20avarii/avarii%20TIC/pribori%20GZ/USA%20ChemPro.pdf
file:///C:/1Lubo/1%20LEKCII/1%20metodi%20i%20sredstwa%20za%20indikacia/2606%20avarii/avarii%20TIC/pribori%20GZ/USA%20ChemPro.pdf
file:///C:/1Lubo/1%20LEKCII/1%20metodi%20i%20sredstwa%20za%20indikacia/2606%20avarii/avarii%20TIC/pribori%20GZ/USA%20ChemPro.pdf
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Глава пета 

 

МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА ИНДИКАЦИЯ НА БИОЛОГИЧНИ 

АГЕНТИ 

 

„Опасността от биологическите оръжия сега е също толкова 

актуална, колкото атомните бомби по време на студената война“, 

категоричен е Д. А. Хендерсън от центъра за гражданска биоотбрана 

в университета „Джонс Хопкинс“. И той, уви, е принуден да признае, 

че единственото което в момента светът може да направи е да се 

моли и надява, че биологическата война няма да се превърне в 

реалност. 

Идентификацията на биологично активните агенти е елемент от 

защитата на населението за противодействие на заплахите породени от 

природни патогени, токсини и агенти за биотерористични въздействия. 

Системите за идентификация на биологични вещества трябва да са 

бързи, точни, надеждни и лесни за употреба. 

Бактериологическото (биологическото) оръжие спада към 

оръжията за масово поразяване. Идеята за неговото създаване възниква 

поради факта, че инфекциозните болести винаги са отнемали живота на 

много хора, а епидемиите съпътстващи войните, са предизвиквали 

огромни загуби, които са предрешавали изхода на сраженията и войните 

като цяло.  

Биологичното оръжие (БO) представлява биологични агенти, 

които имат негативно въздействие върху човешкия организъм и 

средствата за тяхното използване. Поразяващата сила на БО зависи от 

биологичните свойства на използвания причинител на инфекциозната 

болест или отрова (токсини), от условията на живот, от многообразните 

особености на природата, от състоянието на санитарната култура, от 

лечебно-профилактичната работа на органите по здравеопазването и др. 

За разлика от токсичните индустриални химикали и 

радиоактивното замърсяване индикацията на биологични агенти е 

затруднена, поради продължителното време за откриване и 

установяване на видът им. 

Примитивното човечество без дори да има идея какво са 

бактериите или подобни организми, често е използвало 

предизвикването на болести във вражеските общества. Използвани са 

методи на биологична атака, като оставяне на заразени трупове или 

заразени животни в полето на противника, подхвърляне на поразени 
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органи, заразяване водата, връщането на заразени затворници или 

военнопленници във вражеската територия и др. 

Използването на биологични агенти е актуално, тъй като това 

средство е достъпно и може да се използва за терористични цели. Това 

налага да се познават биологичните агенти и възможностите за 

използването им. 

 

Методи за определяне използването на биологични агенти  

по външни признаци 

Определяне използването на биологични агенти може да се 

направи чрез опознаване на външните признаци за наличието на такива. 

По този начин може бързо да се определи наличието на неидентифицирани 

вещества и да се вземат мерки за защита. 

За определяне на вида на веществата се използват лабораторни 

методи. Това е процес, който изисква обикновено време и сложно 

оборудване. 

Външните признаци за използване на бактериалните средства от 

противника са: 

– слаб, несвойствен за обикновените боеприпаси звук при 

взривяване на бомбите, снарядите, касетните елементи и липса при 

експлозия на отровни вещества (при проверка с прибор за химическо 

разузнаване); 

– наличие на капки течност или прахообразни вещества върху 

почвата и растителността в местата на взривяване на боеприпасите, 

както и на големи парчета и отделни части от боеприпасите; 

– наличие на касетни елементи на боеприпасите, които при удар 

в земята не се взривяват а издават свистящ звук, като изхвърлят 

съдържащите се в тях рецептури с помощта на сгъстен въздух (газ); 

– касетните елементи (бомбичките) при разтваряне на касетата 

(предната част на ракетата) във въздуха не падат отвесно, а планират 

под известен ъгъл спрямо земната повърхност; 

– появяване на следа зад противниковия самолет, която 

постепенно се разсейва и се снижава към земята във вид на дребни 

капки; 

– хвърляне на контейнери и различни предмети от самолет и 

наличие в местата на тяхното падане на насекоми, кърлежи и гризачи; 

– струпване на необичайно за дадена местност насекоми, 

кърлежи и гризачи; 

– заболяване и масово измиране на животните. 
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Във всички случаи при взривяване на боеприпаси с характерен 

звук или при подозрение за заразяване на местността, с приборите за 

химическо разузнаване най-напред трябва да се определи наличието на 

отровни вещества. Ако няма такива се предполага, че са използвани 

бактериални средства. 

Боеприпасите и бойните прибори, предназначени за използване 

на бактериални средства се наричат бактериологични боеприпаси. 

За употребата на бактериални рецептури могат да се използват: 

– авиационни бомби с различен калибър и конструкция; 

– авиационни касети с малки подвижни бомби, които могат да 

бъдат стабилизирани и саморазсейващи се;  

– безпилотни и пилотирани самолети, оборудвани с разплискващи 

уреди (прибори), способни да въздействат по живата сила, разположена 

на големи площи (един безпилотен самолет като разпръсква рецептура, 

може да осигури поразяване на живата сила разположена на площ до 

200 – 300 км2); 

– управляеми и неуправляеми ракетни снаряди и ракети от 

различен клас, изстрелвани от въздуха и комплектувани с малки 

стабилизирани или саморазсейващи се боеприпаси; 

– земни (преносими) разпръскващи прибори за въздействие по 

живата сила, разположена в отделни отбранителни съоръжения. 

За употреба на заразени преносители противникът може да 

използва ентомологически боеприпаси. Това са авиационни бомби със 

специални конструкции и касетки с различен калибър, при които 

членестоногите са защитени от неблагоприятни въздействия по време 

на полета и приземяването. 

Възможно е като средство за доставяне на бактериологични 

боеприпаси да се използват радио- (теле-) управляеми и въздушни 

балони. 

Методи за определяне вида на бактериални средства  

с инструментални и лабораторни техники 

Определянето на вида на бактериалните средства се извършва 

чрез използване на различни инструментални и лабораторни техники: 

– оптични и електронни микроскопи; 

– флуоресцентна спектроскопия; 

– газова и течностна хроматография; 

– високоефективна течна хроматография – HPLC; 

– мас-спектрометрия; 

– ядрено магнитен резонанс и др. 
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Оптични и електронни микроскопи 

Чрез електронни микроскопи се определя формата, размерът и 

морфологията на частиците (фиг. 33). 

 

 

Фиг. 33. Морфология на частиците 

 

DeltaMyc е микроскоп, при който чрез метода на флуоресценцията 

може да се наблюдават от различни материали до още живи клетъчни 

биологични проби. Флуоресцентната микроскопия може да разкрие 

динамични събития, като например прехвърляне на енергия и 

молекулярно свързване.  

 

PTI RatioMaster – флуоресцентна микроскопска система 

PTI RatioMaster е всеобхватна система за измерване на 

вътреклетъчния калций, натрий, магнезий и концентрации на йони или 

рН, както и мембранен потенциал (фиг. 34).  

 
Фиг. 34. PTI RatioMaster 

PTI RatioМaster включва всички инструменти необходими за 

събиране на данни, анализ и калибриране на вътреклетъчни багрила или 

присъщите флуорофори. 

 

http://www.horiba.com/scientific/products/fluorescence-spectroscopy/microscopy-mapping/deltamyc/deltamyc-22583/
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Флуоресцентна спектроскопия 

Флуоресцентните спектрометри изследващи проби в равновесно 

състояние изследват дългосрочната средна флуоресценция на проба, 

когато се облъчва с UV видима или близка светлина. Приборите са 

компактни, настолни или модулни, с персонализация за всеки вид 

флуорометрия. Чрез флуоресцентен спектрометър могат да се определят 

структурите на частиците (фиг. 35). 

 

 
 

Фиг. 35. Стационарна система за флуоресценция и изглед към 

проба 

 

Газова и течностна хроматография 

Газовата хроматография (GC) е процес на разделяне и анализ на 

веществата в газовата фаза. Тя е ефективна за много биохимчни 

продукти поради термичната нестабилност на разтворените вещества.  

Течната хроматография (LC) представлява разделяне на 

веществата от разтворителя под действие на капилярната кондензация 

или процеси зависими от гравитацията. Процесът е с продължителност 

от няколко часа до денонощия. 

 

Високоефективна течна хроматография (HPLC) 

Tечната хроматография под високо налягане е техника в 

аналитичната химия, която се използва за разделяне с последващо 

идентифициране и количествено определяне на всеки компонент в 

сместа. С помощта на помпи под налягане в течен разтворител, 

съдържащ смес от пробата, преминава през колона пълна с твърд 

адсорбент. Всеки компонент в пробата взаимодейства по различен 

начин с адсорбент материал, което води до разделяне на компонентите. 

HPLC се използва за отделяне на фармацевтични и биологични 

продукти, отделяне и определяне на лекарства в урината, изследвания 

чрез разделяне на компонентите на комплекс биологична проба, или на 

http://www.horiba.com/scientific/products/fluorescence-spectroscopy/steady-state/quantamaster/
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други синтетични химикали един от друг, откриване на нивата на 

витамин D в кръвния серум и други цели.  

 

Мас-спектрометрия (ms) 

Мас-сспектрометрията може да ни покаже елементите на част от 

структурата или фрагменти от нея (фиг. 36). 

 

 

 
Фиг. 36. SIMS мас-спектрометър 

 

Мас-спектрометрия (MS) е аналитична техника, която йонизира 

химични молекули и сортира йоните на базата на масата им към заряда. 

Масов спектър измерва масите в рамките на една проба. Мас-спектър се 

използва в много различни области и се прилага както за чисти проби, 

така и за сложни смеси. Масов спектър се използва за определяне 

елементи или изотопния състав, масите на йоните и молекулите, и за 

определяне на химичните структури на молекулите, като пептиди и 

други химични съединения. В типична процедура MS проба, която може 

да бъде твърдо вещество, течност или газ, се йонизира чрез 

бомбардиране с електрони. Това води до йонизиране на молекулите или 

на фрагменти от пробата. Йоните се разделят според съотношението 

маса към заряд, чрез подлагането им на електрическо или магнитно 

поле.  

Резултатите са показани като спектри на относителното изобилие на 

откритите йони като функция на съотношението на маса към заряд. Атомите 

или молекулите в извадката могат да бъдат идентифицирани чрез 

съпоставяне на известни маси с идентифицираните маси или чрез характерен 

модел на фрагментация. 
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Ядрено магнитен резонанс (ЯМР) 

Това е технология, която използва голям магнит и радиочестотни 

вълни, чрез които се определя вещество, групи от вещества, специфични 

връзки и други характеристики (фиг. 37).  

Водата и водородните атоми съставляват 95% от човешкото тяло. 

Обикновено въртенето на водородните атоми в средата е на случаен 

принцип. ЯМР създава хомогенно магнитно поле, което е до 8000 пъти 

по-силно от това на Земята, атомите се подреждат и се въртят в една и 

съща посока във всички три равнини на тялото. Електромагнитната 

енергия, която се освобождава в резултат на радиочестотни вълни в 

силно магнитно поле се измерва и анализира с компютър, като се 

образуват дву- или триизмерни изображения, които могат да се видят на 

монитор. Това изображение се съхранява като компютърен файл и може 

да бъде отпечатано на филм, електронен носител или да се разглежда на 

екрана на монитора. ЯМР е метод за производство на изключително 

подробни изображения на тъкани и органи в тялото без необходимостта 

от рентгенови лъчи. 

 

 

 

  

 

 

 

Фиг. 37. Изображения от ядрено-магнитен 

резонанс  
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Средства за откриване на биологични вещества 

 

HY – LiTE 2 

HY-LITE 2 е система за бърз хигиенен контрол за степента на 

микробиологично замърсяване, количеството на хранителните остатъци 

и животински частици по повърхността, в процепите или в промивните 

води (фиг. 38). 

 
 

Фиг. 38. HY – LiTE 2 

 

Bio-Seeq TM PLUS 

Представлява ръчен прибор, които може да идентифицира 

биологични вещества за 50 мин. (фиг. 39). Може да открива 6 типа 

биологични вещества. Възможностите му са за повече от 20 анализа с едно 

зареждане и може да се презарежда по време на разузнаването.  

 

  
 

Фиг. 39. Bio-Seeq ТМ PLUS 
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Идентифицира биологични агенти като: 

– антракс; 

– туларемия; 

– чума; 

– едра шарка; 

– учебни консумативи. 

 

ToxAlert 

Системата ToxAlert е преносим, бърз и лесен тест за определяне 

на остра биологична токсичност (фиг. 40). Тестът може да се използва 

лесно и репродуктивно. Той се основава на замразена и изсушена 

биолуминесцентна бактерия. Тестът може да бъде направен за 30 

минути. 

 

 
 

Фиг. 40. ToxAlert 

 

4WARN Sentry 3000 

Приборът представлява автономна система за определяне на 

биологични агенти в реално време, която изпълнява продължителен 

мониторинг на въздуха без да натоварва оператора (фиг. 41, 42). Работи 

в мрежа или като точка и позволява определяне на биологични и 

отровни вещества при аварии. 

Характеристики на прибора: 

 Определя наличието на биологични агенти във въздуха;  
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 При наличие на био-аерозоли определя вида им, класифицира 

ги, съхранява ги и дава възможност за потвърждаване на резултатите в 

стационарни лаборатории;  

 Ниски експлоатационни разходи – мониторингът на въздуха в 

реално време се изпълнява без да се използват консумативи;  

 Пълна автономност, без участието на оператор или специална 

подготовка; 

 Интегрирана GPS система, интернет и безжична връзка за 

измерване от разстояние;  

 Удобна водоустойчива опаковка (чанта); 

 Определяне на частици чрез флуоресценция; 

 Чувствителност: 20 ACPLA при експозиция 20 секунди; 

 Консумативи: сух филтър за пробовземане (ако е предписан);  

 Филтър HEPA на изхода на системата, който се сменя 

периодично.  

 

 

Фиг. 41. Система 4WARN Urban 

 

 

Фиг.42. Система 4WARN Vital Point 
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MALDI Biotyper 

MALDI Biotyper представлява система за диагностика и 

идентификация на бактерии и дрожди (фиг. 43). 

Системата идентифицира микроорганизми като използва лазерна 

йонизация и десорбция – времето за преминаване. Мас-спектрометър 

(MALDI-TOF) определя определени молекули чрез използване на 

метода на пръстовия отпечатък на търсените организми. Системата има 

възможност за определяне на голям брой протеини (96 вида). Чрез 

сравняване в предварително разработена база с данни автоматично се 

определя микроорганизма.  

 

 

Фиг. 43. MALDI Biotyper 

 

FilmArray™ 

Към съвременните системи за биологична идентификация се 

предявяват редица изисквания – в реално време да вземат автоматично 

проби, да откриват едновременно повече от 50 биологични агента, да 

изискват минимална подготовка на експлоатиращия ги състав, да са 

лесни за поддържане и др. 

Такава система е FilmArray™ на Idaho Technology (фиг. 44). Тя се 

състои от блок за подготовка на пробата и платформа за анализ. Цялата 

система с консумативите тежи 6,4 кг. и може да се транспортира в малка 

раница. Пречистването на нуклеиновите киселини (ДНК и РНК) във 

FilmArray има редица предимства пред комплектите, които използват 

ръчно пречистване. Процесът е автоматичен, не изисква специално 

оборудване и допълнителни странични реагенти. Не допуска странично 

замърсяване и е по-бърз от други ръчни методи. Системата автоматично 

селектира ДНК или РНК с определени лабораторни техники.  
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Едновременното откриване на 50 биологични агенти изисква 

високи мултиплексни детектори. В прибора се използва чувствителен 

детектор, работещ на базата на полимерно-верижна реакция за 

определяне на ДНК или РНК. Процесът е напълно автоматичен.  

FilmArray използва софтуер за автоматично сигнализиране при 

положителни или отрицателни резултати. Софтуерът е базиран на 

модулна архитектура, която отговаря на изискванията на три общи 

изисквания на системата – необходимост за контрол на инструмента, 

анализ на данните и запазване на получените данни и резултати в 

сигурни хранилища. Архитектурата позволява да се съвместява 

интерфейса с този на клиента и автоматично предаване на данните. 

 

 
Фиг. 44. FilmArray™ 

 

Семейство роботи TALON® 

Роботите TALON® са мощни, издръжливи, леки верижни 

превозни средства, които могат да бъдат конфигурирани за различни 

мисии, включително обезвреждане на взривни вещества (EOD), 

откриване и оценка на опасни вещества, откриване на бомби и оценка 

на подозрителни опаковки, разузнаване, комуникации и охрана на 

периметъра (фиг. 45).  

