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Дисертационният труд е обсъден и приет на съвет на катедра 

„Военновъздушни сили и противовъздушна отбрана” при факултет 

„Командно-щабен” на ВА „Г.С. Раковски” – София с Протокол № 3/ 

23.01.2019 г.и е предложен за защита пред научно жури. 

Авторът на дисертационния труд е докторант на самостоятелна 

подготовка в катедра „Военновъздушни сили и противовъздушна отбрана” 

при факултет „Командно-щабен” на ВА „Г.С. Раковски” – София. 
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РАЗДЕЛ I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Актуалност на темата 

Актуалността на темата се определя от необходимостта за въвеждане на 

нови подходи за проактивни мерки в системата за авиационна сигурност на 

гражданското въздухоплаване на Република България, поради хипотезата, че 

гражданската авиация продължава да е обект на непредвидими, иновативни, 

различни и с нов начин на действие атаки от различни извършители. 

Дисертационният труд предлага подход за усъвършенстване на системата 

за авиационна сигурност в гражданското въздухоплаване на Република 

България, чрез въвеждането на поведенчески анализ, като част от прилаганите 

мерки за сигурност. 

Съчетаването на традиционните проверки за сигурност, чрез които се 

идентифицират предмети със заплаха, с наблюдението за лица, които биха могли 

да представляват заплаха, ще повиши ефективността и ефикасността на 

системата за авиационна сигурност. 

 

Цел и задачи на дисертационния труд 

Научноизследователската цел на дисертационния труд е да се предложи 

подход за усъвършенстване на системата  за авиационна сигурност в 

гражданското въздухоплаване на Република България, чрез въвеждане и 

интегриране на поведенчески анализ, като част от прилаганите мерки и 

процедури за гарантиране на сигурността.  

За постигане на целта са решени следните задачи: 

1. Изследване и анализиране на системата за авиационна сигурност в 

гражданското въздухоплаване, както и предпоставките за възникването и 

развитието й. 

2. Извеждане на подходи за повишаване нивото на системата за 

авиационна сигурност в гражданското въздухоплаване на Република България, 

чрез обучение на служителите по сигурност за осъществяване на анализ на 

поведението и интервюиране. 

3. Предлагане на методика за обучение на служители от системата за 

авиационна сигурност за осъществяване на поведенчески анализ, алгоритъм за 

прилагане на анализ на поведението и интервюиране и програма за обучение по 

анализ на поведението и интервюиране.  

 

Обект и предмет на изследването 

Обект на дисертационния труд е системата за авиационна сигурност в 

гражданското въздухоплаване на Република България. 
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Предмет на изследването са факторите, които оказват влияние върху 

процесите, протичащи в системата за авиационна сигурност в гражданското 

въздухоплаване на Република България. 

 

Структура на дисертационния труд 

За решаване на научно-изследователските задачи и постигане на 

поставената научно-изследователска цел, дисертационният труд е структуриран 

в увод, три глави, изводи, списък на използваните съкращения, списък на 

литературните източници и приложения. Обемът на дисертационния труд е от 

246 страници. Основният текст  обхваща 184 печатни страници, в които са 

включени 30 фигури и 10 таблици. Използваните литературни източници са 82. 

Приложенията към основната част са две, като в първото се съдържат 3 таблици, 

а във второто са включени 6 фигури и 10 таблици.  

В увода са обосновани актуалността на темата, практико - приложният й 

характер и значимостта на разрешаването на проблема.  

В първа глава е решена първата научно-изследователска задача, като е 

извършен анализ на системата за авиационна сигурност в гражданското 

въздухоплаване. 

Във втора глава е решена втората научно-изследователска задача, като са 

изследвани възникването и развитието на системата за авиационна сигурност в 

гражданското въздухоплаване и доказана необходимостта от нейното адаптиране 

към проактивни действия, чрез анализ на поведението. 

В трета глава е решена третата научно-изследователска задача като са 

разработени методика за обучение на служители от системата за авиационна 

сигурност за осъществяване на поведенчески анализ, алгоритъм за прилагане на 

анализ на поведението и интервюиране, както и програма за обучение по анализ 

на поведението и интервюиране (Приложение 1). 

 

Ограничения  

В дисертационния труд са поставени следните ограничения: 

1. Изследването е насочено към летищния оператор/летищната 

администрация. 

2. Поведенческият анализ и интервюирането се разглеждат от гледна 

точка на приложението им като допълнение към съществуващите мерки за 

сигурност, заложени в Летищната програма за сигурност. 

3. Психологията на терориста се изследва частично, по отношение на 

поведенческия анализ на лица и откриването на такива с подозрително 

поведение, индикиращо за негативните им намерения. 
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Методология  

При разработване на дисертационния труд са използвани следните методи 

и подходи: системен подход; анализ; синтез; емпиризъм; рационализъм. 

 

РАЗДЕЛ II. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД ПО 

СТРУКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ 

 

ГЛАВА ПЪРВА. Анализ на системата за авиационна сигурност в 

гражданското въздухоплаване. 

 

1.1. Характеристика на средата на системата за авиационна сигурност 

Системата за авиационна сигурност представлява съвкупност от елементи, 

управлявани в обща информационна среда, съгласно определени стандарти, 

правила и норми на международно, европейско, национално и на летищно ниво. 

Средата на системата за авиационна сигурност функционира под 

въздействието и влиянието на различни външни и вътрешни фактори, които 

генерират нови ситуации и заплахи. Прилаганите мерки за сигурност са 

превантивни, защото се въвеждат, вследствие на осъществени атаки, а не 

проактивни – насочени към бъдещи, непредвидими заплахи. Независимо от 

прилаганите мерки и вложените човешки и материални ресурси, атаките срещу 

гражданското въздухоплаване зачестяват и методите на извършването им се 

усъвършенстват. 

 

1.2. Правна основа, определяща развитието на системата за 

авиационна сигурност, вследствие на атаките срещу гражданското 

въздухоплаване. 

1.2.1. Международна правна основа 

Конвенцията за международното гражданско въздухоплаване, 

подписана в Чикаго на 07.12.1944 г., поставя основите за превръщането на 

въздушния транспорт в регламентиран и сигурен. В Република България 

Чикагската конвенция влиза в сила на 08.07.1967 г. След подписването на тази 

конвенция се създава Международната организация за гражданска авиация – 

ИКАО (International Civil Aviation Organization – ICAO), която от 1947 г. е 

специализирана агенция към Организацията на обединените нации. Целите и 

задачите на ИКАО способстват за безопасно и регулирано развитие на 

международното гражданско въздухоплаване въз основа на равенството на 

възможностите, осъществяващо се рационално и икономично. Към Чикагската 

конвенция са приложени деветнадесет Анекса, регулиращи международното 

гражданско въздухоплаване.  
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В първите двадесет години от съществуването на Конвенцията, фокусът 

на държавите-членки е насочен към административните и техническите 

изисквания, свързани с безопасността на полетите. Авиационната сигурност 

придобива значение чак през 1960 г., вследствие на завладяване на няколко 

самолети. В отговор на тези атаки, ИКАО предприема законови и технически 

мерки. Законовите мерки са свързани с подписването на конвенции и протоколи, 

определящи международните правила и норми, гарантиращи сигурността на 

гражданската авиация и защитата от терористични атаки и криминални актове, а 

техническите - с издаването на Анекс 17, съгласно който всяка договаряща се 

държава трябва да разработи правила, практики и процедури за защита на 

гражданското въздухоплаване от актове на незаконна намеса. Стандартите и 

препоръчителните практики за държавите-членки на ИКАО, заложени в Анекс 

17 значително допринасят за развиването на ефективна система за авиационна 

сигурност. Указанията за прилагането Анекс 17 се публикуват в „Ръководство 

по сигурността за защита на гражданското въздухоплаване срещу актове на 

незаконна намеса” Док. 8973. На фигура 1.1. е систематизирана връзката между 

нормативните актове на ИКАО. 

Фиг.1.1. Връзка между нормативните актове на ИКАО за постигане на 

международно съдействие срещу тероризма в гражданското въздухоплаване 

1.2.2. Наднационална правна основа 

Основните европейски регламенти, определящи изискванията, свързани с 

авиационната сигурност са следните: 

Регламент (ЕО) № 300/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 

11 март 2008 г., относно общите правила в областта на сигурността на 

гражданското въздухоплаване и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2320/2002 г., 

гарантиращ защитата на лица и стоки в рамките на Европейския съюз от актове 

на незаконна намеса в гражданското въздухоплаване. Чрез него се създава 
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основа за общо тълкуване на Анекс 17 към Чикагската конвенция и Регламент 

(ЕС) № 1998/2015 на Комисията от 5 ноември 2015 г. за установяване на 

подробни мерки за прилагането на общите основни стандарти за сигурност във 

въздухоплаването,  описващ проверката, контрола на достъпа и другите видове 

контрол по сигурността, забранените предмети, признаването на 

равностойността от трети страни, набирането на персонал, обучението, 

специалните процедури за сигурност и освобождаването от контрола за 

сигурност (фиг. 1.2.). В Документ 30, Част II „Сигурност“ са описани подробно 

са описани стандартите за страните-членки на ЕС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.1.2. Наднационална правна основа 

1.2.3 Национална правна основа 

Правното основание за прилагане на сигурността в областта на 

гражданското въздухоплаване в Република България и финансирането й е 

регламентирано в Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ).  

Главна Дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГД 

ГВА) към Министерство на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията (МТИТС) разработва: Национална програма за сигурност в 

гражданското въздухоплаване (НПСГВ), която съдържа разпоредби, 

отговорности и приемливи начини за съответствие защита на гражданското 

въздухоплаване от актове на незаконна намеса, Национална програма за 

контрол на качеството в областта сигурността в гражданското 

въздухоплаване (НПККОСГВ), гарантираща контрола на действията на 

физическите и на юридическите лица във връзка със сигурността на 

гражданското въздухоплаване и изпълнението на НПСГВ и Национална 

програма за обучение и сертифициране по сигурност в гражданското 

въздухоплаване (НПОССГВ), включваща подбора, наемането, 
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квалифицирането, обучението и сертифицирането на служителите по 

сигурността, съгласно НПСГВ. Описаните в НПОССГВ модули
1
 за обучение са 

19 и се провеждат в зависимост от функционалните задължения на служителите 

и компетентностите, които трябва да притежават.  

Главна Дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ 

разработва и предлага за съгласуване от министъра на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията, министъра на отбраната, 

министъра на вътрешните работи, министъра на финансите и председателя на 

Държавна агенция „Национална сигурност” План за действия при актове на 

незаконна намеса в гражданското въздухоплаване, който се приема с 

решение на Министерския съвет. 

За да бъде постигната сигурността в гражданското въздухоплаване е 

задължително приемането на Програми за сигурност, Планове за действие 

при незаконна намеса и други актове на ръководителите на авиационните 

оператори, летищните оператори, операторите по наземно обслужване и 

Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение”. 

Летищната сигурност е ключов елемент от системата за авиационна 

сигурност в гражданското въздухоплаване на Република България, тъй като 

летищният оператор осигурява сигурността на полетите и охраната на летището. 

Методите и процедурите, които следва операторът на летището, са подробно 

описани в Летищната програма за сигурност (ЛПС). Отговорността за 

изпълнението на Процедурите в ЛПС е на всеки служител. На фигура 1.3. е 

представена правната основа на системата за авиационна сигурност. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Част от програма, която изпълнява определена задача или функция. Относително самостоятелна и 

завършена част, която включва различни теми с цел придобиване на знания, умения и компетентност. 

ИКАО – Анекс 17 

Ръководство 8973 

ЕС – Р. 300/2008 

          Р.1998/2015 

ЕКГА Док. 30 ГД ГВА 

НПККОСГВ 
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СОП 

 

ЛПС 
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Фиг.1.3. Правна основа на системата за авиационна сигурност 

1.3. Анализ на системата за авиационна сигурност 

1.3.1. Структурен анализ на системата за авиационна сигурност 

Взаимодействието и сътрудничеството между различните организации на 

всички нива, гарантира ефективното функциониране на системата за авиационна 

сигурност (фиг. 1.4). 

 
Фиг.1.4. Организации на международно, наднационално и национално ниво, 

гарантиращи безопасна, сигурна, ефективна и регулярна гражданска авиация 

1.3.1.1. Международно ниво  

 Международна организация за гражданска авиация (ИКАО)
2
 

 Дейността на ИКАО е свързана с рeализирането на концептуалното й 

виждане за безопасно, надеждно и стабилно развитие на гражданската авиация 

въз основа на сътрудничеството между държавите – членки. Тази организация 

определя стандартите и способства за внедряването им в областта на 

безопасността на полетите, авиационната сигурност, ефективността и 

регулярността на полетите. Държавите – членки на ИКАО са 192. Структурата 

на ИКАО е представена на фигура 1.5. 

 

 

 

 

 

Комитети 

 

 

                                                           
2
 https://icao.int  (посетен на 12.05.2015) 

Международно 
ниво 

Наднационално 
ниво 

Национално ниво 

ИКАО 

Асамблея 

(законодателна власт) 

Съвет 

(изпълнителна власт) 

Секретариат 

Международна организация за 

гражданска авиация  (ИКАО) . 

Международна асоциация за въздушен 

транспорт (ИАТА) 

                     

 

 

Европейската конференция за 

гражданска авиация (ЕКГА) 

 

       

Главна дирекция "Гражданска 

въздухоплавателна администрация" 

 (ГД ГВА)  

 

 

 

 

 

https://icao.org/
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Фиг.1.5. Структура на ИКАО 

Международна асоциация за въздушен транспорт (ИАТА)
3

 Международната асоциация за въздушен транспорт (International Air 

Transport Association) е създадена в Хавана през 1945 г., като в нея членуват 290 

авиокомпании от 120 страни. Асоциацията е координатор и представлява 

интересите на въздушния транспорт в области като гарантиране на 

безопасността на полетите, тарифната политика, техническото обслужване, 

авиационната сигурност, както и разработването на международни стандарти, 

съвместно с ИКАО.   

1.3.1.2. Наднационално ниво. 

Европейската конференция за гражданска авиация (EКГА) е извън 

правителствена организация, основана през 1955 г., с цел подпомагане 

развитието на безопасна, ефективна и непрекъсната европейска въздушна 

транспортна система, като страните – членки са 44. Структурата ЕКГА е 

представена на фиг. 1.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.1.6. Дейност на ЕКГА 

Тази организация осъществява взаимодействие с Европейския съюз и 

участва в партньорство с ИКАО и Съвета на Европа, работи с широк кръг от 

международни организации, свързани с въздушния транспорт. 
                                                           
3
https://www.iata.org (посетен на 31.10.2018) 

Среща на генералните директори  

на гражданската авиация 

Ръководна група, 

одобряваща програма за 

сигурност 

 

Форум по сигурност 

Програма за одит  

Програма за оценка на 

уязвимостта 

Общ процес за оценка 
на оборудването за 

сигурност 

Инструктивни 

материали 

Техническо 

осигуряване 

Работна група по 

обучение 

Група за проучване  

https://www.iata.org/
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1.3.1.3. Национално ниво  

На фигура 1.7. е представена структурата на националната система  за 

авиационната сигурност в Република България. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 1.7 .Структура на националната система  за авиационната сигурност в  

Република България 

 

  Субектите, отговарящи за сигурността в гражданското въздухоплаване
4
 

са: Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, 

Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД ГВА), 

Съвет за сигурност на гражданското въздухоплаване (ССГВ), Министерство на 

вътрешните работи (МВР)- Главна дирекция „Гранична полиция", Държавна 

агенция „Национална сигурност” (ДАНС), Агенция „Митници” (АМ), 

Министерството на отбраната (МО), Министерство на външните работи (МВнР), 

Летищна администрация/Летищен оператор (ЛА/ЛО), Авиационен оператор 

(АО), Оператор по наземно обслужване (ОНО) и Държавно предприятие 

„Ръководство на въздушното движение (ДП РВД).  

 Съществен компонент от структурата на националната система за 

авиационна сигурност е ЛА/ЛО, тъй като отговаря за сигурността на полетите и 

охраната на летището, (фигура 1.8.).   