 

Фиг. 45. Робот TALON® 
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Те имат възможности нощ и ден да разузнават всеки терен. 

Роботът TALON Hazmat използва софтуера JAUS (Joint Architecture 

Unmanned Systems), за да може да се включи и използва до седем 

инструмента за откриване на оръжия за масово унищожение, радиация, 

газ, експлозиви и др. Всеки от роботните модели може да бъде 

оборудван и със специално разработени ремарке и приспособление, за 

да може да тегли полезни товари като сензори за периметър, пясъчни 

чували, химикали, замърсени и незамърсени средства, детергенти и др. 

 

Лаборатория B-LAB/1104 

Лабораторията за изследване на биологични агенти е разработена на 

базата на стандартен контейнер от фирмата CRISTANINI (фиг. 46). 

 

    
 

Фиг. 46. Лаборатория B-LAB/1104 

Лабораторията анализира и идентифицира течност, почва, 

аерозол и други съдържащи бактериологични продукти. Поместена в 20 

Ft ISO контейнер (6,055 x 2,435 x 2,435 м). 

Контейнерът има възможност да се товари и разтоварва от 

платформата на камион чрез система от 4 хидравлични бутала. 

Маса с оборудването, но без вода и гориво – 7000 кг. Може да се 

транспортира по въздух, железопътен транспорт, море и суша, и да се 

приведе в готовност за работа за 30 – 60 минути от двама оператора. 

 

Палубна система ACADA 

Автоматичната система за откриване и аларма на химически 

агенти (Shipboard Automatic Chemical Agent Detection and Alarm 

ACADA) на американския флот се използва за откриване на всички 

класически нервни и кожнообривни агенти, както и други химически 

бойни агенти (CWA). Системата лесно може да бъде разширявана за 

откриване на нови агенти. Тя е проектирана да работи в корабна среда и 

да открива агенти при ниски концентрации в реално време, като 

пренебрегва наличието на пречещи странични вещества. Системата има 
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светлинни и звукови аларми. Анализът на въздуха се постига чрез 

използването на две клетки за спектроскопия на йонна мобилност 

(IMS). Като йонизатор се използва радиоактивен източник, запечатан 

във всяка клетка. Експлоатационните показатели на системата корабни 

АСАДА са успешно тествани в лабораторни условия и в реални 

условия, при наличие на различни пречещи вещества, присъстващи в 

корабни среди. Лабораторно изпитаните агенти включват табун GA; 

зарин GB; VX; иприт HD; зоман GD.  

Системата ACADA на кораба може да работи около три часа на 

акумулаторната батерия и за неопределено време на своя 110V AC 

захранващ кабел. Обикновено, с две кутии за батерии е снабдено всяко 

детекторно устройство. Детекторът е снабден с пробовземач за 

наблюдение на малки пространства. Системата също може да бъде 

конфигурирана да следи вентилационните линии. 

 

Блок инженеринг спектрометър I-SPEC 

Блок инженеринг спектрометър I-SPEC, е високочувствителен 

Фурие спектрометър с висока разделителна способност. Той може да 

открие изтичане на газове от инженерни съоръжения или бавно 

движещи се облаци от токсични вещества. 

Оптичната глава е малка, преносима и лесна за настройване с 

визьора на телевизора.  

I-SPEC е високочувствителен, надежден, здрав и евтин спектрометър 

с относително широко поле на действие. Системата се състои от доказан 

високочувствителен спектрометър, интегриран със синхронизиран скенер с 

азимут-елевация. Скенерът покрива поле от 10º x 14º (el, az) във всяка 

секунда и налага този образец на телевизионно изображение с висока 

разделителна способност (Image Below). Газът или газовете, които се 

откриват могат да бъдат изобразени с различен цвят на изображението с 

различни цветови нюанси, за да се разграничи концентрацията на газа 

(фиг. 47). 

Софтуерът за разпознаване на I-SPEC може да бъде програмиран 

да разпознава и да определя концентрацията на широк спектър от 

токсични вещества.  

I-SPEC има широка приложимост за ситуации, изискващи удобен 

за потребителя двуизмерен дисплей за откриване на газ. Типичните 

приложения са следните: 

– картографиране на газови облаци, които може да са 

необходими по време на атака с химически агент или на бойно поле, 

или като част от система за откриване на зони; 
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– картографиране на димоотводните стълбове за мониторинг на 

замърсяването; 

– наблюдение за използване на наркотици и химикали или 

използване на селскостопански спектри за идентифициране на култури; 

– откриване на течове от съдове под налягане използвани в 

климатични инсталации, кораби и други транспортни средства, 

промишлени резервоари или газопроводи; 

– спектрално наблюдение на реактивни двигатели или ракетни 

струи с цел откриване или оптимизиране на ефективността на горенето; 

– дистанционен мониторинг на замърсяването, както и 

периметър на химически и нефтохимически съоръжения. 

 

Фиг. 47. Илюстриране за наличие на теч на газ от три източника с Блок 

I-SPEC 

Блок I-SPEC използва един много чувствителен детектор, за да 

премине през всеки пиксел на зрителното поле. Това е възможно чрез 

модифициране на базовия модул 100 на Блок, за да се осигурят много 

високи скорости на сканиране – до 150 спектъра в секунда при 

спектрална резолюция от 16 cm-1. Системата е настроена да обновява 

един пълен кадър всяка секунда, като всеки кадър се състои от 140, 

едноградусови квадратни пиксела. Те са подредени така, че рамката е 10 

x 14º (el, az) и има приблизително същата пропорция като стандартния 

телевизор. Всяка рамка предоставя данни за хиперкуб, който съдържа 

140 пространствени пиксела, като всеки пиксел съдържа приблизително 

45 елемента за спектрална резолюция.  
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Глава шеста 

 

СРЕДСТВА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОТКРИВАНЕ  

НА ХИМИЧЕСКО И БИОЛОГИЧНО ЗАРАЗЯВАНЕ 

 

В зависимост от метода на използване, детекторите се 

подразделят на три основни вида – точкови, дистанционни и измерващи 

от разстояние. 

Точковите детектори (point detectors) реагират на опасностите 

в точката на откриване. Видът им варира от обикновена индикаторна 

хартия за откриване на течни ТХВ, до развито в технологично 

отношение електронно оборудване. Дозиметрите са също вид точкови 

детектори, способни да откриват и с течение на времето да записват 

индивидуалните дози на изложените на радиация. Точковите детектори 

осигуряват бърз и автоматичен визуален и звуков сигнал при засичане 

на заплаха, като в най-добрия случай запазват запис на инцидента и 

имат възможност за изпращането му чрез комуникационните системи.  

Измерващите от разстояние детектори (stand off detectors) са 

проектирани да реагират на инциденти или опасности случващи се на 

определено разстояние, в идеалния случай няколко километра, като 

обикновено се използват от специализираните формирования за ЯХБЗ. 

Този тип детектори осигуряват значително предимство по отношение на 

предварителното откриване, преди опасността да успее да повлияе на 

елементите изложени на риск.  

Дистанционните детектори (remote detectors) могат да бъдат 

точкови или измерващи от разстояние, разположени на разстояние от 

защитаваното формирование или съоръжение. При засичане на заплаха 

данните автоматично се предават до застрашеното формирование или 

съоръжение. 

Дистанционното откриване на химическо и биологично 

заразяване е обект на изследване от десетки години. В края на ХХ век и 

началото на този се разработват и въвеждат в експлоатация немалко 

средства за откриване наличието на химическо заразяване от 

разстояние. 

Работата по изграждане на способности за дистанционна 

химическа детекция се осъществява в три направления – пасивна stand 

off детекция, активна stand off детекция и изграждане на мрежи от 

точкови детектори, разположени на разстояние от защитаваните обекти. 

Всяко от тези направления притежава както предимства, така и 

недостатъци, които следва да бъдат отчетени при определяне на 
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възможностите им за изпълнение на задачите, свързани с процесите на 

детекция, идентификация и мониторинг. 

 

Предимства при използването на отчитащи от разстояние 

детектори 

Отчитащите от разстояние детектори са предназначени за 

откриване и характеризиране на химически опасни събития, 

възникващи на разстояние от защитаваните обекти.  

Целта на тяхното използване е ранно предупреждение на силите 

попадащи в зоната на разпространение на заразения въздух и изложени 

на опасност от заразяване.  

Детекцията от разстояние притежава няколко съществени 

преимущества в сравнение с използването на точкови детектори за 

откриване на отровни вещества.  

Първото предимство на отчитащите от разстояние детектори е в 

техния обхват. Използваните техники на детекция позволяват 

откриването на облака от отровни вещества на разстояние до няколко 

километра, което осигурява резерв от време за предупреждение на 

силите изложени на риск и предприемане на защитни мерки до 

пристигането на опасността.  

Следващото предимство на отчитащите от разстояние детектори 

е по отношение на възможността да бъде изследвана голяма площ за 

изключително кратко време (от порядъка на секунди до минути). Тази 

характеристика има различни стойности и зависи основно от 

използваната техника за детекция и характеристиките на отделните 

детектори. 

Друго значимо предимство е фактът, че детекцията от разстояние 

не е свързана с директен физически контакт с токсичните химични 

вещества или предварителна подготовка на проби за анализ. Това я 

прави безопасна и изключва необходимостта от провеждане на 

специална обработка на оборудването (санитарна обработка на личния 

състав), както и продължително използване на ИСПХЗ при водене на 

химическо и биологично разузнаване (изследване).  

Възможността за разширяване и допълване на каталога с 

търсените вещества е следващото предимство на отчитащите от 

разстояние детектори. Това позволява на потребителите да придобият 

система за детекция в съответствие със специфичните си изисквания и 

да я актуализират при необходимост. На практика каталогът с търсените 

вещества може да бъде допълван с всяко едно вещество, което 

използвания метод на детекция е способен да открие и идентифицира.  
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Не на последно място е възможността за количествена и 

качествена оценка на опасността. Докато точковите детектори могат да 

установят концентрацията в точката на работа, отчитащите от 

разстояние детектори изчисляват средната концентрация на облака по 

цялата линия на измерване. Използваният метод за детекция от тях 

позволява осъществяването на предварителна (условна) идентификация 

на откритите отровни вещества. 

 

Stand off химическа детекция 

Към настоящия момент всички налични системи за дистанционно 

откриване на бойни отровни вещества и токсични индустриални химикали 

(ТИХ) се основават на инфрачервената спектроскопия.  

Преминаването на инфрачервената светлина през облака отровни 

вещества води до абсорбиране на специфични дължини от нея. 

Инфрачервената спектроскопия измерва количеството светлина 

абсорбирано на съответните дъжини с цел идентифициране на 

химическите агенти. Това се дължи на факта, че БОВ и някои ТИХ 

притежават силна абсорбционна способност в дълговълновия диапазон 

на инфрачервения спектър LWIR 8 – 14 µm. В този диапазон 

атмосферата притежава много добра пропускливост, което от своя 

страна способства за постигане на голям обхват на такъв тип детектори.  

За дистанционно откриване на отровни вещества на принципа на 

инфрачервената спектроскопия се използват два вида техники – пасивна 

и активна LWIR детекция. 

Пасивните LWIR техники включват Фурие инфрачервена 

спектроскопия (FTIR) и многоспектърни инфрачервени камери. На 

практика това са най-често използваните техники за дистанционна 

химическа детекция, които са намерили приложение в редица изделия 

намиращи се в експлоатация. 

Фурие инфрачервена спектроскопия 

Дистанционната детекция на базата на FTIR технологията е най-

използваната техника за откриване и идентификация на газообразни 

вещества като БОВ и ТИХ в открита среда. В основата ѝ са молекулните 

вибрации и въртене предизвикани от поглъщането от БОВ и ТИХ на 

излъчванията в инфрачервения диапазон на електромагнитния спектър. 

Необходимата енергия за това зависи от масата на атомите, които ги 

изграждат и силата на връзките между тях. Различните функционални 

групи абсорбират на различни честоти, поради което получения 
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инфрачервен спектър на молекулите съответства на един вид „пръстов 

отпечатък“ на съответното вещество.  

Пасивната FTIR дистанционна детекция се основава на 

спектрален анализ на инфрачервените излъчвания от обкръжаващата 

среда (фиг. 48). 
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Фиг. 48. Принципна схема на пасивна дистанционна детекция 
 

FTIR детекторите сканират целия инфрачервен диапазон за 

идентифициране и количествено определяне на БОВ и ТИХ, с 

използване на пространствен скенер, разположен пред входа на 

спектрометър. Скенерът позволява промяна на изследваното направление 

вертикално от порядъка – 10о до +50о и хоризонтално от 0о до 360о. При 

най-добрите пасивни системи времето необходимо за достигане на 

която и да е точка в полето за изследване е от порядъка на 3 секунди. 

FTIR детекторите могат да бъдат използвани в различни работни 

режими – пълно, секторно и точково сканиране. Пълното сканиране 

обхваща цялото поле на изследване вертикално от – 10о до +50о и 

хоризонтално от 0о до 360о. При избор на 5о стъпка за хоризонтално 

сканиране времето за изследване на цялото поле е от порядъка на 40 – 

50 секунди. Секторното сканиране се използва за изследване на отделен 

сектор (вертикално и хоризонтално), а при точковия режим се фиксира 

скенера в конкретна точка от полето за изследване. 

За анализ на входящия сигнал почти всички FTIR системи 

използват Микелсон интерферометър, който притежава спектрална 
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резолюция 4 cm-1 в спектралния диапазон 700 – 1300 cm-1. 

Интерферометърът произвежда единствен по рода си сигнал, в който са 

вградени всички инфрачервени честоти и представлява трансформация 

на входящия инфрачервен спектър. При обичайното за FTIR детектори 

оптично поле (Field of view) от порядъка на 30 mRad (1,7о) са 

необходими приблизително 1800 спектъра за покриване на цялото поле 

за изследване без каквото и да е пространствено припокриване. Това 

прави възможно пълно сканиране на цялото поле за изследване за време 

по-малко от 2 минути (110 секунди при RAPID). 

Съществен момент в работата на пасивните FTIR детектори е 

способността им за самотестване и калибриране с използването на 

вграден контролен източник (черно тяло). Към калибриране може да се 

премине ръчно или автоматично (между измерванията и при промяна на 

температурата). За целта скенерът се премества в калибрираща позиция 

и преминава през калибриращ режим, след което се връща отново в 

работно положение. 

Обобщавайки, може да се направи извод, че в сравнение с 

методите използвани от точковите химически детектори, тези работещи 

на принципа на дистанционната FTIR спектроскопия притежават 

няколко съществени преимущества: 

 универсална детекция на многоатомни молекули; 

 бърз анализ на многокомпонентни смеси; 

 мониторинг в реално време на газообразни емисии; 

 голяма площ на изследване; 

 голям обхват (от порядъка на 5000 м за повечето системи; 

 възможност за измерване във всяка една посока; 

 визуализация на данните, докладване и предупреждение, 

осигурявано от софтуер за автоматична идентификация; 

 минимална техническа поддръжка. 

С оглед предимно военното им приложение, FTIR 

дистанционните детектори налични на пазара са проектирани и 

разработени за покриване изискванията на военните стандарти, имат 

възможност за интегриране в съществуващите системи за ранно 

предупреждение и докладване, а някой и за генериране на стандартни 

съобщения съгласно ATP – 45D. Средства базирани на FTIR се намират 

на въоръжение в армиите на Канада (CATSI EDM), Швеция, Румъния, 

Словения, Обединени Арабски Емирства (RAPID), Съединените 

Американски Щати (I - SCAD), Правителството на САЩ (PORTHOS). 

Не малко средства се намират в експлоатация в цивилни структури в 

Румъния и Япония (RAPID), Германия, Италия, Дания, Австрия (SIGIS 2). 
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Обективността изисква да бъдат отчетени и слабите страни на 

средствата за дистанционно откриване на базата на FTIR технологията. 

Най-големият недостатък на този тип системи е ниската им 

чувствителност, която се явява ограничаващо условие при определяне 

на възможностите за използването им за изпълнение на задачите 

свързани с процесите на детекция, идентификация и мониторинг. 

При FTIR технологията вероятността за детекция Pd (фиг. 49) 

зависи както от концентрацията на отровните вещества, така и от 

дължината на оптичния път през облака и температурната разлика 

между изследвания обект и околната среда, където:  

C е концентрацията на отровните вещества; 

L – дължината на оптичния път през облака; 

Т1 – температура в облака; 

Т2 – температура на околната среда.  

 

 
 

Фиг. 49. Вероятност за детекция при FTIR пасивни системи 

 

Върху вероятността за детекция оказват влияние още абсорбционния 

коефициент на веществото и техническите характеристики на съответната 

система. 

Важно е да се има в предвид, че чувствителността на пасивните 

FTIR системи не е константна величина и нараства с увеличаването на 

температурната разлика между облака и околната среда. Типичната 

чувствителност спрямо химическите агенти е от порядъка на 1 ppm (при 

температурната разлика 1 К и оптичен път през облака 100 m). 