 

                                                           
4
Закон за гражданското въздухоплаване (Обн., ДВ, бр.94, изм. И доп.  ДВ, бр.96, в сила от 1.01.2018). 
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транспорта 

ССГВ 
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НПСГВ 

НПККОСГВ 

ВВ НПОССГВ 

НПАНН 

МВнР МО МВР ДАНС АМ ОНО АО ЛА/ЛО ДП РВД 

ПС ПС ПС ПС 

КК КК КК КК 
Обучение 

Обучение Обучение 
Обучение 
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Фиг. 1.8.Примерна структура на отговорностите по сигурност на ЛА/ЛО 

 

1.3.2. Функционален анализ на системата за авиационна сигурност в     

Република България. 

Изведените на фигура 1.7. субекти, чрез отговорни служители или 

представители, изпълняват определени функции и си взаимодействат за 

гарантиране на авиационната сигурност в Република България (Фиг. 1.9). 

 

 
 

Фиг. 1.9.  Субекти, чиито функции са свързани с гарантиране на сигурността в 

гражданското въздухоплаване в Република България 

 

Независимо от различните функции и дейности, които изпълняват 

субектите, отговарящи за гарантирането на авиационната сигурност в Република 

ГВА 

МТИТС 

ССГВ 

АО 

ОНО 

ДПРВД 

ЛА/ЛО АМ 

МВнР 

МВР 

МО 

ДАНС 

Изпълнителен директор 

Сигурност 
Контрол на 

качеството 

 Дежурен 

сигурност 

Проверка 

на лица и 

багажи 

Авиационен 

учебен център 

(АУЦ) 

 

 
Контрол  

на достъпа 

Видео  

наблюдение 

Охрана 

на ВС 

Летищен комитет за 
сигурност 

сигурност 
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България, основната им задача е предотвратяването на актове на незаконна 

намеса (АНН) - „отправянето на заплаха, опит или действие, насочени срещу 

сигурността в гражданското въздухоплаване“
 5

.  Видовете актове на незаконна 

намеса в гражданското въздухоплаване са: Незаконно завземане на 

въздухоплавателно средство; Разрушаване на ВС в експлоатация; Вземане 

на заложници на борда на ВС или на летищата; Насилствено качване на 

борда на ВС, навлизане в летище или в периметъра на въздухоплавателна 

база; Внасяне на оръжие или на опасно устройство или материал, 

предназначени за криминални цели, на борда на ВС или в летище; 

Използване на ВС в експлоатация за причиняване на смърт, нараняване 

или сериозно увреждане на имущество или околна среда и Съобщаване на 

невярна информация, което излага на риск безопасността на ВС в полет 

или на земята, както и на пътниците, екипажа, наземния персонал или 

обществеността, на летище или в периметъра на база от гражданската 

авиация
6
. Броят и видът им се променя вследствие на осъществени атаки и 

използвани нови методи от терористите или лицата с негативни намерения. 

 Съгласно стандартите на ИКАО, държавите-членки трябва да гарантират, 

че са разработени планове за извънредни ситуации и аварийни планове на 

летищно ниво. От особено важно значение за ефективното функциониране на 

авиационната сигурност като система са комплексните планове, които включват 

Националния план за управление при кризи, Плана за управление при кризи на 

всяко международно летище в държавата и Плана за управление при кризи на 

всеки основен субект, отговорен за противодействието на АНН. В плановете за 

действие при актове на незаконна намеса се описват конкретно задълженията на 

субектите и техните взаимовръзки и координация за провеждане на действия при 

АНН.   

 1.4. Форми на проявление на актове на незаконна намеса в 

гражданското въздухоплаване 

Причините за извършване на атаки в гражданската авиация  се променят в 

различни периоди от време, в зависимост от историческите събития, 

политическата и икономическата ситуация. Първоначално атаките срещу 

въздухоплавателни средства са свързани с криминални деяния, след края на 

Втората световна война преобладава желанието за бягство от комунистическия 

режим,  засилва се дейността на движения за защита на различни каузи, 

преобладават и причините, свързани с лични и финансови облаги. 

Политическата обстановка и военните действия в определени държави, 

бежанската вълна, вследствие на това, миграцията и засилването на 

                                                           
 

6
Национална програма за сигурност в гражданското въздухоплаване, Издание 3/Януари 2016,  Изменение 

02/Юни 2017 
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престъпността допринасят за повишаване на нивото на заплаха от АНН в нашето 

съвремие. Тероризмът се глобализира и обхваща цели държави. В исторически 

план терористите доказват способността си да атакуват гражданската авиация с 

различен начин на действие, с усъвършенствани, нови методи, като използват 

умело уязвимите й места. Авиационният тероризъм, според данни на ИКАО се 

разделя на няколко фази (фигура 1.10.): 

Фаза 
Период Характер 

Фаза 1 
от 1948 до 1968 г. Отвличане на ВС с цел избягване на 

криминално наказание. 

Фаза 2 
от 1968 до 1994 г. Политическа фаза. 

Фаза 3 
от 1994 до 2007 г.      ВС се използва като оръжие на нападение. 

Фаза 4 
2007 г. – наши дни      Химическа, биологическа, кибер заплаха. 

Фиг. 1.10. Фази на авиационния тероризъм 

 

За целите на настоящето изследване фокусът е насочен към 

извършителите на атаки и начина им на действие (modus operandi), като се 

акцентира върху тезата, че много от атаките срещу гражданското 

въздухоплаване се осъществяват не само от терористични групировки, но и от 

лица с престъпни намерения и мотиви.  

 

1.5. Процес на управление на авиационната сигурност 

Целта на процеса на управление на авиационната сигурност е защитата 

на гражданското въздухоплаване от актове на незаконна намеса.  

Като резултат от анализа на системата за авиационна сигурност по 

функционален и структурен признак, може да се предложи за нуждите на 

дисертационния труд следното определение на системата за авиационна 

сигурност: многослойна система, обединяваща принципи, процедури, програми, 

технологии и ответни мерки, целенасочено осигурявани и управлявани в обща 

информационна среда за единение на процесите, целящи постигане на 

авиационна сигурност. 

За анализиране на протичащите процеси в тази система е необходимо тя 

да бъде дефинирана на базата на задачите, които изпълнява и да се използва 

системният подход, предимствата на който са свързани със задълбочено 

изследване на системата в динамика, на връзките и взаимоотношенията между 

елементите вътре в нея и връзките и взаимоотношенията им с външната среда. 

Сложната система представлява съвкупност от взаимосвързани и 

взаимодействащи си обекти и процеси, наречени компоненти, образуващи 
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единно цяло, чиито свойства са неприсъщи за съставните му компоненти, взети 

поотделно.  

Системата за авиационна сигурност може да се определи като изкуствено 

създадена и е в резултат на управленско решение на система от по-висок ранг, тя 

реализира целевата си функция в специфична среда и в остър дефицит от време, 

изградена е от ограничен брой подсистеми, обединени в елементи на системата, 

чувствителна е към промените на външната среда и функционира като система с 

насочено действие
7
. 

Системата за управление на авиационната сигурност съдържа превантивни 

и ответни методи, като превантивният метод включва прилагането на основни 

мерки за сигурност при нормална ситуация, засилването на мерките при 

завишена или висока степен на заплаха, разработването на план за действия при 

извънредна ситуация, а ответният метод е реакция на системата за вече 

станали събития, като инциденти и авиационни произшествия.  

Целта на системата за управление на сигурността на авиацията е 

постоянното повишаване на общото ниво на сигурност. От изключително важно 

значение за процеса на управление на авиационната сигурност са трите основни 

направления, (фигура 1.11.), за защита на гражданското въздухоплаване: 

техническо - техническо и технологично оборудване;персонал – подбор, 

обучение и подготовка на персонала и нормативно - стандарти и правила. 

 
Фиг. 1.11. Направления  за защита на гражданското въздухоплаване 

 

За ефективното функциониране на системата за авиационната сигурност е 

необходимо периодично да се извършват: оценка на заплахата, да се 

идентифицират уязвимостите и покриваща уязвимите цели оценка на риска, 

както и да се управлява процеса, чрез развиване на съответните контрамерки и 

тяхното прилагане. Нивото на заплаха и нивото на уязвимост определят нивото 

на риск на дадено летище, както е представено на фигура 1.12. 