Следващият съществен недостатък на този тип системи е свързан 

с невъзможността за точно определяне местоположението на облака от 

заразен въздух. FTIR базираните системи визуализират сектора в полето 
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за изследване, в който детекцията е положителна, но не могат да 

определят разстоянието между точката на измерване и облака отровни 

вещества. В ограничени пространства локализирането може да се 

извърши с отчитане на положението на облака спрямо други обекти от 

полето за изследване, докато на открита местност това практически не е 

възможно (фиг. 50). 

 

 

Фиг. 50. Локализиране на облака от отровни вещества 

в ограничени и открити пространства 

 

Решение на този проблем се постига с използване на два или 

повече детектора за осъществяване на триангулация, което обаче 

изисква специфично разположение на детекторитe и ограничава 

свободата в избора на позиции за разполагането им. 

Към слабите страни на FTIR дистанционните детектори могат да 

бъдат отнесени още: чувствителността им на вибрации и смущения, 

ниският ефективен обхват (поради голямото оптично поле), 

зависимостта от атмосферните условия (водните пари и С02 влияят на 

абсорбцията в някои характерни за БОВ дължини на вълната) и 

невъзможността за определяне на концентрацията на ОВ в облака.  

Многоспектърни инфрачервени камери 

Многоспектърните инфрачервени камери също като FTIR 

детекторите се основават на абсорбционната способност на БОВ и ТИХ 
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в дълговълновия диапазон на инфрачервения спектър LWIR 8 – 14µm. В 

основата на тяхната работа е използването на обектите от околната 

среда като източник на инфрачервени излъчвания и алгоритми за 

обработка на изображенията за установяване наличието на БОВ и ТИХ в 

изследваната зона. Тези инструменти едновременно записват 

пространствената информация за местоположението на облака и 

спектралната информация от съдържащите се в него БОВ и ТИХ. 

Пространственото разграничаване позволява елиминиране на 

луминесценцията на облака и детекция дори при температура на газа 

равна на тази на околната среда. За спектрално разграничаване се 

използва спектралното естество на газа, който се изолира чрез филтри в 

наличните в експлоатация камери – механични, разположени на 

филтърно колело (фиг. 51). Идентификацията на веществата се основава 

на спектрален анализ с ниска резолюция и голяма широчина на 

честотната лента и използване на алгоритъм за сравнение на получения 

спектър с базата данни.  

 

 
 

Фиг. 51. Многоспектрална инфрачервена камера 

 

Многоспектърните камери са подходящи за наблюдение на 

големи пространства от местността и продължителна работа. Голямото 

им оптично поле позволява изследване на значителни площи за много 

кратко време и проследяване на придвижването на облака в реално 

време. Такъв тип системи се намират на въоръжение в армията на 

Република Франция (Second Sight MS). 

С това на практика се изчерпват и техните предимства. 

Разгледаните недостатъци при FTIR детекторите в пълна степен важат и 

за тях – невъзможност за определяне на концентрацията на отровните 

вещества и разстоянието между облака и точката на измерване, ниска 

чувствителност и малък ефективен обхват.  
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Обобщавайки, може да се направи извод, че пасивната детекция 

и разработените на нейна основа средства са подходящи за изследване 

на големи площи, откриване и характеризиране на химически опасни 

събития при тяхното възникване. Недостатъчната чувствителност на 

тези системи е ограничаващ фактор за приложимостта им в процесите 

на разузнаване, изследване и мониторинг на създадената химическа 

обстановка.  

 

Активните LWIR детектори аналогично на пасивните системи 

идентифицират химическите агенти на база на техните абсорбционни 

характеристики в инфрачервения диапазон. За разлика от пасивната 

детекция от разстояние, активните системи използват лазерни лъчи за 

изследване на околната среда, анализирайки инфрачервените излъчвания 

отразени от обектите на местността или обратното разсейване от 

аерозолите в атмосферата (фиг. 52). Лазерните импулси преминават 

през облака отровни вещества, отразяват се от характерните обекти на 

терена, пресичат облака отново и се приемат. 
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Фиг. 52. Принципна схема на активна дистанционна детекция 

 

Излъчваните импулси са на две честоти λon, която се абсорбира в 

голяма степен и λ off, която се поглъща само частично от отровните 

вещества. При наличие на такива в изследваното от детектора 

направление се наблюдава отслабване на λon, силата на което се 

използва за количествено определяне на заразяването (средната 

концентрация на отровните вещества по линията на изследване), а по 

времето за връщане на сигнала се определя разстоянието между точката 
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на измерване и облака отровни вещества. Вторият импулс с честота λoff 

се излъчва със закъснение (от порядъка 150 ms) и се използва за 

разграничаване на отслабването, предизвикано от молекулите на 

отровните вещества от това, породено по други причини (отражение, 

оптично разсейване и т.н.). Използването на два лазера вместо един, 

прави възможно по-бързо измерване, като същевременно премахва 

опасността от нежелано влияние на външните фактори върху неговата 

точност. Приемащата оптика събира отразената енергия и я насочва към 

детектора, който преобразува оптичното излъчване в електрически 

сигнали. Те от своя страна се усилват, дигитализират и обработват от 

контролиращия микрокомпютър. 

На практика активните системи предлагат решение на най-

съществените проблеми, стоящи пред пасивната дистанционна 

детекция. В сравнение с FTIR детекторите и многоспектърните 

инфрачервени камери, активните системи притежават следните 

предимства: 

 висока чувствителност (0,1 µg/l за 1000 м линия на измерване 

за повечето агенти); 

 голям ефективен обхват (над 3 км в зависимост от релефа на 

терена и атмосферните условия ); 

 определяне на средната концентрацията на отровните 

вещества по линията за измерване; 

 определяне на разстоянието между точката на измерване и 

облака отровни вещества; 

 измерване във всяка посока, дори към небето (с използване на 

обратното разсейване от аерзолите в атмосферата); 

 висока достоверност на резултатите; 

 възможност за осъществяване на биологична stand off 

детекция; 

 надеждна работа и устойчивост на въздействията на средата. 

Не е без значение и тяхното предимство спрямо пасивните 

техники в търсенето на решения за дистанционно откриване на капко-

течни отровни вещества. 

Въпреки разгледаните предимства активната LWIR детекция има 

и някои недостатъци. На първо място е времето за изследване при 

водене на химическо наблюдение на местността. Постигането на голям 

ефективен обхват при този тип детектори е възможно поради малкото 

оптично поле (1,5 – 3 mRad). Това от своя страна обуславя по-голямото 

време, необходимо за сканиране на околното пространство и налага 

определена специфика при използването им за наблюдение, което се 
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провежда в три фази. При „фаза 1“ детекторът е разположен на място с 

добра видимост и изследва близкото пространство (разбира се срещу 

посоката на вятъра) за предпазване от собствено заразяване (фиг. 53). 

 

 
 

Фиг. 53. Наблюдение с активен stand off детектор „фаза 1“ 

 

При условие че резултатът от детекцията е отрицателен, се 

избират по-дълги линии за измерване „фаза 2“ с цел изследване на по-

голяма площ (фиг. 54).  

При негативен резултат от детекцията се преминава към 

използване на максимален обхват на изследване „фаза 3“, като 

ограничаващо условие се явяват релефът на терена, атмосферните 

условия и технологията използвана от съответната система (фиг. 55). 
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Фиг. 54. Наблюдение с активен stand off детектор „фаза 2“ 

 

 
Фиг. 55. Наблюдение с активен stand off детектор „фаза 3“ 

 

Разгледаната специфика изисква пълно познаване от 

експлоатиращия състав на използваната технология, прецизен избор на 

позицията на системата и линиите на измерване и използването на 
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подробни карти и софтуер за коректна оценка на резултатите от 

детекцията. 

Следващият недостатък на активните детектори е 

необходимостта от спазване на определени мерки за безопасност, 

ограничаваща много от лазерите, подходящи за дистанционна 

химическа и биологична детекция. Инфрачервените лазери за разлика 

от ултравиолетовите налагат предприемане на ограничени мерки, 

основно за защита на органите на зрението. Безопасното разстояние на 

използваните в активната детекция инфрачервените лазери е от 

порядъка на няколо десетки метра.  

Като недостатък на активните детектори може да бъде отчетено 

по-голямото им тегло и размери в сравнение с пасивните им аналози. 

На последно място, но не и по важност е по-високата им цена. На 

практика активните stand off детектори са най-скъпите средства 

използвани в детекцията на БОВ и ТИХ. 

Обобщавайки, може да се направи извод, че спрямо пасивните 

технологии, възможностите които активната детекция предлага са 

значително повече. Тяхната висока чувствителност, ефективен обхват и 

устойчивост на влиянието на средата позволява използването им не 

само в процеса на детекция, но и за провеждане на химическо 

разузнаване, изследване и мониторинг. Такъв тип детектори (DD – 

CWA – A, DD – CWA – S) има в серийно производство, преминали са 

полеви изпитания и от 2004 г. са на въоръжение във въоръженитe сили 

на Република Словакия. 

 

Акустични детектори 

Акустичните детектори са резултат от търсенето на химически 

и биологични детектори с ниска цена, сигурни, лесни за работа и 

поддръжка, малки по размери и не на последно място – с възможност да 

бъдат интегрирани в съществуващите системи за детекция, 

идентификация и мониторинг. Разпространението на акустичните вълни 

от ударите на артилерията и авиацията на голямо разстояние ги 

превръща в идеален кандидат за ранна детекция, определяне на 

местоположението и идентификация на ЯХБ заплахи. 

Проучване в тази насока е проведено от Инженерния център за 

изследване и развитие на американските въоръжени сили, с 

разработване на алгоритъм за разграничаване на конвенционалните 

взривове от тези на химическите и биологичните чрез използване на 

акустични детектори.  
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Инженерният център има водеща роля в изследването, 

развитието, проектирането, разработването и поддръжката на 

съвременни оръжейни системи. Техническото ръководство, 

осъществявано от него на акустичните програми за наблюдение на 

бойното поле, целеуказване и контрабатарейна борба довежда до 

създаване на огромна база данни. Изследването на възможността за 

разграничаване на конвенционалните от химическите и биологични 

артилерийски боеприпаси, чрез акустични и сеизмични сензорни 

технологии започва още през 1995 г. Проведените полеви тестове 

включват три вида артилерийски снаряди – два от тях считани за близки 

аналози на химическите и биологичните (тип А и тип Б), а третия вид – 

конвенционални. Тестовете включват извършване на осем 

конвенционални земни разрива, 23 земни разрива от тип А и Б и осем 

въздушни разрива от тип Б със самоходна артилерийска установка. За 

детекция се използват пет броя акустични сензори, разположени на 

разстояние по-голямо от 2 км от мястото на взрива. Информацията от 

тях се допълва от геофони, светлинни датчици и микрофони, 

разположени на различни позиции. По-нататъшното изследване се 

провежда от химическия и биологичния център Edgewood. Екипът 

открива уникални отличителни черти в акустичната сигнатура на 

артилерийските експлозии, позволяваща точна детекция и 

класификация на разривите на химически и биологични артилерийски 

боеприпаси. Това се осъществява с използване на сигнало-

преобразуващи методи за изчистване на шума и усилване на 

характеристиките на сигналите, получени в резултат от детонациите.  

Класификацията на конвенционалните експлозии и тези от 

химически и биологични снаряди се постига с използването на 

невронен мрежов класификатор. Изкуствените невронни мрежи 

представляват форма на изкуствен интелект, която придобива 

невероятна популярност през последните години. Те се различават от 

конвенционалните мрежи по това, че съдържат паралелна структура от 

обработващи информацията единици, наподобявайки дейността на 

биологичен мозък. Като такъв, невронните мрежи могат да бъдат 

обучени за постигане на желаните резултати и обработка на огромни 

информационни масиви.  

Използвайки предварително събраните данни и изучавайки 

невронната мрежа в областта на детекцията, екипът успява да постигне 

96% коректна класификация на взривовете в лабораторни условия.  

За доказване работоспособността на разработения алгоритъм, 

същият се прилага в тестовете на преносимата полева система за 
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наблюдение и предупреждение Portable Area Warning Surveillance 

System (PAWSS). Системата обединява химически, биологични и 

радиологични детектори, радари и системи за наблюдение. Основава се 

на каскадна методология за детекция с цел ранно предупреждение за 

ЯХБ събитие, чрез използване на данните от външни системи (като 

радарните и системите за наблюдение). Тя осигурява пълния спектър от 

средства за химическа и биологична детекция в напълно интегрирана 

платформа за наблюдение. Резултатите от проведените тестове показват 

100% коректна класификация на химическите и биологични разриви 

спрямо конвенционалните при единичните изстрели на разстояние 3 км 

и 83% при залпов огън.  

Предимството на използване на акустични детектори се крие в 

тяхната ефективност, ниската им цена, факта, че не е необходимо да 

имат пряка видимост към възникналото събитие и това, че не се влияят 

от условията на средата. С разработването на алгоритъм за изчисляване 

на закъснението на сигнала е възможно и определяне на разстоянието 

до възникналото събитие. 

Ограниченията пред които е изправена технологията обаче не са 

маловажни. На първо място е неприложимостта им при използване на 

изливни авиационни прибори и аерозолни генератори, както и 

установяване възникването на химически и биологични опасни аварии. 

Другият съществен недостатък е условността на детекцията и липсата 

на количествена и качествена оценка на опасността.  

Всичко това води до извода, че самостоятелно използвани 

акустичните детектори не могат да осигурят необходимата информация 

за откриване и характеризиране на пълния спектър химически и 

биологични опасности. Въпреки това, могат да бъдат от полза за 

подпомагане дейността на наблюдателите по разграничаване на 

конвенционалните от химическите и биологични разриви. 

Интегрирането им в платформите за ЯХБ наблюдение и разузнаване 

може да бъде използвано за потвърждаване на данните от химическите 

и биологични детектори и то на разстояние от защитаваните 

формирования.  
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Глава седма 

 

РОЛЯ НА СРЕДСТВАТА ЗА ДЕТЕКЦИЯ, ИДЕНТИФИКАЦИЯ  

И МОНИТОРИНГ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ОПОЗНАТА КАРТИНА 

НА ЯДРЕНАТА, ХИМИЧЕСКАТА И БИОЛОГИЧЕСКАТА 

ОБСТАНОВКА 

 

За осигуряване адекватна защита на силите, ядрената, 

химическата и биологическа защита (ЯХБЗ) се организира, планира и 

провежда при всички типове мисии и операции. В основата на този 

процес е формирането на опозната картина на ядрената, химическата и 

биологическа (ЯХБ) обстановка.  

В етапа на планиране тази дейност се осъществява с цел 

осигуряване на необходимите данни за оценка на ЯХБ риск и 

уязвимостта на собствените сили. В този случай формирането на 

опозната картина на обстановката е от изключителна важност за 

определяне на способностите, които формированията следва да 

притежават, в това число: 

 основните (базови) способности за ЯХБЗ – основните 

компоненти на ЯХБЗ4 налични в необходимите количество и качество 

преди, по време и след възникването на ЯХБ събитие; 

 повишените способности за ЯХБЗ – за осигуряване 

предприемане на защитни мерки и продължаване на операциите в 

условия на ЯХБ обстановка;  

 специализираните способности за ЯХБЗ, осигуряващи 

провеждане на задачите по ЯХБЗ от специализираните формирования за 

ЯХБЗ преди, по време и след възникването на ЯХБ събитие. 

В хода на провеждане на операциите формирането на опозната 

картина на ЯХБ обстановка е необходимо за оценка на резултатите и 

последствията от използването на ЯХБО и подпомагане на вземането на 

решение за изпълнение на задачите в условия на заразяване. 

За формиране на опозната картина на ЯХБ обстановка е 

необходимо събиране, обработка, анализ и оценка на три вида 

информация – оперативна информация, ЯХБ информация и данни от 

ядрени, химически, биологични и радиологични детектори.  

                                                           
4 Компоненти на ЯХБЗ са: Физическа защита;Управление на опасността; 

Медицински мероприятия и поддръжка; Детекция, идентификация и мониторинг; 

Предупреждение и докладване. 
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Този процес започва още в етапа на планиране на операцията с 

ЯХБ разузнавателна подготовка на бойното пространство и продължава 

и в хода на нейното провеждане. 

От оперативната информация съществена роля за формиране на 

опозната картина на ЯХБ обстановка имат намерението на 

командващия, оперативната обстановка, конвенционалните и 

асиметричните заплахи, медицинската обстановка, топографските 

данни и тези за местното население в зоната на провеждане на 

операцията (фиг. 56). 