                                                           
7
Караджинов, Д., Димитров, Р. Защита на летище – София: Военна академия, 2015, с. 54 – 56. 
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Фиг. 1.12. Ниво на риска 

 ИЗВОДИ ОТ ГЛАВА 1 

1. Изградената система за авиационна сигурност на Република България е 

структурирана и функционира в съответствие с определените международни, 

наднационални и национални правила и норми, които предполагат реактивен 

отговор при заплаха за сигурността. Същата може да се усъвършенства чрез 

проактивно откриване на потенциални заплахи. 

2. За да се постигнат целите и изпълняват задачите, които стоят пред 

гражданското въздухоплаване в областта на сигурността е необходимо 

съществуващата национална система за авиационна сигурност да бъде 

адаптирана към новите, трудно предвидими заплахи.  

3. За оценка адекватността на системата за авиационна сигурност и 

определянето на конкретни, проактивни методи е необходимо да бъде 

изследвана средата на функциониране на същата, както в исторически план, така 

и в съвременни условия.  

 

ГЛАВА 2. Изследване на възникването и развитието на системата за 

авиационна сигурност в гражданското въздухоплаване 

2.1. Морфология на тероризма 

Отделни личности, групи и държави участват в различни форми на 

терористични дейности от древни времена. От тази гледна точка изследването на 

тероризма като феномен е от особена важност, за да се докаже, че независимо от 

динамиката, свързана с промяната на методите, идеологиите, стратегиите и 

тактиките или проявата му във въздухоплаването, много от аксиомите и 

вариантите на тероризма от миналото съществуват и в съвременни условия. 

Тероризмът е динамичен феномен. Той еволюира като тактика на терористите, 

развива се и се променя, в зависимост от дадените обстоятелства. Независимо от 

промените, основните цели на терористите остават едни и същи, а именно: 

привличане на вниманието към своята кауза, предизвикване на страх и смут сред 

населението с използване на насилие и заплахи.  

 Изследователят на тероризма Алекс Шмит прави анализ на сто и девет 

дефиниции на понятието тероризъм, като извежда съставните елементи на 

тероризма според тяхната честота. Даденият подход към търсенето на 

дефиниция на понятието тероризъм разкрива сложността на изследваното 

явление. Независимо от субективната оценка на едни изследователи, които 

категоризират насилствените действия като тероризъм, а други като национално-

Ниско ниво на 
заплаха  

Ниско ниво на 
уязвимост  

Ниско ниво на 
риска 
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освободителни борби, възприетото от учените по цял свят схващане за 

тероризма го определя като триединство от цел (политическа), средство (насилие 

или заплаха с насилие) и обект (хора, превозни средства, сгради)
8
. Според 

Международния институт за борба с тероризма (International Institute for Counter-

Terrorism - ICT), най-много жертви, вследствие на атаки от международни и 

местни терористични организации, има сред цивилното население. Тероризмът е 

тактика, използвана от лица и групи с различен произход. Съвременните 

тенденции в развитието на тероризма
9
 са свързани с нарастването на броя на 

малките автономни терористични групи и броя на вътрешните терористични 

организации, увеличаването на вероятността от атаки, извършвани от терористи 

вълци единаци, замяната на физическото обучение с инструкции по интернет, 

засилването на взаимодействието и връзките между тероризма и организираната 

престъпност. 

Групите и лицата, които извършват терористични атаки се различават 

съществено по мотивите за атака, но независимо от размера на атаката е 

необходимо да бъдат следвани някои стъпки
10

 при планиране на атаката, които 

са идентични за всички терористи.  Цикълът на терористичната атака включва 

няколко етапа: избор на целта, първоначално наблюдение, окончателен избор на 

цел, наблюдение преди атака, планиране, репетиция, изпълнение, 

бягство/експлоатация (фиг.2.1.).  

  
Фиг. 2.1. Цикъл на терористична атака 

 

                                                           
8
Манев, М. Съвременният политически тероризъм. В: Национална и международна сигурност, Военно 

издателство, 2005, с. 60 – 62. 
9
 http://www.start.umd.edu/gtd/National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism 

(START), (посетен на 15.08.2017). 
10

Точки за разкриване в цикъла на планиране на терористична атака. 01 Март 2012 г. от Скот Стюърт. 

http://www.stratfor.com/weekly/detection-points-attack-cycle. , (посетен на 21.09.2017). 

избор на цел 

първоначално 

наблюдение 

репетиция 

изпълнение 

планиране 

наблюдение 

преди атака 

окончателен 

избор на цел 

бягство/експлоат

ация 

http://www.start.umd.edu/gtd/National
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Наблюдението е етапът от процеса на планиране на атака, по време на 

който терористите могат да бъдат разкрити от специално обучени да анализират 

поведението на лицата служители, като планирането на терористична атака по 

отношение на гражданското въздухоплаване не се различава от планирането на 

атаки срещу други обекти.  

Гражданската авиация е удобно средство за постигане на глобалните цели 

на терористите. Факторите, определящи гражданската авиация като 

привлекателен обект за терористите са систематизирани на фигура 2.2. 

1. Международно пропагандиране на определена кауза 

2. Въздушните превозвачи са национални символи 

3. Сериозни икономически последствия 

4. Възможност за много жертви 

5. Колебанието на властите  да се противопоставят на терористите 

6. Информационни технологии 

7. Глобални взаимовръзки 

Фиг. 2.2.Фактори, определящи гражданската авиация като привлекателна за 

терористите 

  

2.2. Ретроспективен анализ на актовете на незаконна намеса, оказали 

влияние върху мерките за сигурност в гражданското въздухоплаване. 

За да бъде анализирана ефективността на прилаганите мерки за сигурност 

спрямо новите предизвикателства след терористичната атака на през 2001 г. в 

САЩ и доказана необходимостта от нови подходи, авторът на дисертационния 

труд разделя условно хронологията на атаките срещу гражданското 

въздухоплаване на два периода: 1919 г. – 2000 г. и  2001 г. – наши дни. Актовете 

на незаконна намеса са изведени според начина на действие (modus operandi) на 

различните извършители и според видовете АНН, описани в глава 1 от 

дисертационния труд. Самоубийствените атаки на 11 септември 2001 г., 

представляват повратна точка в историята на тероризма, която го превръща в 

глобален проблем и заплаха за цялото човечество. Това налага преразглеждане 

на съществуващите мерки за авиационна сигурност и въвеждане на 

допълнителни нови мерки и ограничения за пътниците. 

2.2.1.  Актове на незаконна намеса в периода 1919 г. – 2000 г.                 

Вследствие на анализ на тридесет и седем актове на незаконна намеса за периода 

1919 г. - 2000 г., включващи различен  начин на действие, авторът на 

дисертацията синтезира информацията по отношение на извършителите, като 

предлага на фигура 2.3. следната класификация:  
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МО Извършители на актове на незаконна намеса 

 Терористични 

организации 

Лица, които не 

са членове на 

терористични 

организации 

Вътрешен човек и 

психически 

неуравновесени 

лица 

Незаконно завземане 

на ВС 

7 5 10 

Разрушаване на ВС в 

експлоатация 

10 2  

Атаки срещу летище 3   

Общо атаки: 20 7 10 

Фиг. 2.3.  Актове на незаконна намеса в периода 1919 г. – 2000 г. 

Графичното представяне на атаките, осъществени от терористични 

организации и атаките осъществени от лица, които не членуват в терористични 

организации е изведено на фигура 2.4. 

 
            Фиг. 2.4.  Извършители на актове на незаконна намеса – 1919 г. – 2000 г. 

  

От гореизложеното, може да се обобщи, че независимо от прилаганите 

технологични и физически методи за контрол и проверка за сигурност, 

различните извършители, успяват да постигнат своите негативни намерения. За 

осъществяване на целите си, атакуващите проявяват изключителна 

съобразителност и интелигентност, като използването на нищо неподозиращи 

жертви и служители, работещи в системата на ГВ, допълнително допринасят за 

уязвимостта на системата за авиационна сигурност, неспособна да се бори с 

подобни, непредвидими предизвикателства. 