 

 
Фиг. 56. Формиране на опозната картина на ЯХБ обстановка 

 

 

От ЯХБ информация с определящо значение са данните за: 

 наличие на оръжия за масово унищожения (ОМУ), вид, 

количество, складови запаси от ОМУ и ЯХБ агенти, възможности за 

производство или придобиване от друга страна; 

 схващанията на противостоящата страна за използването им за 

постигането на тактически, оперативни или стратегически цели, чрез 

масивни удари по избрани обекти, след ескалиране на конфликта или в 

неговото начало; 

 вероятните цели по които противостоящата страна ще 

въздейства (маневрените формирования, командните пунктове, КИС, 

летищните и пристанищни съоръжения или логистичните органи);  
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 количеството и възможностите на средствата за използване 

(авиационни бомби, ракети, артилерийски установки, изливни 

авиационни прибори, аерозолни генератори и т.н.); 

 възможностите на противостоящата страна за детекция, 

разузнаване, изследване, мониторинг, защита на силите (индивидуална 

и колективна) и провеждане на деконтаминация обработка;  

 наличие в зоната за провеждане на операцията на токсични 

индустриални материали (радиологични, химически и биологични), 

съоръжения за производството им и складове за съхранение, тяхното 

местоположение и състояние; 

 собствените възможности за ЯХБЗ; 

 метеорологичните данни необходими за определяне на ефекта 

от дадено ЯХБ събитие – температура, влажност, скорост и посока на 

вятъра, вертикална устойчивост на въздуха и 72 часова прогноза за 

времето. 

Откриването и характеризирането на ЯХБ събития може да бъде 

извършено с използването на различни способи, оборудване и 

процедури. Най-сигурният начин за осигуряване на своевременна и 

достоверна информация за възникване на дадено ЯХБ събитие, неговото 

развитие и подпомагане вземането на адекватно решение за защита е 

чрез използването на ядрени, химически, биологически и радиационни 

(ЯХБР) детектори. Данните получени от ЯХБР детектори и тези от 

медицинското наблюдение са третият вид информация, използвана за 

формиране на опозната картина на ЯХБ обстановка. 

Докато първите два вида информация подпомагат оценката на 

ЯХБ риск, определянето на необходимите способности за ЯХБЗ и 

осигуряват данни, необходими за прогнозирането на вероятната 

обстановка, то ЯХБР детектори са основният инструмент за определяне 

на фактическата такава. По тази причина те намират приложение както 

преди, така и по време и след възникване на ЯХБ събитие. 

Важно е да се отбележи, че детекторите не бива да се 

отъждествяват единствено с процеса на детекция, т.е. да се възприемат 

като устройства откриващи наличието на химични и биологични агенти 

или радиоактивни материали и подаващи сигнал за опасност. 

В действителност, ЯХБР детектори имат много по-широко 

приложение и за разкриване на тяхната роля е необходимо да се отчете 

мястото им в реализирането на всички елементи от компонента 

детекция, идентификация и мониторинг, както и на другите компоненти 

на ЯХБЗ. 
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ЯХБР детектори се използват в прекия смисъл на понятието 

детекция за изпълнение на две от свързаните с нея задачи : 

 земно и въздушно наблюдение – за систематично наблюдение 

на земната повърхност, въздушното пространство, личен състав и 

обекти за установяване наличието или отсъствието на ЯХБ опасност; 

 ядрено, химическо и биологическо разузнаване (на маршрути, 

участъци или зонално) – за добиване информация за потвърждаване или 

отхвърляне на данните за ЯХБ опасност. 

Следващото приложение на детекторите е в процеса на земно и 

въздушно изследване за определяне на природата и степента на ЯХБ 

опасност в зоните на предполагаемо или потвърдено заразяване. Това по 

същество представлява количествена и качествена оценка на 

опасностите и включва вида и степените на радиация, група на 

отровните вещества, концентрация на парите във въздуха и плътност на 

заразяването при използване на устойчиви отровни вещества.  

От съществено значение е фактът, че все по-голяма част от 

съвременните детектори използват аналитични методи, позволяващи 

анализ и последващо определяне идентичността на веществото 

използвано по време на ЯХБ атака или възникнало в резултат на ЯХБ 

опасни аварии, или с други думи – идентификация на ЯХБ агенти.  

В процеса на мониторинга на ЯХБ обстановка, детекторите се 

използват за проследяване изменението на степента на радиация 

(концентрацията на отровни вещества и биологични агенти), а също 

така и за определяне на пълнотата на извършената специална 

(санитарна) обработка. 

Някои видове детектори (като индивидуалните дозиметри) 

намират приложение за контролиране излагането на личния състав на 

опасност и определяне необходимостта от провеждане на специална 

(санитарна) обработка, както и за предприемане на необходимите 

медицински мерки. 

Не на последно място следва да се спомене и ролята на 

детекторите в подпомагането на процеса по доказване използването на 

ОМУ (възникването на ЯХБОА) чрез запис и съхраняване на данните от 

измерванията. 

ЯХБР детектори подпомагат и реализирането на компонента 

предупреждение и докладване за ЯХБ събития, осигурявайки 

необходимите данни за изясняване и оценка на създадената обстановка. 

В търсенето на решения за бързо събиране, оценяване и 

разпространение на данните, последните поколения детектори 

притежават възможности за генериране на стандартни ЯХБ съобщения 
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и тяхното автоматично изпращане чрез КИС до потребителите. По този 

начин се намалява времето за протичане на информацията в системата, 

което е от определящо значение за ранното предупреждение и 

докладване. 

Отчитайки значението на генерираната от тях информация за 

реализиране на компонентите на ЯХБЗ е необходимо да се има предвид 

един неоспорим факт, а именно – опасността от възникване на лъжливи 

положителни и отрицателни индикации.  

 

Лъжливи аларми и последствията от тях 

 

Всички системи за детекция и идентификация без значение от 

използваната аналитична технология произвеждат определен брой 

лъжливи положителни и отрицателни отчитания.  

Лъжливите положителни индикации са тези, при които 

оборудването показва наличие на вещества, които в действителност не 

съществуват. Те могат да бъдат причинени от различни фактори, 

зависещи основно от използваните техники за детекция и 

идентификация. Така например фосфор съдържащи съединения (като 

пестицидите) ще предизвикат лъжлива положителна индикация 

(наличие на фосфороoрганични БОВ) при използване на детектори, 

работещи на метода на пламната спектрометрия. Това се дължи на 

обстоятелството, че тези детектори реагират на всички съединения 

съдържащи фосфор.  

Лъжливите отрицателни индикации са тези, при които 

оборудването не реагира при наличие на търсените вещества. Подобно 

на лъжливите положителни индикации това се обуславя от различни 

фактори в зависимост от използваните от детекторите техники. 

Основните причини за лъжливите отрицателни индикации са ниска 

чувствителност на детекторите, промени в условията на средата, 

ограничен брой вещества в базата данни, както и грешки в използвания 

алгоритъм. 

Тъй като практически не е възможно да се постигне 100% 

селективност по отношение на търсените вещества, лъжливите 

положителни индикации винаги ще съществуват. Качеството на 

информацията, осигурявана от детекторите, до голяма степен зависи 

именно от количеството на лъжливите положителни и отрицателни 

индикации. По тази причина изборът на подходящ детектор изисква 

отчитане на два много важни параметъра за тяхното възникване – 

чувствителност и селективност (избирателност). 
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Както лъжливите положителни така и лъжливите отрицателни 

индикации имат своето негативно въздействие, което обаче не е 

еднозначно при полевите и лабораторните детектори.  

Лъжливите положителни аларми при полевите детектори от една 

страна са причина за ненужно използване на индивидуалните средства 

за защита. Това при всички положения е свързано с намаляване на 

работоспособността на личния състав, а от там и забавяне на 

оперативното темпо. От друга страна те могат да доведат до 

неадекватни на съществуващите опасности мерки. Показателен пример 

за това е случаят в токийското метро. Час след атаката, лъжлива 

положителна аларма на оборудването използвано от пожарната служба, 

показва наличие на ацетонитрил. Извършената медицинска диагностика 

обаче установява ниско ниво на холинестераза и лекарите започват 

третиране на пострадалите с антидоти за нервнопаралитични отровни 

вещества, спасявайки живота на мнозина. Идентификацията на 

действително използваното отровно вещество (зарин) се извършва два 

часа по-късно от токийската полиция. 

При възникване на ЯХБ събитие лъжливите отрицателни 

индикации при полевите детектори оставят личния състав незащитен от 

въздействието на химичните, биологични и радиологични агенти. 

Аналогичен е и резултатът от тях при използването на детекторите за 

определяне пълнотата на специалната обработка и контрола на 

продоволствието и водата.  

Тъй като целта на ЯХБЗ е осигуряване на подходяща защита на 

личния състав, осигуряваща изпълнението на поставените задачи в 

условия на заразяване може да се каже, че лъжливите отрицателни 

индикации при полевите детектори са по-нежелани от лъжливите 

положителни.  

При лабораторните детектори нещата не стоят точно по този 

начин. Лъжливите положителни индикации на оборудването използвано 

за потвърждаване на данните от детекцията могат да станат причина за 

предприемане на неадекватни медицински мерки за лечение на 

пострадалите. Същите индикации от страна на средствата използвани от 

специализираните лаборатории за доказване употребата на ОМУ могат 

да доведат до сериозни политически последици.  

Обобщавайки, може да се направи изводът, че опасността от 

възникване на лъжливи положителни и отрицателни индикации налагат 

както прилагане на мерки за ограничаване на негативното им 

въздействие, така и оценка на достоверността на данните получени от 

детекторите. 
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Достоверност на данните от детекторите 

 

Докато някои данни за откриване на заплаха са ясни и 

недвусмислени, то други индикации за поява на ЯХБ агенти могат да 

бъдат неточни или дори противоречиви. Особено в случай на детекция 

на биологични агенти е необходимо да се оцени наличната информация 

преди продаването на сигнал за опасност. При биологичната детекция 

потвърждаването на възникнало събитие е изключително трудно поради 

наличието на естествена биологична активност в природата. В този 

случай потвърждаването за наличие на такава опасност налага освен 

количествено и качествено определяне на биологичния агент, и 

сравняване на неговото количество с естествено съществуващото. 

В процеса на изясняване на обстановката получената от 

детекторите информация, следва да бъде оценена според степента ѝ на 

достоверност. Това се дефинира като „мярка за правдоподобност на 

получените данни от детектора (комбинация от детектори), определена 

в контекста на всички други възможни индикации (показания) за 

възникнало събитие“. Това обикновено се изразява като едно от 

следните четири нива: 

Показателна – това е първоначална индикация, която не изисква 

предприемане на защитни мерки; 

Предполагаема – индикация, която в отсъствие на 

противоречиви данни ще изисква прилагането на защитни мерки; 

Окончателна – индикация, изискваща предприемането на 

защитни мерки, независимо от наличието на каквито и да е 

противоречиви данни; 

Доказателственa – това е прилагането на стандарт, който ще 

позволи представянето на информацията пред международни структури 

и се отнася до процеса на вземане на проби и идентификация на 

биологични, химически и радиологични агенти. 

Аналогично на данните получени при детекцията, резултатите от 

идентификацията също се оценяват според тяхната достоверност. В 

зависимост от вида и количеството на използваните методи, 

идентификацията има три нива на достоверност: 

Условна идентификация – извършва се с оборудване използващо 

един общоприет аналитичен метод, който може да даде в съкратени 

срокове (секунди до минути) допълнително необходимата информация 

за потвърждаване на данните от детекцията; 
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Потвърдена идентификация – необходима е за минимизиране на 

неправилните отчитания и фалшивите аларми, както и за 

потвърждаване на условната идентификация, чрез средства с различна 

технология. Изисква напреднало оборудване и познания за 

предполагаемите опасности и се осъществява от специалистите по 

ЯХБЗ и медицински персонал със специална подготовка. Потвърдената 

идентификация се извършва с използване на два общопризнати метода 

за анализ с голяма чувствителност, позволяващи определяне на по-

ниски количества от измерваните до момента. Този процес отнема 

значително повече време в сравнение с условната идентификация (до 

няколко часа); 

Недвусмислена идентификация – осъществява се за доказване 

употребата на ОМУ и се реализира чрез процеса на вземане на проби. 

Идентификацията на самия агент е необходимо да се извърши от 

специалисти в акредитирани за целта лаборатории. 

За откриване на възникването на ЯХБ събития могат да бъдат 

използвани и допълнителни източници. Такива на първо място са 

данните за употреба на различни системи оръжия или идентификация 

на средствата за доставка, извършена от специални разузнавателни 

средства или радари на противовъздушната отбрана. Като 

допълнителни данни може да бъде посочена информацията от 

медицинското наблюдение, водещо до откриване на огнища на 

заболявания сред личния състав на формированията, населението и 

животните, което може да бъде в резултат на възникнали ЯХБ събития. 
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Глава осма 

 

ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ ОТ ОКОЛНАТА СРЕДА – ИЗИСКВАНИЯ, 

ОБЩИ ПРИНЦИПИ И ПРОЦЕДУРИ 

 

Първа причина за бърза идентификация на радиологическите 

агенти, отровни вещества и биологични опасни продукти на бойното 

поле е в необходимостта да се потвърди използуването им и по този 

начин да се осигури своевременно вземане на решение за ответни 

действия. Въпреки че се изисква бързо потвърждаване, доказателството 

за използуване на такива агенти трябва да бъде такова, че да не може да 

бъде опровергано. 

Такава степен на увереност не може да бъде постигната чрез 

информация, получена изключително и само на местността, като 

например детекторни измервания или необичайни нещастни случаи 

(аварии). Единствено информацията от мястото на инцидента, съчетана 

с проби от местността, историята им и протокол за анализ от 

лаборатория за идентификация е неопровержимо доказателство и може 

да се предоставя на ръководителите.  

Съществуват неограничен брой възможни ситуации за вземане на 

проби. Поради това няма стандартна процедура, която да се разработи 

за точно описване как групата за вземане на проби ще изпълнява тази 

задача. Най-общо, здравият разум в допълнение с процедурите, които 

минимизират грешките при вземането на проби, трябва да се използват 

във всяка ситуация. 

За да се получи достатъчно достоверен резултат от едно 

измерване трябва да се вземат няколко вида проби: 

– проба за измерване и дублиращи проби – една или няколко, 

позволяващи да се направи статистическа обработка на резултатите за 

по-голяма достоверност, както и проби за измерване в различни 

лаборатории; 

– контролна проба (празна или чиста проба) – това е проба от 

възможно най-близкото място или от същия тип, която не съдържа 

търсеното вещество. Служи за сравняване на измереното в пробата 

качествено и количествено търсено вещество; 

– проби взети от мястото за събиране, но се изследват при 

спорни случаи в присъствието на представители от всички 

заинтересовани страни. 

При вземане на проби трябва да има план и метод за вземане на 

проби от ОВ. Методът на вземане на проби отчита факторите, които 
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трябва да бъдат контролирани за да се гарантира валидността на 

резултатите. Планът за вземане на проби, както и методът за вземане на 

проби трябва да бъдат на разположение на мястото на вземането на 

проби. Плановете за вземане на проби по възможност трябва да се 

основават на подходящи статистически методи. 

Методът за вземане на проби трябва да описва: 

– избора на пробите или на местоположенията; 

– план за вземане на проби; 

– подготовка и обработка на една или повече проби от ОВ за да 

се получи изисквания обект за последващо изпитване. 

Лабораторията за изпитване трябва да съхранява записите с 

данните за вземане на проби, които са неразделна част от работата по 

изпитване. Записите включват: 

– използвания метод за вземане на проби; 

– датата и времето на вземане на проби; 

– данни за идентифициране и описание на пробите (номер, 

количество, наименование); 

– идентификация на използваните технически средства; 

– идентификация на персонала (групата), извършил вземането на 

проба; 

– условията на заобикалящата среда или на транспортирането; 

– идентификация на местоположението на вземането на пробите; 

– отклонения, допълнения или изключения от метода и плана за 

вземане на проби. 

Важно е при манипулиране на пробите да се гарантира, че 

личния състав няма да бъде подложен на въздействието на вредните 

вещества. Личният състав трябва да използва подходящи средства за 

индивидуална защита, като: 

– респиратор, ръкавици, ботуши, средства за защита на кожата и 

др.; 

– индивидуална дозиметрична система; 

– спектрометри и измерители на заразяването;  

– средства за ефективно обеззаразяване за всички членове на 

групата.  

Групата за вземане на проби носи оборудване, което може да 

улесни записването на фактическата информация в процеса на 

събирането на проби. Такова оборудване включва: диктофон, 

видеокамера, камера с часовник и дата, навигационна система (GPS) и 

карта на района за вземане на проби.  
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Получената по определените процедури идентификация на 

агента се използува за определяне на възможното нарушение на 

международните договори. В случаите, когато е необходимо да се 

определят възможните нарушения на договорите, събирането на 

доказателства и анализът на проби се извършва с използване на 

установени правила за международно право или така наречено „съдебно 

проследяване“. 

Процесът на идентификация включва събиране на проби, 

опаковане и транспортиране до базова лаборатория, подготовка на 

пробите, идентификация в лабораторията и отчет.  

Вземането и опаковането на проби трябва да гарантират 

еднозначност на изследванията и повторяемост на резултатите в 

различните лаборатории. 