 

Терористични 

организации 

 

54% 

Отделни 

личности 

 

46% 

Атаки 
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2.2.2. Терористични атаки в периода 2001 г. – наши дни 

Въпреки нормативната регулация и предимствата на усъвършенстваното 

оборудване и технологии, седемнадесет години след 11 септември  2001 г., 

терористите доказват за пореден път, че са способни да извършват терористични 

атаки срещу гражданското въздухоплаване, с нов и всеки път различен начин на 

действие. В сравнение с предишния анализиран период, начините за извършване 

на атаки стават все по-разнообразни и еволюирали и доказват неподготвеността 

на системата за авиационна сигурност за адекватен отговор и превантивното им 

откриване. Средата за сигурност през на XXI век  се характеризира като 

динамична, напрегната, налагаща все повече необходимостта от приемане и 

прилагане на ефективни политики за противодействие и адекватен отговор на 

новите, нетрадиционни заплахи
11

.  

Атаките, описани в периода 2001 г. – наши дни, открояват следните 

категории, генериращи реални рискове и заплахи: терористични атаки в 

страна-земя, терористични атаки с преносими зенитно-ракетни комплекси 

(ПЗРК) и ръчни противотанкови гранатомети (РПГ), терористични атаки от 

атентатори – самоубийци, атаки със СВУ, трудно откриваеми със 

съвременните технологии, атаки с посредничеството на вътрешен човек, 

атаки на психически неуравновесени членове на екипажа, атаки на лица с 

психически отклонения, атаки на лица с престъпни намерения, атаки с 

безпилотни летателни апарати (БЛА)/Дистанционно управляеми летателни 

системи (ДУЛС), атаки с насочване на лазер към пилотската кабина, кибер 

тероризъм.  

На фигура 2.5.  са представени, 34 ключови актове на незаконна намеса за 

периода 2001 г. до наши дни с различен начин на действие.  

МО Извършители на актове на незаконна намеса 

 Терористични 

организации 

Лица, които не 

са членове на 

терористични 

организации 

Вътрешен човек и 

психически 

неуравновесени лица 

Използване на ВС за 

извършване на АНН 

1  3 

Незаконно завземане на ВС  1 2 

Внасяне на оръжие или 

опасно устройство или 

материал  

6 1 9 

Атаки срещу летище 7   

Други 4   

Общо атаки: 18 2 14 
Фиг. 2.5. Актове на незаконна намеса в периода 2001 г. – наши дни 

                                                           
11

 Duchesneau, J, AVIATION TERRORISM, Thwarting High Impact Low-Probability Attacks, apr. 2015  
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Процентното съотношение между извършителите на актовете на 

незаконна намеса е отразено на фигура 2.6.   

 

 
Фиг. 2.6. Извършители на актове на незаконна намеса- 2001 – наши дни 

 

Въз основа на представените фигури за двата изследвани периоди може да 

се обобщи следното: 1) методът на действие на извършителите се развива и 

усъвършенства; 2) заплахата за ВС и летищата е свързана не само с 

терористични организации, но и с други лица, водени от различни мотиви. Също 

така, през първия анализиран период преобладават атаките срещу ВС на 

държавата Израел. След 1968 г., до наши дни няма нито едно успешно отвличане 

на самолет на израелската авиокомпания  „Ел Ал“. Това постижение се дължи на 

усъвършенстването на системата за авиационна сигурност в Израел чрез 

проактивен подход  - въвеждане на поведенчески анализ и интервю за всички 

пътници на израелската авиокомпания, като се отделят значителни ресурси за 

подбор и обучение на персонала. 

 

2.3. Развитие на въздушното право - следствие на еволюцията на 

актовете на незаконна намеса. 

Реактивният характер на авиационната сигурност във въздушното право е 

илюстриран на фигура 2.7. 

 

 

 

 

 

Терористични 

организации 

 

53 % 

Отделни 

личности 

 

47 % 

Атаки 
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ДАТА КАТАЛИЗАТОР ЗНАЧЕНИЕ ПРОМЕНИ 

22.12.2001 г. Предотвратен АНН Укриване на СВУ 

в обувка 

Сваляне на обувки. 

10.08.2006 г.  Предотвратен заговор 

за атака с течни 

експлозиви 

Заговор за 

извършване на 

едновременна 

убийствена мисия, 

включваща от 10 до 

15 презокеански 

полета.  

Промени към Анекс 17, 

изменение 12, прието на 

17 ноември 2010 в 

изпълнение на резолюция 

A36-20 на ИКАО. 

Довежда до приемането на 

Пекинската конвенция 

2010 свързана с новите 

заплахи.  

25.12.2009 г. Предотвратен АНН 

полет NWA на 

„Нортуест еърлайнс” 

Укриване на СВУ в 

бельо 

Въвеждане на боди-

скенери 

02.02.2016 г. Атака на 

Авиокомпания „Даало“ 

СВУ в лаптоп TSA забрана за носене на 

лаптопи в ръчен багаж за 

някои Арабски страни. 

22.03.2016 г. Атака в страна-земя на 

летището в Брюксел. 

Терористи 

самоубийци. 

10 издание на Анекс 17 на 

ИКАО, прието април 

2017, изменение 15 - 

август 2017 

28.06.2016 г. Атака в страна-земя на 

летището в Истанбул. 

Терористи 

самоубийци и 

огнестрелно 

оръжие. 

10 издание на Анекс 17 на 

ИКАО, прието април 

2017, изменение 15 - 

август 2017 

Фиг.  2.7.  Атаки, водещи до промяна на нормативната база 

 

Достатъчно е да се проследят последните изменения на нормативната база 

в гражданското въздухоплаване вследствие на нов начин на действие на 

извършителите след 2001 г. до наши дни, за да се открои нейната уязвимост, тъй 

като не може да противодейства на бъдещи непредвидими АНН.  Необходимо е 

фокусът  да се насочи към негативните намерения на потенциалните 

извършители, за да бъдат възпрени преди реализирането на техните планове и 

по този начин ще се снижи риска и респективно уязвимостта на системата за 

авиационна сигурност. Този проактивен подход за предотвратяване на 

нападения срещу гражданското въздухоплаване е насочен към бъдещи атаки, а 

не към минали такива. За тази цел от особено важно значение за 

усъвършенстване на системата за авиационна сигурност е фокусирането върху 

човешкия фактор. В своя доклад „Човешкият фактор в авиацията”, доцент 

доктор Румяна Карева
12

 разглежда човешкия фактор като елемент в сложна 

система през призмата на системния подход и взаимодействието на основния й 

компонент - човека с различни компененти на заобикалящата го среда. 

                                                           
12

 Психолог, доцент в катедра „Лидерство”, факултет „Национална сигурност и отбрана”, Военна 

академия „Г. С. Раковски” 
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Независимо от научните постижения, свързани с технологическите разработки 

по отношение на оборудването за извършване на проверки за сигурност, човекът 

винаги остава първостепенния фактор и ключов елемент за постигане на 

ефективна авиационна сигурност. Чрез обучение за признаци на подозрително 

поведение, изучаване и разбиране на поведението на терориста, на цикъла на 

терористичните атаки, служителите по авиационна сигурност могат да се 

подготвят по-добре и да действат проактивно за идентифициране на ранни 

признаци на започнало планиране на атака.  „Няма 100 процента сигурно 

летище, освен ако това не е затворено летище”
13

. Поради този факт, 

поведенческият анализ би осигурил допълнителен пласт към съществуващата 

система за авиационна сигурност и още една възможност за откриване на 

потенциални заплахи.  

 

ИЗВОДИ от ГЛАВА 2 

 1. Извършеният ретроспективен анализ на актовете на незаконна намеса 

доказва, че тероризмът е иновативен, динамичен и непрекъснато развиващ се 

феномен. 

 2. Гражданското въздухоплаване повишава своята аткрактивност, като 

притегателен център за злонамерени действия, поради своя ръст, значимост и 

широк отзвук, това в съчетание с появата на новите технологии, мрежовите 

комуникации, социални мрежи и съвременни оръжия, улеснява и допринася за 

иновативността и изобретателността на съвременния тероризъм. 

 3. Като основен подход за повишаване нивото на системата за авиационна 

сигурност на Република България е нейното адаптиране към проактивни 

действия, чрез анализ на поведението на потенциален извършител на 

терористични атаки. 

4. Етапът „планиране” от цикъла на терористичната атака е най-

подходящият за нейното откриване и проактивно действие на системата за 

авиационна сигурност.  

 

ГЛАВА 3. Възможности за предотвратяване на актове на незаконна намеса 

чрез използване на поведенчески анализ 

3.1. Психологически аспекти на тероризма, анализ на 

психологическия профил на терориста. 