 

Вземане на проби и идентифициране на радиологически агенти 

Радиоактивните агенти могат да се появят от преднамерено или 

случайно разпространение на радиоактивен материал от промишлени 

или медицински източници, преднамерено унищожаване на ядрени 

средствa или взривяване на импровизирани ядрени устройства. 

Измерването и определянето на характеристиките на радиоактивното 

излъчване ще позволи на управляващите да предприемат ефективни 

мерки за предотвратяване на облъчването, заразяването и 

разпространението на това заразяване, както и ще подпомогне 

медицинските органи да осигурят в пълна степен съответстващо 

лечение. 

Информацията получена от автоматични детектори на 

радиологически агенти за бързо инспектиране „на място“ е 

недостатъчна, особено когато се използува смес от агенти или когато 

агентът присъства само в „следови“ количества. Възниква 

необходимост от събиране на съответни проби и транспортиране в 

специализирани лаборатории, където с увереност може да се определи 

точния характер и да се идентифицира агента.  

Пробите се опаковат и транспортират до лабораторията за 

идентифициране така, че да се съхрани целостта на пробата и се избегне 

случайно допълнително заразяване (преднамерено или по друг начин) 

преди да е проведен анализа. Биологическите образци заразени с 

радиоактивни агенти могат да изискват охлаждане или добавяне на 

консервант, или трябва да бъдат приведени в стабилна форма преди 

транспортирането.  
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Събирането, пакетирането, транспортът и анализът на пробите 

трябва да се извършва толкова бързо, колкото е технически възможно, 

за да се гарантира достоверна своевременна информация. 

Всяка проба за лабораторията за идентификация трябва да се 

съпровожда с точни записи, за да се ускори анализът и се насочат 

аналитиците към избиране за използване на подходяща апаратура и 

процедури. 

Трябва да се минимизират грешките при вземането на проби, 

които могат да бъдат значително по-големи в сравнение с тези, които 

могат да явят при провеждането на анализа. Типични грешки при 

вземането на проби например са : 

– вземане много малко проби; 

– вземане на проби в некоректен размер вместо достъпните 

количества от насипни материали;  

– вземане на проби в неправилно физическо състояние, например 

газ вместо течност; 

– вземане на проби без никакви грижи за избягване загубата на 

летливи радионуклиди; 

– привеждане на заразения материал в хомогенен вид, въпреки че 

заразяването фактически е протекло по хетерогенен път;  

– разместване на многочислени проби в един и същи пакет или 

бутилка; 

– вземане на некоректни „контролни“ или невземане на „чисти“ 

полеви проби; 

– вземане на проби със заразено оборудване. 

 

Групи за събиране на проби 

 

Подразделенията за ЯХБ контрол или специализираните 

държавни органи вземат проби за транспортиране към аналитическите 

лаборатории.  

Минималният състав на група за радиологическо разузнаване е 

от двама души. Такива групи не изпълняват сложни изследвания на 

подбрани проби, тяхната първа цел трябва да бъде придобиване на 

проби, които ще съдържат достатъчно от агента за целите на 

идентификацията или за потвърждаване на показанията на детекторите, 

особено след като е била извършена проверка на първото използуване 

на радиологическо оръжие. 
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Специализираните групи за подбор на проби трябва да се състоят 

минимум от пет човека, всеки от които се явява експерт в съответна 

област. Обикновено групата се състои от : 

– двама специалисти по ядрени устройства със знания за 

радиологическите агенти, методите за полеви измервания, 

характеристиките на детекторните показания и техниката за вземане на 

проби и анализ; 

– офицер от въоръжените сили, запознат с оперативните планове 

за атака, типът на използуваните оръжия, тактическото развръщане и т.н.; 

– лекар-медик, запознат с медицинските аспекти на 

радиологическите агенти и съдебната медицина; 

– експерт по специализирано устройство на боеприпасите на 

радиологическото оръжие или експерт, специализиран по ядрени 

устройства. 

Ролите, за които са определени трима човека от групата за 

вземане на проби са : 

– пробовземач (извършва вземане на пробите); 

– помощник-пробовземач (помага при събиране на пробите); 

– регистратор (записва цялата необходима информация и 

попълва формулярите).  

Регистраторът не трябва да се включва във физическите аспекти 

на вземането на проби. 

Групите за вземане на проби обикновено действат на машини. 

Когато вземането на проби е необходимо да се извърши пеша, на всяка 

група трябва да бъде определена площ, покриваща приблизително 100 x 

100 м.  

 

Изисквания при вземането на проби 

 

Във всички случаи процедурите за осигуряване целостта на 

пробите трябва да се спазват стриктно: 

 Пробите трябва да се събират и/или отрязват с инструменти от 

комплектите за вземане на проби – ножици, скалпели и други 

инструменти. Трябва да се осигурят достатъчни количества от 

инструментите и приспособленията, за да се избегне повторното им 

използване. Тази процедура минимизира риска от пренасяне на 

заразяването от една проба в друга.  

 Инструментите и контейнерите за проби трябва да са чисти. 

След всяко пробовземане те се почистват и дезактивират.  
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 За предотвратяване на заразяването в следващите проби се 

използват средства за еднократна употреба, например пластмасови 

лопатки, скалпели и др., които са в комплекта.  

 Контейнерите с пробите се надписват веднага, след като 

пробата е поставена в тях. На етикета е посочено каква информация се 

попълва.  

 В лабораторията за анализ се изпраща голямо количество 

проби, като се следи да не се получат високи дози на облъчване от 

изпълнителите. 

 Пробите трябва да бъдат взети и транспортирани до 

лабораторията колкото се може по-бързо след сигнала за 

радиологически случай. 

 Контролните проби (празни проби от местността) от незаразен 

материал от същия тип, както заразените проби, трябва принципно да се 

събират и пакетират, както и заразените проби. Тези „празни“ проби от 

местността са проби от околната среда от същия тип, който се взема за 

измерване на заразяването, т.е. земя, растителност, отломки, но които 

съдържат само естествените нива на радионуклиди. Тези естествени 

нива могат да бъдат или „нула“ или измерими, например изотопите 
137Cs и 210Pu са остатъци от опитите с ядрени оръжия или от аварията в 

Чернобил. Тези проби, поради тяхната активност трябва да бъдат 

опаковани, транспортирани, обработвани и анализирани точно както 

заразените проби. 

 Опитът от други международни изследвания на околната 

среда показва, че вземането на „дублиращи“ проби е важна стратегия, 

особено ако следващите данни от анализа ще се разглеждат подробно от 

международната общност, вследствие нарушение на договора. В 

обхвата за предотвратяване на ядрените опити една проба обикновено 

се оставя при страната – собственик, по една проба се изпраща към 

всяка специализирана лаборатория за измерване, една или повече проби 

се архивират от Агенцията по защита и една по предложение на 

операторите на ядрени устройства. В настоящия контекст това може да 

се интерпретира като проби предавани на страната – собственик, 

страната – агресор, НАТО и лабораториите за измерване (в идеалния 

случай най-малко 2).  

 

Фази на вземането на проби 

 

Могат да се определят две фази на вземането на проби:  
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a) Вземане и анализ на проби за осигуряване на операцията 

(фаза 1). Изследванията на околната среда се планират по данните, 

получени преди това от въздушните/земни спектрометрични 

измервания, ако те са достъпни. Изисква се това изследване да е бързо, 

като пробите трябва да се събират и изпращат в лабораториите за 

уточняване на измерванията направени в района. Събират се проби от 

растителност, почва и пясък; 

б) Вземане и анализ на проби за осигуряване потвърждение на 

„доказателства за използване“ (фаза 2) на изследването на околната 

среда. Измерването трябва да е по-щателно, с гарантирано ниво на 

качество и проверка на следите, които трябва да се включват във всеки 

следващ Международен обзор („доказателства за използване“). Тази 

фаза може да е последвана от мониторинг за по-детайлно изследване на 

околната среда. 

 

Общи ръководни принципи за избор на места за вземане на проби: 

 

– при вземане на проби от растителност и почва да се избягват 

мочурливи места и гниеща растителност; 

– дублиращите проби трябва да се вземат колкото е възможно 

по-близо една от друга; 

– да не се вземат проби от райони, които представляват опасност 

за пробовземащите, например стръмни речни прагове, в близост до 

открит огън, радиологическа опасност и др.; 

– броят на пробите на всяко място ще зависи от локалната среда. 

Ще е почти невъзможно да се съберат проби от цялата околност, за 

които веднага да се направи протокол от вземането на проба от всяко 

място; 

– много е възможно върху градиента на заразяването да се 

наслагват образци на „горещи частици“. Те могат да бъдат частици от 

горивото на енергиен реактор унищожен с конвенционално оръжие, 

разпръснати над обширна област и пораждащи точки с високи нива на 

радиация. Тези частици евентуално могат лесно да се открият с плоски 

единични гайгер-мюлерови детектори и трябва да се вземат проби в 

екранирани съдове за следващо измерване, в съответствие със 

съображенията за нивата на дозата при обработката; 

– във фаза 1 се събира само трева, земя или пясък. Във фаза 2 

тези носители отново ще бъдат изпитани и ще бъде взета допълнителна 

серия проби от околната среда. Те могат да включват материали от 

сгради, вода, плесени и проби от градската среда. 
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Процедури за вземане на проби от околната среда 

 

Пробовземане от въздуха 

 

Въздушното пробовземане може да разкрие присъстващите 

радионуклиди, ако в границите на заразения район все още присъстват 

достатъчно високи концентрации на радионуклида във въздуха. 

Въпреки това, ако се събират представителни проби през определени 

интервали от време, концентрациите във въздуха евентуално трябва да 

са с около порядък по-голяма величина, отколкото типичните фонови 

концентрации.  

Обикновено проби от въздуха се вземат като се пропуска 

атмосферен въздух през филтри, сорбиращи радиоактивните вещества, 

които след това се измерват в лаборатория. При този метод е затруднено 

определянето на α-излъчването тъй като в атмоосферата се съдържат 

високи концентрации на продукти с α-акивност (естествена α-

активност), които са като правило в по-големи концентрации от 

дългоживущите α-активни продукти. 

Съдържанието на β-активност в аерозолите са в стойности, 

приблизително колкото α-излъчването. Поради краткият им живот 

пробите се измерват до 24 часа. 

Вземането на проби може да се извърши, като радиоактивният 

въздух се пропуска върху непрекъснато движеща се лента, с която се 

контролира за разпада на радиоактивните нуклиди. 

Въздушният пробовземател може би е по-подходящ в случаите 

на газообразни изпускания, когато утаяването може да е бавно и където 

пробовземането може да се предприема на някаква дистанция от 

източника или докато е в движение.  

 

Вземане на проби от трева и посеви 

 

Инструкциите се прилагат за трева и много типове посеви, като 

зърнени култури (пшеница, ечемик, овес, ръж), листови зеленчуци 

(маруля, спанак), зеленчуци (цветно зеле, броколи, брюкселско зеле, 

маслодайна рапица): 

– ако не може да се определи типа на културата това не е от 

голямо значение; 

– проба от трева се взема от площ с размери 1 х 1 м; 
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– пробата се отрязва около 1 см над земята, като се използват 

ножици; 

– да не се допуска земята да замърсява тревната проба; 

– да се избърше внимателно външната повърхност на контейнера 

и дублиращия съд; 

– да се запишат подробностите при вземането на пробата; 

– да се поставят и запечатат всички съдове с проби в голям, 

плътен и тъмен пластмасов съд. 

 

Вземане на проби от гъби и плесени 

 

Тези инструкции се прилагат за всички плесени, отровни и други 

гъби и са много полезни проби, защото гъбите и плесените често 

акумулират високи концентрации на радионуклиди: 

– да се отрязват гъбите точно над земята; 

– да се вземат достатъчно гъби за запълване на съда (около 0,5 кг). 

Допустимо е смесването на различни видове в един и същи съд; 

– да се избърше външната повърхност на контейнера и 

дублиращия съд; 

– да се запишат подробностите при вземането на пробата; 

– да се поставят и запечатат всички съдове с проби в голям, 

плътен и тъмен пластмасов съд. 

 

Вземане на проби от листна маса 

 

Инструкции се прилагат за дървета и храсти, имащи листа по 

време на вземането на проби: 

– ако има възможност за избор на растителност, да се опита и 

вземе проба от вечнозелена листна маса от хвойнови дървета (бор, ела и 

т.н.); 

– не е проблем, ако не може да се определи типа на дървото, от 

което се взема проба; 

– пробите от листна маса да се вземат от крайните клонки откъм 

незащитената част на гората. Да не се вземат проби дълбоко от 

вътрешността на гората; 

– да се отрязва последният 1 cм от клонката; 

– да се постави отрязаното в контейнер; 

– да се избърше външната повърхност на контейнера и 

дублиращия съд ; 

– да се запишат подробностите при вземането на пробата ; 
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– да се поставят и запечатат всички съдове с проби в голям, 

плътен и тъмен пластмасов съд. 

 

Вземане на проби от вода 

 

Пробите от вода се вземат за определяне на безопасни нива на 

питейна вода или на вода, която се използва за битови цели и поливане. 

Измерването става периодично, за да се контролира замърсяването на 

водата. Във водата се контролира общата β-активност, като е 

необходимо да се определят изотопите формиращи тази активност. 

Вземат се проби от едно място или по продължение на течението:  

– да се съберат проби със загребване на вода в 500 ml 

полиетиленови бутилки; 

– преди вземането на пробата да се изплакне бутилката 

двукратно чрез запълване на бутилката до около 3/4 от обема, затваряне, 

разклащане и изливане на водата; 

– след промиване бутилката да се запълни с вода до горе; 

– да се затвори бутилката и да се изтрият до сухо външните 

повърхности. Да се провери дали няма утечка; 

– да се етикира бутилката и се постави в пластмасов съд; 

– да се запишат подробностите при вземането на пробите; 

– да се поставят и запечатат всички проби в голям, плътен и 

тъмен пластмасов съд. 

Пробите се изследват за установяване на γ-спектрите и се 

определя съдържанието на Sr 90. 

 

Вземане на проби от хранителни продукти 

 

При локално замърсяване е показателно наличието на Co60 и 

Zn65 в рибите. Те дават най-пълна информация от всики други 

представители на флуората и фауната. 

Наличието на J131 в млякото дава по-важни и достоверни 

сведения, отколкото изследването му в атмосферата. 

 

Вземане на проби от покривни керемиди 

 

Следващите инструкции се прилагат за вземане на проби от 

покривни керемиди от сгради: 

– да се изберат сгради, които имат покриви лесни за достъп и 

вземане на керемиди, които все още са на мястото си; 
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– да се избират керемиди ориентирани около 450 към земята. Да 

не се избират керемиди, ориентирани вертикално; 

– да се вземат четири до осем керемиди. Всяка проба да 

представлява една до две керемиди; 

– да се поставят керемидите в контейнер; 

– да се избърше външната повърхност на контейнера и 

дублиращия съд; 

– да се запишат подробностите при вземането на пробата; 

– да се поставят и запечатат всички съдове с проби в голям, 

плътен и тъмен пластмасов съд. 

 

Вземане на проби от прах от пътя 

 

Инструкции се прилагат за прах, натрупвана в крайпътните 

канавки: 

– да се избере област, където прахта е ясно видима ; 

– да се използува четка и малка лопатка за събиране на прахта в 

купчина. Да се избягва вдишване на вдигнатия прах, тъй като 

присъствието на алфа-излъчващи радионуклиди може да предизвика 

сериозни инхалационни радиологически опасности; 

– да се изсипе прахта в контейнера внимателно; 

– да се избърше външната повърхност на контейнера и 

дублиращия съд; 

– да се запишат подробностите при вземането на пробата; 

– да се поставят и запечатат всички проби в голям, плътен и 

тъмен пластмасов съд; 

– за всеки нов комплект проби да се използува нова четка. 

 

Вземане на проби от кал от водостоци 

 

Следващите инструкции се прилагат за вземане на кал от 

водостоци, които събират изтичащия от покрива дъжд. Тази проба носи 

полезна информация, тъй като водостока събира оттока от много голяма 

част от покрива:  

– да се изберат сгради, които имат покрив лесен за достъп и да се 

избере място близко до понижението за водостока; 

– да се изземе кал от долната част на водостока, като се 

използват ръкавици и да се постави в контейнера за проби; 

– да се избърше до чисто външната повърхност на контейнера и 

дублиращия съд; 
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– да се запишат подробностите при вземането на пробата; 

– да се поставят и запечатат всички проби в голям, плътен и 

тъмен пластмасов съд. 

 

Вземане на проби от почва и пясък 

 

Протоколът за вземане на проби е ограничен до повърхността на 

почвата или пясъка, тъй като се допуска, че всяко отлагане на 

радиоактивен материал е ново и следователно би трябвало да се удържа 

на повърхността на почвата. Вътрешността на почвата не се взема под 

внимание: 

– като се използват ножици, да се отстрани всяка по-висока 

растителност на 1 cм от повърхността на почвата.  