За да се вникне в сърцевината на причините, свързани с агресивното 

поведение на терориста, е необходим съвременен, модерен подход насочен към 

неговата психология. Типологията на терориста е комплексна и противоречива, 

тъй като характеристиките на терористите са многобройни и хетерогенни по 

своята същност. Всяко усилие да се проникне в „съзнанието на терориста” води 

                                                           
13

 Baum P. 2016, What can airports do to prevent another terror, http://www.telegraph.co.uk (12.09.2017) 

http://www.telegraph.co.uk/
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до откриването на широк спектър различно създание
14

. Профилът на терориста 

от осемдесетте години на миналия век, изграден от изследователите на този 

феномен - Ръсел и Милър,
15

 е възраст: 22 – 25 год.; пол: 80% мъже; семеен 

статус: повечето – несемейни; произход: повечето – родени в града или заселили 

се отдавна в града; социално-икономически статус: среден и висок за членовете 

и водачите; образование: две трети са учили в университет. Същевременно, 

терористичните атаки, извършени от жени - Ким Хун Хуи, Лейла Халед, Улрике 

Майнхоф, Колиин Лароз (Джихад Джейн), Фусако Шигенобу, Аша Али Абдил, 

Пати Хърст, доказват, че същите могат да бъдат еднакво жестоки както и  

мъжете. Възрастта на терориста може да варира в много широк диапазон, като се 

откроява тенденцията за  използване на деца, обучени да извършват 

самоубийствени нападения. По данни на УНИЦЕФ само за първите три месеца 

на 2018 г. в страните, в които действа терористичната организация Боко Харам - 

Нигерия, Нигер, Камерун и Чад - 27 деца са били използвани за подобни атаки. 

През 2017 г. 30 деца са извършили атентати, като повечето от тях са били 

момичета. 

Атентатите, извършени на 10 и 13 май 2018 г. в Индонезия, свидетелстват 

за непознато до момента измерение на тероризма – извършители на атаки стават 

цели семейства.   

През последните десетилетия се увеличават атентатите, извършени от 

самостоятелно действащи лица (вълк-единак), които не са управлявани от 

външна йерархия. Те са мотивирани от своето собствено недоволство и  болка. 

Съвременната социална психология изучава социалното положение на 

членовете на терористичните организации и техния психологически модел на 

поведение. Терористите и атентаторите са с различен социален статус, произход, 

степен на социализация в обществото – сред тях има както много бедни, така и 

богати, има добре интегрирани в обществото хора, както и отхвърлени от него
16

. 

Демографските данни на арестуваните по обвинение в тероризъм лица са 

разнообразни, а отличителните им черти непрекъснато се променят. На базата 

на анализ на литературни източници, посветени на профилните параметри на 

терористите, следва да се обобщи, че малка част от тях са неграмотни, а 

преобладават тези с образование над средното. Характерна черта на терористите 

е тяхната способност да се слеят с околната среда, незабележимо да се доближат 

до целта и да завършат мисията си преди да бъдат заподозрени, защото външно 

изглеждат като всеки друг човек.  

Профилирането въз основа на расов фактор се приема като стереотипно, 

дискриминационно и неефективно. В допълнение може да се изведе 
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заключението, че разнообразието в измеренията на профилните параметри (раса, 

възраст, пол, психопатология, социално-икономически фактори и т.н.) води до 

невъзможността да бъде създаден универсален психологически портрет на 

терористите и атентаторите, което значително затруднява борбата срещу 

тероризма
17

.   

3.2. Теории за психологията на терориста 

Изследванията, свързани с психологията на терористите и теориите, 

разработени с цел да се обясни тяхното поведение, могат да се систематизират в 

няколко основни категории (Фиг.3.1): психопатологична теория, когнитивна 

теория, социалнокогнитивна теория, персонологична теория, 

социалнопсихологическа теория.  

 

Фиг.3.1. Теории за психологията на терориста 
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3.2.1. Психопатологична теория - терористът е ненормален или 

психопат
18

, като след 1950 г. се използва възприема терминът  социопатия.  

 

3.2.2. Когнитивна теория -  терористът прави своя рационален, 

съзнателен избор (през призмата на субективната интерпретация на света) да 

извършва определен тип действия, като оптимална стратегия целяща 

постигането на социално-политическа цел
19

.  

 

3.2.3. Социалнокогнитивна теория. 

- Теория за фрустрация-агресия - повишаването на агресивността е 

следствие от разминаването между субективно изградените очаквания на човек и 

обективната реалност, водещо до невъзможност да реализира своята желана цел. 

Според Бърковиц, препятствията (фрустрация, болка и т.н.) провокират агресия 

в степента, в която създават негативен ефект. 

- Теория за социално научаване - агресията е заучен модел на поведение, 

вследствие на директно наблюдение в детството на терористични действия, 

възхвалата на тероризма и мъченичеството
20

.  

- Теория за потискането -  потисничеството предизвиква политическо 

насилие
21

.  

- Теория за националната култура - по-вероятно е да извършат 

терористични атаки, принадлежащите към колективистичните култури лица, 

отколкото към индивидуалистичните
22

.  

 

3.2.4. Персонологична теория - индивидуални фактори. 

- Психоаналитична теория за тероризма - голяма част от менталния живот 

на индивида е несъзнателна и родителите определят психологичния темперамент 

и здраве на лицата. Поведението на терориста се разделя на:  

- Теория за идентичността - свръхконтролът от страна на родителите води 

до липсата на самостоятелност, криза на личността и желание за извършване на 

насилие
23

.  
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- Теория за нарцисизма - при липса на емпатия
24

 от страна на майката, 

представата за собствената личност се изкривява, което води до самовлюбеност, 

желание за контрол, твърдения за изключителността на правата на своята 

национална, религиозна или класова групировка, собствената личност и др.   

- Теория за параноята - способността на терористите да убиват е свързана  

с инфантилна психика, свръх мерна зависимост на разсъжденията от чувствата и 

потребностите
25

.  

- Апокалиптична теория - пътят за смяна на корумпирания свят е чрез 

масово унищожение
26

.  

- Непсихоаналитична теория за тероризма 

- Теория за унижение-отмъщение – последици от унижението са 

желанието за отмъщение, извършаване на незаконно действие.  

- Теория за търсене на силни усещания - терористичните организации 

привличат млади хора с агресивен темперамент
27

, търсещи силни усещания.  

 

3.2.5. Социалнопсихологическа теория 

 Членуването в терористична организация изисква добре определена лична 

роля, основателен мотив, възможност за отмъщение за получени унижения, 

липса на ограничения за извършване на насилие или други забранени действия, 

освобождаване на членуващия в терористична организация от персонална 

отговорност за извършените атаки.
28

 Груповите сили, включително 

идеологичната доктрина, повтарящото се обучение, непрекъснатият натиск, 

влияят на груповото насилие независимо от това дали индивидуалните членове 

са предразположени към подобно поведение, тъй като сливането с групата 

оправдание действията. Лидерът в групата е от основно значение, той е духовен 

или религиозен абсолютен авторитет и създава убеждението за необходимостта 

от унищожение и самоунищожение като нов смисъл в живота.  

Независимо от многобройните теории за психологията на терориста, 

единственото общо между терористите е, че те могат да проявят физически и 

жестови признаци, разкриващи негативните им намерения, въпреки разликата в 

мотивите, които преследват и чрез анализ на поведението, като нов подход за 

оценка нивото на заплаха, биха могли да бъдат идентифицирани. 

 

                                                           
24

 способността на човек да съпреживява емоциите, чувствата и мислите на другите. 
25

 Post, J. M., andS . N. Gold. 2002. The psychologyo f the terrorist: An intervieww ith JerroldM . Post.J ournal 

of Trauma Practice 1:83-100. 
26

 Lifton,R . J. 2000. Destroyingt he world to save it: Aum Shinrikyo and the new global terrorism .New York: 

Holt. 
27

 Pettit, G. S. 1997. The developmental course of violence and aggression: Mechanisms of family and peer 

influence. Psychiatric Clinics of North America 20:283-99.  
28

 Hacker, F. J. 1976. Crusaders, criminals, crazies: Terror and terrorism in our time. New York: Norton. ---. 

1983. Dialectic interrelationshipso f personal and political factors in terrorism.I n Perspectives on terrorism, 

edited by L. Z. Freedman and Y. Alexander, 19-31. Wilmington, DE: Scholarly Re-sources, Inc. 