Забележка: това може да формира пробата от трева. 

– вземат се проби от повърхността на почвата (обикновено до 2 

cм дълбочина и препоръчително < 5 cм дълбочина), изкопавайки с 

лопатка; 

– да се поставят пробите в полиетиленови пликове, да се почисти 

външната им повърхност и да се етикират. Да се постави плика с 

етикета във втори полиетиленов плик; 

– да се запишат подробностите при вземането на пробите; 

– да се поставят и запечатат всички проби в голям, плътен и 

тъмен пластмасов съд. 

По принцип почвените проби могат да се изсушат, след което да 

се пресеят през сито с отвори 2 мм. Пресятата фракция е необходимо да 

се смели, за да се улесни екстракцията на търсените вещества. 

Полученият екстракт се изследва с определения аналитичен метод. 

 

Вземане на проби от плевели 

 

Следващите инструкции се прилагат за вземане на проби от 

плевели: 

– ако плевелите са буйни, се избират по-младите или върховете 

на разстението, ако са редки се взема целия плевел за проба; 

– да се поставят в 1000 ml полиетиленова бутилка (или 

аналитична стъклена опаковка ако се търси тритий);  

– да се затворят плътно и се почисти външната повърхност; 

– да се постави бутилката в пластмасов плик; 

– да се запишат подробностите при вземането на пробите; 
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– да се поставят и запечатат всички съдове с проби в голям, 

плътен и тъмен пластмасов съд. 

 

Вземане на проби от торф 

 

Тези образци от торф се вземат в горната част на почвата. Ако 

има трева тя се изважда с торфа и след това се отстранява. Ако времето 

позволява тревата трябва да се отреже преди изваждане на пробата. 

Пробата от торф трябва да е с дълбочина 20 – 50 мм. Процедурата от 

разделяне на почвата от корените и стеблото е целесъобразно да се 

извършва в лабораторни условия. 

Образци от торфа могат да се извадят с лопата, за да се отдели 

малка част квадратна област около 150 – 200 мм. Торфът се отделя на 

дълбочина 20 – 50 мм. Излишната земя се отстранява след като се 

отреже пробата. 

Всички използвани инструменти и лопатата трябва да се 

изчистят внимателно след вземането на проба, за да не са източник на 

вторично замърсяване.  

Препоръчва се да се проверят инструментите за радиоактивно 

излъчване след всяко вземане на проби. В повечето случаи измиването с 

вода ще позволи да се премахне замърсяването, което може да премине 

от една проба в друга. 

Пробата се поставя в полиетиленов плик, почиства се външната 

повърхност и се етикира. Пликът с етикета се поставя във втори 

полиетиленов плик. Когато се взема втора проба за фаза 2 е необходимо 

да се поставят и двете проби в един общ здрав плик. 

 

Вземане на проби от мъртви животни 

 

Ако животните са дребни се взема целия труп. При възможност 

се събират животни от по-голяма площ. При обикновена температура 

пробите се транспортират по възможно най-бързия начин. Образците се 

поставят в пластмавови опаковки или стерилизирани контейнери. Всеки 

способ за пакетиране трябва да запазва целостта на пробата и да 

осигурява защита на персонала. Процесът на вземане на проби и самите 

проби се фотографират. 

Необходимите количества на пробите от различни среди са 

представени в таблица 1. Необходимо е да има на разположение 

допълнителни количества полиетиленови пликчета (с размери 20 х 30 cм) за 

вземане на проби за повторни измервания. За предпочитане е, те да могат да 
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се затварят херметически или да могат да се завързват за да се изолира 

пробата от атмосферата. 

 

Таблица 1 

Количество вещество за проба от различни среди 

Вид на пробата Контейнер 

Приблизително 

влажна маса, 

препоръчвана 

за пробата 

Растителност   

Трева 2 полиетиленови пликчета 1 kg 

Вечно зелени 

листа 
2 полиетиленови пликчета Над 500 g 

мъх 2 полиетиленови пликчета 1 kg 

Земеделска 

продукция 
2 полиетиленови пликчета 1 kg 

Почва 1 полиетиленово пликче 500 g 

Хидрологични 

проби 

  

Вода (проби при 

загребване) 

1 х 500 ml полиетиленова 

бутилка 
500 g 

плевел 
1 х 1 l полиетиленова 

бутилка 
1 kg 

Проби от 

населено място 

  

Керемиди 
1 здраво полиетиленово 

пликче 
2 керемиди 

Начупени 

отломки 

1 здраво полиетиленово 

пликче 
500 g 

Прах от път 1 полиетиленово пликче 500 g 

 

 

Контролни проби 

 

Събират се чисти проби, съответстващи на всеки тип 

замърсяване ако е възможно, опаковат се и се транспортирт както 

замърсените проби, като не се допуска замърсяването на чистите. 

Чистите и замърсени проби трябва да са ясно обозначени. 
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Специално пакетиране и обработка 

 

Разпределението на пробите трябва да става по групи с 

използването на комплект за вземане на проби. Комплектът трябва да 

позволява разпределянето три вида проби – от почва, от води и 

растителност и от сгради. Всеки вид трябва да позволява да се 

съхраняват четири комплекта проби (двойни и/или празни проби), всяка 

от които да е ясно обозначена. Всички опаковки трябва да са нови и 

неизползвани. Не се допуска използването на случайни опаковки като 

използвани празни бутилки и др.  

За определяне на вида, за всеки вид трябва да има информация за 

количеството на всяка проба, достатъчна за изпитването на ниско 

съдържание на търсените вещества. При определяне на високи нива на 

радиация на местността пробите могат да са в по-малки количества.  

 

Почистване на оборудването на полето 

 

Инструментите за вземане на трите вида проби – от почвата, от 

води и растителност и от сгради трябва да се почистят и дезактивират 

преди да се използват повторно. Почистват се от остатъци на почва, 

растения или други замърсявания и се измиват с вода и алкохол, като 

след това се подсушават със сухи кърпички. Необходимо е да се измери 

нивото на радиация на почистените повърхности и инструменти. Ако не 

могат да се почистят, те не се използват за вземане на проби. 

Използваните материали за еднократна употреба като 

пластмасови лопатки за вземане на проби от почвата, събиране на прах, 

скалпели за отрязване на растения могат да се използват повторно, ако 

не са замърсени. Приборите за еднократна употреба могат да се 

използват при вземане на проби от фаза 1.  

 

Оборудване за вземане на проби 

 

Списъкът съдържа основните неща от оборудването, необходими 

за транспортиране на събраните проби до аналитичните лаборатории. 

Броят на препоръчаните инструменти е определен от опита. 

Необходимо е да се носят достатъчно количества чисти опаковки и 

инструменти за изпълнение на задачата. 

Задължително е да има схема или топографска карта, която да 

показва от къде са взети пробите. 
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Задължително е използването на специализиран автомобил с 

възможности да транспортира ядрени и радиоактивни материали. 

 

Основно оборудване: 

 Раница; 

 Комплект за първа помощ; 

 Мобилен телефон (2 радиоастанции); 

 Фотоапарат за записване на времето и вземането на проби с 

допълнителни батерии; 

 Видеокамера и запасни акумулатори; 

 GPS система; 

 Компас; 

 Индивидуални дозиметри; 

 Радиометър-рентгенометър и запасни батерии; 

 Дозиметър и запасни батерии; 

 Портативен прибор за вземане на проби от въздуха върху 

филтри; 

 Фенерче и резервни батерии, свирка; 

 Стълба; 

 Моливи, маркери и др; 

 Ръкавици – здрави латексови; 

 Комплект с малко ножче, ножици и пинсети; 

 Дневници за записи във водонепроницаема подвързия; 

 Етикети с баркод; 

 Етикети за радиоактивни вещества; 

 Полиетиленова лента за допълнително осигуряване на 

опаковките на пробите; 

 Ленти от полиетилентерефталат за допълнително осигуряване 

на опаковките на контейнерите; 

 Ръкавици за еднократна употреба – полиетиленови и гумени; 

 Портативни везни за определяне на масата на пробата; 

 Плат (ролка хария) за почистване; 

 Разтворител (алкохол) за почистване и деконтаминация; 

 Резервни полиетиленови пликове, които могат да се 

запечатват (20 х 30 см); 

 Резервни здрави полиетиленови торби; 

 Резервни здрави черни пластмасови торби за съхранение на 

тъмно на пробите; 

 Одеяло. 
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Инструменти за вземане на проби: 

 Ножици; 

 Градински ножици; 

 Големи ножици; 

 Скалпел и резервни остриета; 

 Мистрия; 

 Малка лопатка; 

 Черпак за загребване за еднократна употреба (пластмаса, 100 – 

200 ml); 

 Трион и резервни остриета; 

 Длето; 

 Чук. 

 

За транспортиране: 

 Опаковка/транспортен контейнер (например 200 л. варел); 

 Адсорбиращ материал за опаковките; 

 Уплътнители за транспортните контейнери; 

 Сандъци/кутии за временно съхранение на пробите при 

транспортиране; 

 Етикети с информация за получателите (лабораторията). 

Съдържание на комплекти за взимане на проби 

Комбинирани проби от терен – разстителни и проби от почвата. 

Комплектът позволява вземане на проби от три различни вида 

растителност, например трева (сено), мъх, листа и допълнително 

достатъчни пликчета за проби от почвата: 

– 28 бр. полиетиленови пликчета; 

– 28 бр. полиетиленови торбички (външни за две проби). 

Проби от вода и растителност: 

– 4 бр. 1 литрови полиетиленови бутилки; 

– 4 бр. 500 ml пластмасови бутилки; 

– 12 бр. полиетиленови торбички (външни за две проби). 

Проби от населено място: 

Комплектът за вземана на проби от населено място трябва да 

съдържа достатъчно торбички, които да позволяват събирането на три 

различни вида проби, например керемиди, парчета тухли и прах от 

пътя: 

– 8 бр. здрави полиетиленови торбички; 
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– 4 бр. полиетиленови торбички; 

– 8 бр. здрави полиетиленови торбички (външни за две проби); 

– 4 бр. полиетиленови торбички (външни за две проби). 

 

Описване на пробата и документация 

 

За да се получи една проба тя трябва да е описана върху 

надеждно залепен етикет и изпратена за анализ по подходящ начин. 

Залепващият се етикет (например баркод) трябва да бъде 

прикрепен към всяка опаковка с проба. Номерът (кода) и данните за 

природата и обстоятелствата за вземане на пробата трябва да са ясно 

видими. 

Ако е известно наличието на ядрен материал, това трябва да е 

отбелязано на контейнера с цветен код или ясно видим символ.  

Етикетът не трябва да е зацапан от пробата и трябва да е 

устойчив на изтриване, замърсяване и температура (да не може лесно да 

се маха от контейнера). 

Всички аспекти от вземането на пробата, опаковане, съхранение 

и транспортиране трябва да се документират. Информацията за пробата 

трябва да я съпровожда във всички етапи на анализа. Тази инфомация 

трябва да съдържа задължително: 

 Основен номер на пробата; 

 Място на вземане на пробата (координати на карта с шест 

числа или друг вид координати); 

 Дата на вземане на пробата; 

 Описание на пробата; 

 Подробности за събирането: 

– кой е взел пробата; 

– защо е взета пробата; 

– вид на пробата; 

– място на вземане и дълбочина на пробата от почва; 

– време за вземане на пробата; 

– как е взета пробата; 

– други бележки на вземане на пробата; 

 Описание на случая, ако има информация; 

 Връзка с други доклади допълващи информацията за 

инцидента; 

 Дата на атаката или инцидента; 

 Резултати от замърсяването на местността или наблюдения на 

свидетели; 
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 Информация за мониторинг на местността; 

 Свързани със случая фотографии или видео документи; 

 Описание на временното съхранение или хронология; 

 Друга информация, ако се изисква. Например снимки или 

видео записи. 

Забележка: снимките трябва да съдържат идентификационни 

етикети, скали или обекти с познати размери за сравнение. 

Документът трябва да е от две копия и да може да се размножава 

допълнително. Оригиналният документ се изготвя от лабораторията, а 

копие трябва да има и в групата за пробовземане. 

В зависимост от състава на групата за вземане на проби, особено 

когато в състава ѝ има медицинско лице е възможно да се получи 

допълнителна информация за ядреното нападение, което да добавя 

информация към пробата. Тази информация може да е получена от 

пострадали или други свидетели на атаката и да съдържа:  

– Характер на нападението – скица на местността ориентирана 

на север, направление и скорост на вятъра. Когато е възможно се прави 

описание на топографските особености, дървета, гори, сгради, 

разположение на войски и пострадали, точки на въздействие на 

местността или други прогнози за радиоактивността, зони на 

разпространение, места на загинали и пострадали или трупове на 

животни и друга информация; 

– Информация от очевидци – основната част на информацията 

включва име, възраст, пол, занятие, длъжност, място, адрес или точка за 

контакт, дата и време за инцидента (място на атаката), описание на 

местността и растителността, времето, място от което е наблюдавано 

събитието, отговор и сигнал за тревога и др. 

Цялата информация се съхранява в оригинал и копия от 

лабораторията и групата за събиране на проби.  

 

Пакетиране и предпазване на пробите 

 

Съхранение на пробите 

 

Пробите се подготвят и се изследват възможно в най-кратък срок 

след вземането им. Следват се следните правила: 

– пробите се съхраняват на място, което се знае че не е 

замърсено; 



101 

– пробите с високи нива на радиация да се държат на разстояние 

от тези с ниски такива. Проби със „специфична активност“ (активност 

за единица маса) 1000 пъти по-голяма от активността на други проби 

трябва да се съхраняват и транспортират в отделни контейнери. 

Например, ако една проба е с измерена активност от 20 разпада на 

секунда за килограм, тя не трябва да се съхранява с проба, която има 

20000 разпада за секунда; 

– течните проби да се съхраняват изправени; 

– пробите се съхраняват на възможно най-хладно място; 

– пробите от околната среда трябва да се измерят най-късно до 5 

дни след събирането им. За някои кратко живеещи нуклиди забавянето 

може да доведе до невъзможност за идентифицирането им. 

Преди да се изпрати пробата за анализ е необходимо: 

– пробата да е правилно опакована без да има течове или повреди 

при транспортирането; 

– опаковката трябва да е коректно категоризирана и да показва 

проблизителните нива на замърсяване и повърхностната активност. 

Когато специфичната активност е по-малка от 70 kBq kg-1 не е 

необходимо използване на специална опаковка. В повечето случаи тази 

активност не може да се определи и затова като правило се използват 

специални опаковки – контейнери тип А, определени от 

Международната атомна агенция (IAEA) за транспортиране на 

радиоактивни материали. 

Максималното ниво на радиация на повърхността на контейнера 

не трябва да превишава 2 mSv/h-1. Практически външната доза на 

контейнерите тип А не превишава този праг, ако активноста в него е до 

20 MBq. 

 

Подготовка за транспортиране 

Изпращачът носи отговорност за попълването на подробна и 

точна информация в транспортната документация, която е определена в 

нормативните документи. Той носи и отговорност за надписването на 

етикетите върху опаковката. Категорията се определя от нивото на 

дозата върху повърхността на опаковката и от Транспортния индекс (TI) 

(ниво на дозата на 1 метър от пробата в mSv/h-1) (табл. 2).  
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Таблица 2 

 

Категория на опаковката, включително транспортния контейнер 

 

 

Когато транспортния индекс е повече от 10 и дозата на 

повърхността превишава 10 mSv/h се използва специален транспорт. 

 

Общи мерки за безопасност 

Много от пробите, както и мястото за вземане на проби могат да 

са по същество опасни. Следователно, групите за вземане на проби 

трябва да носят индивидуални средства за защита и да следват 

предписанията на дозиметрията.  

Мястото за вземане на проби отначало ще се изследва за 

заразяване с остатъчни агенти с използуване на бета/гама-детектори. 

Индивидуалната защита не трябва да бъде намалявана поради наличие 

на някои агенти като алфа-излъчватели, присъствието на които може би 

няма да бъде регистрирано от детекторните средства. 

Транспортен 

индекс (T1) 

Максимално ниво на радиация от всички външни 

страни 
Категория 

0(*) Не повече от 0.005 mSy/h I БЯЛО 

Повече от 0, но не 

повече от 1(*) 

Повече от 0.005 mSy/h, но не повече от 0.5 

mSv/h 
II ЖЪЛТО 

Повече от 1, но не 

повече от 10 
Повече от 0.5 msvlh, но не повече 2 mSy/h III ЖЪЛТО 
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Глава девета 

 

МЕТОДИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ  

НА ТОКСИЧНИ ИНДУСТРИАЛНИ ХИМИКАЛИ  

И БИОЛОГИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

 

Методи за вземане на проби за определяне  

на токсични индустриални химикали  

Бързото идентифициране на бойните отровни вещества (БОВ) на 

местността е необходимо за доказване използването на химическо 

оръжие от противника и за предприемане на своевременни защитни 

мерки. Определянето на наличие на БОВ на местността се извършва в 6 

фази:  

 

1. Предварителна подготовка 

Предварителните дейности по вземане на проби включват 

проверка на оборудването и средствата за защита, с които ще се работи 

в заразената среда. Всички участници в мисията носят индивидуална 

отговорност за състоянието на средствата си за защита. 