 29 

3.3. Поведенчески анализ - технология за усъвършенстване на 

системата за авиационна сигурност. 

3.3.1. Международен опит при прилагане на програми за извършване на 

поведенчески анализ 

Извършването на поведенчески анализ (наблюдение на пътниците с цел 

разкриване на подозрително поведение) е въведено успешно в няколко държави 

(фиг.3.2.). Идеята за анализ на поведението се заражда в Израел след серия от 

актове на незаконна намеса. 

ПРОГРАМА 

наименование 

ДЪРЖАВА БЕЛЕЖКИ 

BPR (Behaviour Pattern 

Recognition™) 

Разпознаване на модел 

на поведение 

 

Израел 

Разработена за 

израелските летища 

SPOT (Selecting 

Passengers by 

Observation Techniques) 

Избор на пътници, чрез 

прилагане на техники за 

наблюдение 

 

САЩ 

 

Разработена за 

американските летища 

след 11.09.2001 г. 

PASS (Passenger 

Assessment Screening 

System) 

Система за проверка 

чрез поведенчески анализ  

Великобритания 

Британска транспортна 

полиция 

Разработена за летище 

„Хитроу”, железопътния 

транспорт и лондонското 

метро. 

Фиг.3.2. Програми за прилагане на технология за наблюдение и интервюиране 

3.3.2. Същност на поведенческия анализ  - профайлинг 

Значението на понятието профайлинг произлиза от  «англ. profile» — 

профил) — съвкупност от психологически методи и методики на оценка и 

прогнозиране на поведението на човек въз основа на анализ на най-често 

проявяваните характеристики на външността, невербалното и вербалното 

поведение
29

. Профилът дава хипотези за индивидуалните особености и 

личностни характеристики на извършителя. Понятието „профайлинг” има още 

едно значение, което е свързано с технологията за наблюдение и интервюиране 

на пътници по време на проверката за сигурност с цел откриване на потенциално 

опасни лица за гражданското въздухоплаване.  Профайлингът е цялостна 

система, целта на която е извършването на анализ на риска въз основа на 

наличната информация за пътника, като външен вид, поведение, маршрут, 
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багаж, информация за маршрута, информация от паспорта, данните от 

разузнаването. Тъй като профайлингът се свързва с характеристиките на 

профила, като етнос, раса или пол, по-точният термин е поведенчески анализ 

“behavior detection”
30

 – (разкриване на подозрително поведение) – прилагане  на 

техники в областта на авиационната сигурност,свързани с разпознаване на 

поведенчески характеристики, включително, но не само, физически и жестови 

признаци, показващи аномалии в поведението, за да бъдат идентифицирани 

лица, които могат да бъдат заплаха за гражданското въздухоплаване.  

Актовете на незаконна намеса, извършени през 2016 г. на летищата в 

Брюксел и Истанбул предизвикват авиационните експерти да се замислят 

сериозно по отношение на усъвършенстване на мерките за сигурност и по-

конкретно за прилагане на нови подходи за защита на обществените зони в 

летищата. Вследствие на това, в петнадесетата поправка на десетото издание на 

Анекс 17 в глава 4 „Превантивни мерки за сигурност”, е включена нова 

препоръка 4.1.3. „Всяка договаряща се държава следва да вземе предвид 

включването на анализ на поведението (разкриването на подозрително 

поведение) в своите практики и процедури по авиационна сигурност”. 

Целта на поведенческия анализ е разкриването на негативни намерения. 

Основната хипотеза, свързана с поведенческия анализ е, че лицата, които се 

опитват да компрометират мерките за сигурност, обикновено показват признаци 

на подозрително поведение, вследствие на стреса, на който са подложени, което 

се откроява на фона на поведението на обичайните пътници. Психологът Албърт  

Мерабиън установява, че от общото въздействие на едно послание около 55% е 

несловесно (езикът на тялото), 38 % e вокално (включително височина на гласа, 

интонацията и други звукови характеристика) и 7% е словесно (само думи)
31

. 

 

3.3.3. Интегриране на поведенческия анализ в структурата на 

системата за авиационна сигурност в гражданското въздухоплаване на 

Република България. 

Предимствата на поведенческия анализ са свързани с това, че той не се 

извършва на расова, етническа, религиозна основа или в зависимост от пола на 

лицето. Наблюдават се признаци на нетипично и аномално за определена среда 

поведение. За разлика от използваните методи за проверка, намесата в личното 

пространство е минимална.  Поведенческият анализ не създава неудобство на 

лицата както при ръчното претърсване, а чрез задаване на въпроси се изясняват 

причините за нетипично поведение при определени пътници и лица, 

предизвикали съмнение. Това е нова, интелигентна, по-малко предсказуема 

технология, която позволява мерките за сигурност да бъдат извън определените 
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рамки и това би помогнало в борбата с новите непредвидени терористични 

заплахи.  

За да се въведе и прилага технологията за наблюдение и интервюиране на 

пътници, с цел усъвършенстване на мерките за сигурност, авторът на 

дисертацията предлага Главна Дирекция „Гражданска въздухоплавателна 

администрация” да включи  в Националната програма за сигурност  в 

гражданското въздухоплаване и Националната програма за обучение и 

сертифициране по сигурност в гражданското въздухоплаване, допълнителна 

програма за обучение за служителите по авиационна сигурност, като се използва 

потенциалът на Авиационните учебни центрове към ЛА/ЛО за интегриране 

на поведенческия анализ в съществуващата система за авиационна 

сигурност, чрез разработване на програма за анализ на поведението и 

обучението на служителите по авиационна сигурност (фиг.3.3.).

 

 

Фиг.3.3. Структура на системата за авиационна сигурност с интегриран 

поведенчески анализ 
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АУЦ 

Контрол  
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сигурност 

Програма : 

Анализ на 

поведението и 

интервюиране 
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транспорта 
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Поведенческият анализ може да бъде включен към дейността, свързана 

контрол на достъпа, който осигурява първата линия за защита на летището и 

въздухоплавателните средства, както е описано на фигура 3.4. 

 
 

Фиг.3.4. Интегриране на поведенчески анализ в системата, гарантираща 

сигурност на полетите и охрана на летището 

 

3.3.4 Анкетно изследване на професионалното мнение по отношение на 

анализ на поведението 

Анкетното проучване е проведено от автора на дисертацията с цел 

изследване на професионалната гледна точка и мнение сред служителите по 

авиационна сигурност на „Летище София“ ЕАД и ФТСЕМ „Летище Бургас“ по 

въпроси, свързани с ефективността на анализа на поведението. Изследвани са 

128 служители, като данните от изследването с анкетен метод са въведени в 

програмата за статистически анализ SPSS на IBM, версия 19 и въпросите са 

подложени на статистически анализ. От изследваните лица 73 са мъже и 55 - 

жени. Средната възраст на анкетираните е 39,87 г., средноаритметично годините 

трудов стаж са 8,65. Подробно изследването е описано в Приложение № 2 към 

дисертацията. Процентното съотношение от отговорите на въпроса „Посочете с 

какво допълнително би се усъвършенствала системата за авиационна 

сигурност?“ е посочено на (фиг.3.5): 77.343% от анкетираните отговарят, че е 

необходимо обучение по поведенчески анализ, 13.281% отговарят, че не е 

необходимо, 9.375% не могат да преценят, което потвърждава тезата на автора 

на дисертацията и отразява категоричното мнение на изследваната група, 

ЛА/ЛО - сигурност 

на полетите и охрана 

на летището 

Сигурност на 

поветитет и  

 

Охрана на ВС 

Проверки за 

сигурност 

Техническа 

поддръжка на 

оборудването  

Контрол на 

качеството 

Контрол на достъпа, 

Патрулиране, 

ПОВЕДЕНЧЕСКИ АНАЛИЗ 

 



 33 

работеща в системата за авиационна сигурност, за необходимостта от 

провеждане на обучение по поведенчески анализ и прилагането му в практиката, 

което ще доведе до повишаване ефективността на мерките за сигурност.  

 

 

Фиг.3.5. Процентно съотношение от отговорите на въпрос № 5 

 

3.4. Методика за обучение на служители от системата за авиационна 

сигурност за осъществяване на поведенчески анализ. 