Подготовка на оборудването, което не е свързано със 

замърсяване се извършва от човек (clean man), който: 

– проверява оборудването от транспортния контейнер, в който се 

съхранява комплекта за вземане на проби и оборудването за глобалната 

система за позициониране (GPS). Списъкът с оборудването се намира в 

транспортния контейнер; 

– проверява GPS системата за работоспособност и привързването ѝ 

към местността; 

– проверява наличието на радиовръзка с всички членове на 

групата за вземане на проби и установява време за проверка; 

– придружава други членове на групата, ако това е необходимо; 

– проверява индивидуалното защитно облекло преди да започнат 

дейностите по събирането на пробите; 

– изготвя списък с оборудването на всички членове на групата на 

местността. 

Подготовката на оборудването, което може да е в контакт с 

отровни вещества се извършва от човек (dirty man), който: 

– проверява и подготвя контейнера с оборудването и прибора, с 

който се определя БОВ. Проверката се извършва по комплектовъчен 

списък към прибора; 
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– изважда двата прибора от контейнера, свързва захранването, 

поставя филтрите в зоната преди да се започне изпълнение на задачата в 

заразена местност; 

– извършва калибриране на двата прибора за индикация и ги 

поставя в транспортни контейнери до пристигане на мястото за вземане 

на проби; 

– оставя единия прибор на човека, който отговаря за чистото 

обоорудване, а с втория се изпълнява задачата; 

– придружава други членове на групата, ако това е необходимо; 

– проверява индивидуалното защитно облекло, преди да 

започнат дейностите по събирането на пробите; 

– изготвя списък с оборудването на всички членове на групата на 

местността. 

Предварителна подготовка на отговорника по дегазация (decon 

man): 

– проверява оборудването в контейнера с дегазационния 

комплект по инвентарния списък в комплекта; 

– проверява състоянието на дегазационните състави в 

транспортния контейнер; 

– придружава други членове на групата, ако това е необходимо; 

– проверява индивидуалното защитно облекло преди да започнат 

дейностите по събирането на пробите; 

– изготвя списък с оборудването на всички членове на групата на 

местността. 

 

2. Пристигане на мястото за изпълнение на дейностите  

по вземане на проби 

Когато групата за събиране на проби пристигне на местността 

незабавно определя посоката на вятъра и разполага контейнерите в 

съответствие с предназначението им. Определя се и се обозначава линия 

между чистата и замърсена част на района. В чистата част се разполага 

оборудването за дегазация, местността се привързва с GPS системата и 

се определя мястото на замърсената част. Всички участници от групата 

за вземане на проби, в съответствие с отговорносттите си за съответната 

екипировка се разполагат в района, в зависимост от задачите които имат 

по време на пробовземането. 
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3. Събиране на проби 

При използване на ХО е необходимо да се намерят физически 

свидетелства за атаката (неексплодирали снаряди, части от снаряди, ями 

от взривове и т.н.). По тези признаци се определят потенциално 

замърсени места и повърхности. Ако при огледа се намерят следи или 

признаци за заразяване, мястото се маркира и се извършват измервания 

с прибор за установяване наличието на БОВ. 

Проби от местността се вземат съгласно предварително 

определена схема. Последващите проби за мониторинга се вземат от 

същите точки (фиг. 57).  

 

 

 
Фиг. 57. Карта със зони на интерес 
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Почвените проби могат да се вземат с почвовземател от 

комплекта за вземане на проби (КВП-1) (фиг. 58). 

 

    
 

Фиг. 58. Почвовземател 
 

 

Взетите проби се събират съгласно изискванията в 

полиетиленови пликове и се транспортират до лабораторията за 

извършване на анализ в тъмни чували. 

 

4. Дегазация – излизане от заразена местност 

За да се намали опасността от въздействието на токсичните 

индустриални химикали извън заразената местност е необходимо да се 

извърши дегазация на групата за вземане на проби и нейното 

оборудване при излизането ѝ от района. 

За дегазацията носи отговорност човекът по дегазацията (decon 

man). Дегазацията се извършва извън заразения район поне на 10 метра 

в чистата страна на установената чиста/замърсена част на района. 

Дегазацията се извършва с щатни комплекти за дегазация. 

Прието е дегазационните разтвори да са на базата на натриева сол на 

дехидрат на дихлоризоцианурова киселина (Fichlor) (1 кг. в 20 литра 

вода). 

 

5. Съобщения за ядрена, химическа и биологическа опасност 

За използването на химическо оръжие се информира 

горестоящата инстанция и структурите попадащи в зоните на 

разпространение на заразения въздух. Донесенията се извършват 

съгласно изискванията на ATP-45 – Warning and reporting and hazard 

prediction of chemical, biological, radiological and nuclear incidents 

(operators manual) чрез стандартизирани форми на съобщения (CBRN 

messages 1 – 6).  
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6. Транспортиране на пробите 

Взетата проба от местността трябва да се транспортира до 

стационарната лаборатория по възможно най-бързия начин. 

Транспортът на БОВ се извършва в съответствие с международните 

норми.  

Лабораторията има задачата да идентифицира по недвусмислен 

начин вида и количеството на БОВ във възможно най-кратък срок. 

Групата за събиране на проби ръководи дейностите по тяхното 

оцеляване във всички фази на измерването, както и отговаря за 

правилното третиране на пробите до завършване на всички дейности по 

доказване на използването на ХО. Резултатите от анализа на пробите се 

изпращат по команден ред.  

 

Методи за вземане на проби за определяне на биологични 

вещества 

Определянето на вида на биологични вещества използвани като 

биологично оръжие или средство за терористичен акт е сложна задача. 

Това се обуславя от значителните трудности за бързото идентифициране 

на биологичните агенти с технически средства.  

Разпространението на патогенни микроорганизми може да бъде 

резултат от инфекции в човека или животните, в които развитието на 

клинични симптоми могат да са първи признак за биологичен инцидент. 

Ефективен и бърз метод за получаване на проби е съчетание на 

клинични проби и проби взети от местността. Така подготвени пробите 

имат и представителен вид. В доклада трябва е определен методът за 

идентификация на биологичните вещества на местността, като се взема 

проба предимно от въздуха. Методът може да изисква вземане на проба 

по различен, но стандартизиран метод, приет като такъв от всички 

заинтересовани страни. 

Опасните биологически агенти са микроорганизми, които 

причиняват инфекции съпроводени с намаляване на силите или водещи 

до смърт на хората, домашните животни или унищожаване на 

реколтата. Центърът за контрол и превенция на заболяванията в 

Атланта, САЩ (CDC, Atlanta, USA) е остановил списък на 

биологическите агенти определени като заплаха, класифицирани в три 

категории – А, В и С. 

Категория А е с най-голям приоритет тъй като: 
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– увеличава риска за националната сигурност поради лесния 

начин на разпространение; 

– лесно се предава от човек на човек; 

– може да доведе до смъртни случаи; 

– може да предизвика паника сред населението; 

– изисква специални мерки и готовност за специфични дейности 

за превенция на общественото здраве.  

Биологичните агенти могат да се разпространяват чрез храна, 

вода, инсектициди, чрез аерозоли при пряк достъп, но тяхната 

способност да предизвикат инфекции варират – както инкубационният 

им период, така и ефектът на въздействие (табл. 3). 

 

Таблица 3 

 

Потенциални биологични агенти 

Микроорганизми Заболяване 
Смъртоносен 

ефект 

Инфекциозна 

доза (аерозол) 

за хора 

Скрит 

период 

 

Bacillus anthracis Антракс 

Висок 100% 

при 

белодробна 

форма 

8000 – 5000 

спори 
1 – 6 дни 

Yersinia pestis Чума 

Висок 100% 

при 

белодробна 

форма 

100 – 500 

клетки 
2 – 3 дни 

Francisella 

tularensis 
Туларемия 

Среден 35% 

при 

белодробна 

форма 

10 – 50 клетки 2 – 10 дни 

Variola major едра шарка Висок 30% 
10 – 100 

вириона 
7 – 17 дни 

Clostridium 

botulinumc 
Ботулизъм Висок 100% 

0,003 μg/kg 

(LD50) 
1 – 5 дни 

Burkholderia 

mallei 
Glanders 

Среден или 

нисък 
 1 – 21 дни 

Filovirus 

VHFd,(viral 

hemorrhagic 

fevers) 

висок 1 – 10 вириона 4 – 21 дни 

VEEf 

(venezuelan equine 

encephalitis) 

Енцефалит нисък 
10 – 100 

вириона 
1 – 6 дни 

Coxiella burnetii Q треска нисък 
30 – 3000 

клетки 

10 – 40 

дни 
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Микроорганизми Заболяване 
Смъртоносен 

ефект 

Инфекциозна 

доза (аерозол) 

за хора 

Скрит 

период 

 

Brucella spp. Бруцелоза нисък 
10 – 100 

клетки 
5 – 60 дни 

Vibrio cholerae Холера среден 
103 – 106 

клетки 

4 часа –  

5 дни 

Shigella spp. Shigellosisd нисък 
10 – 100 

клетки 
1 – 7 дни 

Salmonella spp. Salmonellose нисък 
10 – 100 

клетки 
1 - 7 дни 

Escherichia coli 
O157:H7 

STEC 
нисък <103 

10 часа – 

3 дни 

Ricin toxin Рицин висок 
3 – 5μg/kg 

(LD50) 

18 – 24 

часа 

 

STANAG 4329 определя процедури и правила за вземане на 

проби, идентификация и количествено определяне на химически и 

биологични агенти, които могат да се намират на бойното поле и са с 

висок риск за поразяване. В документа са описани процедурите за 

вземане на проби за нуждите на операцията и за съдебни процедури. 

Вземането на проби за нуждите на операциите позволява да се 

вземат решения за защита, обхождане на заразени територии и 

провеждане на медицински мероприятия. 

В първите минути или часове от инцидента най-важно е да се 

вземат мерки за защита и за намаляване на риска. Тогава се използват и 

ръчни прибори за идентификация на опасностите. В следващите дни 

след инцидента е необходимо да се идентифицира биологическия агент, 

да се определи продължителността на заразяването и да се вземат 

контрамерки, като се определят количествените показатели на заплахата 

във въздуха. След това, в проби от храни, вода и селскостопанска 

продукция се определя наличието на заразяването. 

За нуждите на съдебните процедури за използването на 

химически и биологични агенти от противника при идентифициране на 

пробите е важно да има свидетели. Свидетелските показания за 

използването на биологични агенти не могат да се използват за 

доказателства, ако информацията за пробите, процедурите за вземането 

и съхранението им не са съгласно изискванията.  

Една основна разлика между процедурите за вземане на проби за 

оперативни нужди и за доказателствен материал е времето необходимо 

за получаване на окончателни резултати за идентификация от 

персонала, средствата за измерване и възможните изисквания за 

съхранение. 
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Определени са три типа на идентификация: временен, 

потвърждаващ и недвусмислен. За получаване на временна 

идентификация се изполват имунологични методи, определяне на 

нуклеинови киселини или in vitro култури, или анализ на метаболизъм. 

За потвърждаване на идентификацията е необходимо да се използват 

два или повече метода. 

Недсвусмислената идентификация изисква четири метода за 

определяне, като се включва in vivo проучвания в допълнение на трите 

метода, определени по-горе. 

 

Агенти представляващи биологична заплаха  

в пробите от околната среда 

Биологични агенти могат да се съдържат в проби от вода, почва и 

въздух, както и в отпадъчни продукти, различни повърхности, растения, 

сняг, улици, канална мръсотия и др.  

Оцеляването и животът на биологичните агенти зависи от 

тяхното място за живеене и показва нуждата от детайлно познаване на 

факторите на околната среда, които могат да окажат влияние на пробата 

и ще позволят успешната идентификация. 

Много инфекции по хората или животните са причинени от 

природни микроорганизми разпръснати във въздуха и пренасяни от 

вятъра. Няколко патогенни бактерии едновременно във въздуха могат 

да предизвикат заразяване и да имат последствия за здравето (ешерихие 

коли, туларемия и др.). Това налага необходимостта от допълнителен 

анализ за тяхното идентифициране. 

Определянето на характиристиките на микробиологичните 

вещества във въздуха включва използването на сигурни, специфични и 

чувствителни прибори за откриване.  

Аерозолите представляващи биологична заплаха могат да 

проникнат в организма чрез вдишване, чрез изпарения или чрез допир 

от различни заразени повърхности.  

Източниците на вода, системите за снабдяване с питейна вода 

могат да съдържат природни микроби – бактерии, вируси и различни 

токсини. Системата за питейна вода може да бъде цел на биотероризма, 

саботажи, злонамерено заразяване с няколко от потенциалните агенти.  

Биологичната заплаха може да се съдържа в почвата, след 

разпространението ѝ във въздуха. Почвата е хетерогенна матрица със 

смес от микробиологични агенти, които живеят в зависимост от 

климатичните условия. Количеството и видът на микроорганизмите 

зависи от вида на почвата, съдържанието на вода, температурата и 



111 

ултравиолетовата радиация. Микроорганизмите се адсорбират в 

почвата, но при рекултивация могат да намалеят до 1% от общото им 

количество. Ботулизмът (Clostridium botulinumc) се намира в почвата, 

където е част от природната фауна и се задържа значително време. 

Спорите на антракса живеят десетилетия в почвата, водата и 

въздуха и не зависят от параметрите на въздуха. Не е изяснен въпросът 

къде се развива антраксът в природата и протича ли той в почвата?  

 

Процедури по вземане на проби и предизвикателствата пред тях 

Предпоставка за надеждното определяне на биологични агенти 

от проби от местността е спазването на точни процедури за вземане на 

проби и анализ. За нуждите на въоръжените сили такива процедури са 

определени в AEP-10 NATO Ръководство за вземане на проби и 

идентификация на биологични и химични агенти (Handbook on 

Sampling and Identification of Biological, Chemical Agents (SIBCA) 

(section 2). 

Вземането на решение от къде да се вземе пробата и към кой да 

се изпрати за анализ зависи от целите и задачите, които трябва да се 

решат. Експертизата при подготовката, вземането и съставът на пробата 

е определящо за качеството на последващия анализ. Затова обучението 

на групите за вземане на проби е от съществено значение. 

Първа стъпка за събиране на биологичен агент е да се подготви 

необходимия контейнер за търсения агент. Това е трудно, при 

положение че концентрацията на агента е ниска и трябва да се сравни и 

отдели от множество други несмъртоносни биологически агенти в 

средата. 

Коректно приготвената проба е определяща за успешната 

индикация на агента. Съществуват добре дефинирани и определени 

методи за приготвяне на проби за биоагенти в клиничните проби и 

някои от тези протоколи са пригодени за проби от околната среда.  

Пробите от околната среда съдържат широка гама от вещества 

като почва, замърсявания, растения и мърсотия, както и по-малки 

количества от въздух, вода, пушек, твърди включвания, сняг и др. 

Водата и съдържащите вода хумус и др., изискват допълнителна 

обработка.  

Съставът на пробата изисква да се предприемат приоритетно 

действия за определяне на търсеното вещество. Подготовката на 

пробата зависи от аналитичния метод, имунологичния метод, метода на 

нуклеинови киселини или вземане in vitro проби. В някои случаи се 

използва по-груб метод за получаване на достатъчно ефективни 
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екстракти от нуклеинови киселини. Екстракцията на нуклеинови 

киселини от въздуха е по-лесна в сравнение с проби от вода или почва. 

Методът на лизиране грам-положителна бактерия и спора изисква 

увеличаване на сигнала на детекция. В някои случаи пробите от въздуха 

могат да се анализират без да е необходимо време за вземане на проба, с 

изключение на метода изискващ лизиране на микроорганизмите. Ако 

търсеният аген е в много малки концентрации е необходимо да се 

приготви проба в по-голямо количество и да се разработи в 

съответствие със съответната процедура, за да се повиши неговата 

концентрация.  

Устройствата за автоматично вземане на проби все още са 

рядкост. Вземането на проби ръчно от професионалисти е най-

надеждният и разпространен начин. 

Вземането на пробите от морска вода налага да се повишат 

концентрациите на биологичните агенти, съдържащи се в нея. Често за 

тази цел се използват методи на филтрация на големи количества вода, 

като се разработват пробите от филтрата. 

Един от методите за изпитване на пробите от вода е 

отглеждането и по този начин повишаване на количеството на 

бактериите. Някои бактерии имат свойството да са продължително 

време жизнеспособни, но не се размножават в изкуствена среда. Този 

феномен се наблюдава при Escherichia, Salmonella и много други. При 

тях не се използват методите за размножаване, а се прилагат други 

подходящи методи за откриване. 

Микроорганизмите като цяло атакуват както себеподобни, така и 

други видове. Те адсорбират соли чрез екстракция от техните 

нуклеинови киселини, като за определянето им се използват 

съответните методи. Тези методи са различни както по ефективност, 

така и по вида на микроорганизмите. Обикновено се използва метод за 

механично отделяне от пробата на определен вид, като се комбинира с 

химически детергенти. Ако хуминовата киселина се съдържа в 

екстракта на нуклиновата киселина, то се използва молекулярен анализ 

за тяхното определяне. 

Биологичните агенти, които се намират по повърхностите се 

събират чрез сухо или мокро избърсване.  

 

Вземане на проби от въздуха 

Съществуват много начини за вземане на проби от въздуха за 

търсене на различни биологични вещества. В повечето от тях се 
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използва методът на сорбиране от въздуха на аерозоли върху инертен 

материал или течност, които в последствие се използват за 

размножаване и анализ на микроорганизмите. При този процес се 

използва поток на въздуха с определена скорост, за да се събере 

достатъчно количество от търсения агент и да се изчисли съдържанието 

им в единица въздух (табл. 4). 

 

Таблица 4 

 

Вземане на проби от въздуха 

Характеристики на пробовземачите 

от въздуха 
Варианти 

Методи на вземане на проби 
Събиране върху сорбент, циклон  

с влажна стена и др. 

Време за вземане на проби 5 min – 12 h 

Количество на пробата 2 ml – 15 ml 

Поток на въздуха 3 l/min – 1000 l/min 

Вид на пробовземача Течност, филтър или филтриращ патрон 

Големина на частиците (0,2 – 10 μm) 

Маса на пробовземача 0,2 kg – 17 kg 

Дезинфекция 
Перхидрол, параформалдехид, кърпи  

за избърсяване и др. 

 

Определяне на микотоксини в храни 

Съгласно регламент (ЕО) № 401/2006 на комисията от 23 

февруари 2006 година относно установяване на методи за вземане на 

проби и за анализ за целите на официалния контрол на нивата за 

микотоксини в храни, пробите се вземат съгласно методите описани в 

отделно приложение. Сборните проби получени по такъв начин се 

считат за представителни за партидите. Съответствието с максимално 

допустимото съдържание, определено в Регламент (EО) № 466/2001 се 

установява въз основа на нивата, определени в лабораторните проби. 
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Глава десета 

 

РАЗРАБОТВАНЕ НА СИСТЕМЕН ХОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ  

НА НЕИЗВЕСТНО ТОКСИЧНО ВЕЩЕСТВО 

 

Наличието на признаци за отровни вещества като особена 

миризма, задимена атмосфера, капки по пътищата, растенията и др. 

налагат задачата бързо да се определи качеството (видът) на 

заразяването. Това е решаващо за адекватната реакция на 

управляващите и хората на тази местност. 

Индикацията на токсичните вещества се извършва с прибори, 

които могат да определят веществото автоматично или с използване на 

индикаторни тръбички и хартийки.  

При откриване на ОВ с индикаторни тръбички най-напред се 

определят неустойчивите ОВ като синилна киселина, хлорциан и 

фосген, след това се определят последователно ФОВ, иприт, азотен 

иприт, люизит и накрая за наличие на отровни димообразуватели – 

хлорацетофенон, адамсит, Си-ес и Би-зет. 

По различни причини, като ограничен брой вещества за 

индикация в приборите, наличието на пречещи вещества и др. това не 

може да стане и се налага да се вземат проби и да се анализират в 

лаборатории, като се използва системен ход за анализ на проби заразени 

с отровни вещества. 

Системният ход се извършва с цел откриване на най-

бързодействащите и високотоксични вещества, за защитата на които е 

необходимо предприемането на незабавни действия.  

Системният ход за анализ на проби заразени с отровни вещества 

включва: 

– предварително изследване и подготовка на пробите за анализ; 

– определяне на ОВ в получените екстракти и разтвори; 

– провеждане на качествен анализ. 

При системния ход пробите се изследват в следната 

последователност: 

– оглеждат се пробите за наличие на капки и кристали от ОВ и 

могат ли да се отделят от общата маса. Ако има такива, те се събират в 

отделни съдове като се номерират със същия номер, под който се води 

пробата и се изследват паралелно с него; 

– изследват се пробите с индикаторни тръбички и хартийки за да 

се определи ориентировъчно видът на съдържащите се в тях отровни 

вещества. С тях могат да се изследват всички проби от ОВ и от твърди 
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насипни материали като почва, жито и др. С индикаторни хартийки се 

определят капкотечни вещества, ако количеството им е достатъчно 

(около 0,5 до 1 mg/l); 

– екстрахират се ОВ от заразения материал с подходящ 

разтворител чрез течна или въздушна екстракция. При течната 

екстракция материалът на пробата се обработва с подходящ 

разтворител, който след това се филтрува или декантира и се използва 

за определяне на ОВ. При въздушната екстракция се прекарва през 

заразената проба въздушен поток, който увлича със себе си парите на 

ОВ. За задържане на ОВ от въздушния поток след това се пропуска да 

барбутира през подходящ разтворител; 

– обезцветяват се оцветените екстракти; 

– определят се отровните вещества в получените екстракти и 

разтвори по определен ред.; 

– провежда се качествен елементарен анализ; 

– анализират се резултатите от предварителното изследване на 

пробите с индикаторни тръбички и хартийки и се уточнява характерът 

и видът на съдържащите се в пробата отровни вещества. 

Определянето на отровни вещества започва с определяне на 

специфични групи от тях с т.нар. групови реакции. Груповите реакции 

са тези, които могат да идентифицират характерни групи и елементи от 

молекулата, като това е доказателство за определяне на вида на ОВ. 

Отделни ОВ се идентифицират с единични реакции само при 

положителен резултат от груповите такива. 

Анализът на течните екстракти започва с реакциите за 

фосфороорганични вещества (ФОВ) като най-токсични и 

бързодействащи, след това за иприт, халогенцианидите, арсини, 

люизит, хлорацетофенон и сълзотворните Си-ес, Би-зет и т.н. 

Последователността е определена от бързината на въздействие на ОВ, 

тяхната токсичност, време за задържане на повърхностите и реакции за 

доказване на използването на ОВ след голям изтекъл период от време, 

т.е. търсене на следи от токсичното вещество. 

Водните екстракти се изследват веднага след получаването им в 

лабораторията поради опасност от хидролиза на ОВ, след което се 

разработват спиртните или екстракти с други видове разтворители. 

Когато едно вещество се докаже със сигурност в един от 

екстрактите, то не се търси в останалите.  

 

Редът за извършване на системен ход за анализ на проби 

замърсени с ОВ започва с получаване на пробата:  
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1. Извършва се предварително изследване на пробата за анализ, 

което включва оглеждане и преценяване на пробата, изследване с 

индикаторни тръбички и хартийки, екстрахиране на ОВ от пробата с 

подходящ разтворител, обезцветяване на екстрактите, ако е 

необходимо. 

2. Анализ на екстрактите: 

 Качествен елементарен анализ 

Качественият елементарен анализ цели да се определят най-

характерните елементи, които се съдържат в дадено ОВ. Той се прави 

когато с наличните средства за индикация не сме доказали вида на ОВ. 

В отделни случаи той се провежда за потвърждаване показанията на 

сродствата за индикация или резултатите от качествените реакции за 

отделните ОВ. За качествения анализ се използва чисто вещество 

(прекристализирано, дестилирано или други) или негов концентриран 

разтвор. 

Качественият елементарен анализ се основава на разрушаване 

(минерализиране) на органичното вещество и в превръщане на 

различните му елементи в разтворими във вода и дисоцииращи се на 

йони съединения, които след това се определят с аналитични реакции. 

За да се разрушат органичните вещества, те могат да се стапят с 

метален натрий за определяне на халогенните елементи, сярата и азота 

или с натриев пероксид за определяне на фосфора, арсена и антимона. 

Въз основа на резултатите от качествения елементарен анализ 

може да се определи ориентировъчно групата от ОВ, към която 

принадлежи изследваното вещество (табл. 5). 

 

Таблица 5 

 

Резултатите от качествен елементарен анализ 
Отровни вещества, за 

които е характерно 

наличието на откритите 

елементи 

Елементи, открити при качествения елементарен 

анализ 

P S N As Sb F Cl Br 

V-газ да да да - - - - - 

Зарин, зоман, 

диизопропилфлуорфосфат 
да 

- - - - 
да 

- - 

Табун да - да - - - - - 

Иприт и аналозите му - да - - - - да - 

Азотен иприт, хлорциан, 

фосгеноксим, хлорпикрин, 

Си-ес 

- - 

да 

- - - 

да 

- 

Люизит, метил-, етил- и - - - да - - да - 
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Отровни вещества, за 

които е характерно 

наличието на откритите 

елементи 

Елементи, открити при качествения елементарен 

анализ 

P S N As Sb F Cl Br 

фенилхлорарсин 

Адамсит - - да да - - да - 

Дифенилцианарсин - - да да - - - - 

Бромбензилцианид, 

бромциам 

- - 
да 

- - - - 
да 

Фосген, дифосген, 

хлорацетофенон 

- - - - - - 
да 

- 

Циановодород, Би-зет - - да - - - - - 

Фосфороводород да - - - - - - - 

Арсеноводород - - - да - - - - 

Бензилбромид, 

ксилилбромид, бромацетон, 

метилбромацетон 

- - - - - - - 

да 

Антомонови отровни 

вещества 

- - - - 
да 

- 
да 

- 

Трифлуорнитрозометан - - - - - да - - 

 

 

 Качествено определяне на бойните отровни вещества 

 

Определяне на фосфор съдържащите отровни вещества (ФОВ) 

Чувствителността на химичните методи е недостатъчна за 

определяне на минималните токсични за човека концентрации на ФОВ. 

За да се установи биологичната опасност от тези вещества се използва 

биохимичен метод, който е с около 1000 пъти по-висока чувствителност 

от химическите методи. 

В основата на този метод лежат: 

– способността на ФОВ да свързват (инактивират) ензима 

холинестераза; 

– свойството на ензима холинестераза да ускорява (катализира) 

хидролизата на ацетилхолина до холин и оцетна киселина. 

Скоростта на хидролизата на ацетилхолина е право 

пропорционална на количеството на свободната хилинестераза. Като 

показател за скоростта на протичане на реакцията служи изменението 

на рН на средата. При биохимичната реакция практически се сравнява 

активността на равни количества холинестераза в пробата за изследване 

и предварително подготвената контролна проба. Ако пробата е заразена 

с ФОВ, свободната холинестеразата намалява в сравнение с 

количеството на неконтактиралата с изследвания обект холинестераза, 
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което се отразява отрицателно върху скоростта на хидролиза на 

ацетилхолина и съответно върху изменението на цвета на индикатора. 

Определяне на ипритите 

Ипритът, азотният иприт и техните аналози реагират при 

нагряване в алкална среда с тимолфталеина, при което се образуват 

сложни естери с жълтооранжев цвят. 

Определяне на халогенциани и фосгеноксими 

Халогенцианите и фосгеноксимите реагират с пиридина и 

анилина (или с други ароматни амини и съединения с подвижен 

водороден атом), като образуват жълто до червено оцветен 

хидрохалогенид и дианилинглутеновия алдехид в зависимост от вида на 

използвания ароматен амин и концентрацията на отровното вещество. 

Определяне на халогенциан 

Халогенцианите (халогенциан, фосгеноксим и др.) образуват с 

амонячен разтвор на сребърен нитрат бледожълтеникава утайка или 

мътилка от сребърен цианамид. 

Определяне на синилна киселина 

Синилната киселина (циановодород) реагира с халогенните 

елементи (хлор, бром, йод), като се превръща в съответния халогенциан, 

който при взаимодействие с пиридин и анилин образува от жълто до 

червено оцветен хидрохалогенид на цианилглутеновия алдехид. 

Синилната киселина може да се определи при взаимодействието ѝ с 

калиево-натриев карбонат и n-нитробезналдехид, при което се получава 

малиновочервен цвят. 

Определяне на арсеносъдържащи отровни вещества 

Арсеносъдържащите вещества могат да се определят с арсинова 

реакция. При реакция с насцентен (атомен) водород арсеносъдържащите 

вещества се превръщат в арсеноводород или в съответните 

алкиларсини, които образуват с меркурихлорида или с меркурибромида 

от жълто до кафяво оцветени продукти. 

Определяне на адамсит 

Реакция със сярна киселина и азотна киселина. Сярната киселина 

с адамсита образува продукт с вишневочервен цвят, който се променя 

под действието на азотната киселина в зелен или синьозелен. 
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Определяне на дифенилцианарсин 

При нагряване с алкална основа цианидната група на 

дифенилцианарсина се отцепва под формата на цианиден йон, който 

може да се докаже с реакциите за синилна киселина. 
 

Определяне на хлорацетофенон, бромбензилцианид и Си Ес (CS) 

При взаимодействие с m-динитробензол в алкална среда 

хлорацетофенонът, бромбензилцианидът и CS образуват червено 

осветени продукти с различни отенъци. 

– Хлорацетофенонът реагира в алкална среда със смес от калиев 

йодид и меркурийодид, при което се получава черно оцветен продукт. В 

кисела и неутрална среда такъв продукт не се получава. 

– Реакция с Неслеров реактив. При нагряване на 

бромбензилцианид със солна киселина цианидната му група се осапунва 

до амоняк, който с Неслеровия реактив (реактив за амоняк) дава жълто 

до оранжевочервено оцветяване или утайка от оксимеркуриамониев 

йодид . 

– CS реагира с оцетнокисел разтвор на хлоранил (2-,3-,5-,6-

тетрахлорбензохинон), при което след алкализиране с амоняк или с 

алкална основа се образува цветен продукт. При използване на алкална 

основа преобладава синия цвят, а при използване на амоняк – зеления. 
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Р Е Ц Е Н З И Я 

от полковник доц. д-р Светослав Велев 

 

Съдържанието на пособието е структурирано съгласно 

логическата последователност на програмата по учебната дисциплина 

„Методи и средства за детекция, идентификация и мониторинг“. 

Представени са основните теми, по които се провежда обучението в 

различните специализации за слушатели, студенти, докторанти и 

специализанти във Военна академия „Г. С. Раковски“. 

Разработването му е наложено от липсата на публикация, която 

да предоставя обобщена информация за основните методи за 

определяне на параметрите на радиационни, химически и биологически 

заплахи и базираните на тях технически средства. 

За тази цел в разработката са систематизирани данни за 

развитието и приложението на актуалните и най-разпространени методи 

за детекция, идентификация и мониторинг. Основното съдържание е 

насочено към техническото им приложение в различни изделия за 

определяне наличието и характеристиките на замърсителите и оценка 

на екологичната опасност в изследваните райони. 

Разгледани са възможностите за използването на техническите 

средства за дистанционно откриване на химическо и биологично 

заразяване. 

Значително внимание е обърнато на интегрирането на 

устройствата в системите за формиране на опозната картина на 

ситуацията в конкретна зона. Направен е анализ на възможностите за 

недостоверност на добитата информацията и оценката на негативните 

последствия от това. 

В последния раздел е акцентирано върху процесите за вземане и 

анализ на проби. Подробно са описани и разяснени процедурите в 

различните фази, както и подходите за разработване на системен ход за 

определяне на неизвестни токсични вещества. 

Използваните източници са позволили в достатъчна степен да 

бъде обхваната концептуалната рамка на анализираната материя.  

Теоретичната и практическа стойност на пособието позволява 

използването му в обучението и надграждането на знанията на 

обучаемите от Военна академия „Г. С. Раковски“. 
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Р Е Ц Е Н З И Я 

от доцент д-р инж. Христо Филипов 

 

Разработката отразява основните теоретични постановки, 

справочни данни за техническите средства, както и тенденции за 

развитие в областта на средствата за индикация на токсични и 

радиоактивни вещества. Предназначена е за специалисти с интереси 

към техническите средства за мониторинг, свързани с определянето на 

концентрациите на ОВ възникнали след аварии и бедствия, 

йонизиращите лъчения след радиационни аварии и заразявания с 

биологични токсични субстанции в околната среда.  

Разработката дава ясна представа за дейностите след екологичен 

инцидент и за възстановяването на околната среда, като е онагледен с 

подходящи фигури/снимки и справочни данни. За анализиране на 

материята е използван широк спектър от литературни и нормативни 

източници. 

Пособието може да се използва от студенти, слушатели, 

докторанти и специализанти във Военна академия „Г. С. Раковски“ в 

обучението по дисциплините „Методи и средства за детекция, 

идентификация и мониторинг“, „Ликвидиране на последствията след 

екологични инциденти“, „Военна екология“, „Екологична сигурност“, 

„Защита на населението и критичната инфраструктура“ и други по 

управлението и оценката на последствията от техногенни и природни 

аварии и бедствия, както и моноторинг на околната среда след 

екологични инциденти. 
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