Методиката за извършване на поведенчески анализ е разработена въз 

основа на изучения положителен опит на държавите, прилагащи успешно тази 

техника през последните десетилетия, направените изследвания в областта на 

актовете на незаконна намеса, структурния и функционален анализ на 

националната система за авиационна сигурност, както и на базата на богатия 

практически опит на автора. Съдържанието на методиката за обучение по 

поведенчески анализ включва: цел на методиката за обучение по поведенчески 

анализ; критерии за подбор и обучение; форми и методи на обучение на 

сътрудници по поведенчески анализ (СПА), контрол на знанията и навиците; 

място на СПА; методи и етапи за извършване на поведенчески анализ. 

3.4.1. Цел на методиката за обучение по поведенчески анализ. 

Целта на методиката е, чрез използване на ефективни и целесъобразни 

форми и методи на обучение, да бъде подбран и обучен квалифициран персонал 

по авиационна сигурност, умеещ да осъществява  наблюдение на пътниците за 

проява на подозрителни признаци, които могат да свидетелстват за възможна 

заплаха
32

.  

3.4.2. Критерии за подбор и обучение. 

На фигура 3.6. са посочени примерните критерии за подбор и обучение. 

                                                           
32

 ECAC – Aviation Security Handbook (2014) 

Допълнително обучение по 

поведенчески анализ 

Да 

Не 

Не мога да преценя 

77,313,28

9,375
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Фиг.3.6. Примерни критерии за подбор на кандидати за обучение 

 

 3.4.3.  Форми и методи на обучение  

Преди обучение, лицата, отговарящи на изискванията за подбор, 

преминават входящ теоретичен тест. Всички лица следва да преминат през 

първоначално обучение,  преди да започнат да изпълняват служебните си 

задължения самостоятелно, за получаване на необходимите компетентности за 

извършване на поведенчески анализ. Първоначалните компетентности, умения и 

способности се поддържат на всеки пет години, чрез преминаване  през 

периодично обучение в уверение на това. Програмата за обучение трябва да 

включва темите, посочени на фигура 3.7. 

Анализ на поведението и интервюиране 

Фиг. 3.7. Теми, заложени в програмата по анализ на поведението и интервюиране 

Теми 

Терористични атаки след 11.09.2001 г. Цикъл на терористичната атака 

Анализ на стреса. Невербални индикатори за страх 

Анализ на поведението 

Задачи на сътрудника по анализ на поведението 

Признаци на подозрително поведение 

Документи за пътуване 

Техники за провеждане на интервю 

Индикатори за измама 

Процес по взимане на решение 

Способност за правилна реакция при откриване на потенциални нарушители  

Примерни критерии за подбор на кандидати за обучение  

Правни  изисквания 

Основно и специализирано 

обучение по авиационна 

сигурност в съответствие с 

НПСГВ.  

Достатъчен опит и познаване на съответната работна среда 

и в прилагането на контрол на достъп и патрулиране. 

Задачи  по 

упражняване на 

надзор  

Успешно участие в 

специализирано обучение за 

супервайзори. 

Достатъчен опит като супервайзор по сигурността  

Достатъчен опит като ръководител на екип, изпълняващ 

функции по сигурността. 

Способност за 

реагиране при 

инциденти  

Добро познаване на 

прилаганите процедури и 

стандарти.  

Лесно адаптиране към нови ситуации, бързо мислене с цел 

своевременно реагиране на извънредни ситуации, увереност 

и способност за вземане на решения. 

Способност за 

изготвяне на доклади  

Познания на системата за 

докладване и пписане на 

доклади. 

Способност да използва точен и ефективен писмен език  

Способност да 

комуникира  

Познаване на необходимата 

лексика  

 

Способност да формулира ясна мисъл и да взаимодейства 

по убедителен начин  

Образование 

Притежаване на минимум 

бакалавърска степен на 

образование. 

Познания в областта на историята, географията, 

културологията , психологията. 

Владеене на чужди  

езици 

Познаване на минимум 

английски език. 

Устно и писмено владеене на чужд език за провеждане на 

интервю. 
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Обучението следва да бъде комбинирано – включващо обучение в учебна зала, 

практически занятия, практически упражнения в работната среда и обучение на 

работното място (On the job training), не по-малко от 40 часа, което е свързано с 

практическото прилагане на придобитите теоретични знания и развиване на 

практически умения за работа. Всяко лице демонстрира познания по въпросите, 

свързани с поведенчески анализ чрез практически и писмен тест.  

 

3.4.4. Място на сътрудниците по поведенчески анализ. 

Стратегията за разполагане на служителите, осъществяващи поведенчески 

анализ е от основно значение за ефективността на допълнителната мярка за сигурност. 

Служителите по сигурност на съответното летище, прилагащи техники за извършване 

на поведенчески анализ – сътрудник по поведенчески анализ (СПА), трябва да 

извършват наблюдение и патрулиране във всички зони за сигурност и обществените 

зони на летищата.(фиг. 3.8.). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Фиг. 3.8. Зони за наблюдение и анализ на поведението 

 

Фиг. 3.8. Зони за наблюдение и анализ на поведението 

Особено внимание трябва да се обръща на зоните в терминала, пред 

пункта за проверка и в близост до него, както и на паркингите и пътищата, които 

са на свободен достъп.   

3.4.5. Етапи за  извършване на поведенчески анализ. 

Поведенческият анализ се извършва на три етапа (фиг.3.9). Първият етап е 

свързан с наблюдение на определени зони от обучен служител, за лица, които 

проявяват специфични признаци на подозрително поведение. На втория етап се 

провежда интервю с пътника, с цел изясняване причината за подозрителното 

поведение, забелязано по време на етапа на наблюдение и взимане на решение в 

края на интервюто. Сътрудникът по поведенчески анализ трябва да реши дали да 

позволи на пътника да продължи пътуването си или да ескалира ситуацията, 

като пътникът бъде подложен на допълнителни проверки за сигурност или се 

уведомят представителите на МВР.  
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3.9. Етапи за извършване на поведенчески анализ и интервюиране 

 

3.5. Алгоритъм за извършване на анализ на поведението и 

интервюиране 

Особеностите на познанията, които е необходимо да имат служителите, 

извършващи поведенчески анализ налага разработването на общовалиден 

алгоритъм, определящ последователността на техните действия, в зависимост от 

това дали причините, породили съмнение у тях, вследствие на подозрителното 

поведение са основателни или не. Въз основа на методиката за провеждане на 

поведенчески анализ, авторът на дисертацията предлага алгоритъм за 

извършване на анализ на поведението и интервюиране. За визуална представа на 

логическите връзки между отделните действия в алгоритъма, на Фигура 3.10. е 

представено описанието му чрез блок – схеми.  

 

 

 

 

 

 

 

НАБЛЮДЕНИЕ 

 

 

 

 

 

Етап 1 

НАБЛЮДЕНИЕ 
за лица с подозрително 

поведение 

Етап 2 

ИНТЕРВЮ/ 

РЕШЕНИЕ 

Етап 3 

ЕСКАЛИРАНЕ/ 

ОСВОБОЖДАВАНЕ 

Извършва се от цивилни 

служители, които не се 

различават от обичайната за 

едно летище обстановка, за 

да може лицата, които не 

подозират, че са 

наблюдавани, да разкрият 

своите негативни 

намерения. 

Провежда се за изясняване 

дали причините, 

предизвикали 

подозрително поведение 

имат задоволително 

обяснение и да се вземе 

решение дали пътникът 

може да бъде допуснат до 

борда на ВС. 

 

При решение ескалиране се 

уведомява дежурният служител 

на РД „Гранична полиция“. При 

съмнение за пътник преди 

пункта за проверка, сътрудникът 

сигурност уведомява 

супервайзора на пункта за 

проверка и в негово присъствие, 

същият, се подлага на 

задълбочена проверка за 

сигурност. 
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3.10. Алгоритъм за извършване на анализ на поведението и интервюиране 
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ИЗВОДИ от ГЛАВА 3 

 

1. Мотивите една личност да стане терорист са многообразни, 

понякога взаимно допълващи се, но категорично не са еднозначно характерни 

само и единствено за терористични действия. 

2. Изследванията, свързани с психологията на терористите и 

изведените основни теории: психопатологична теория, когнитивна теория, 

социалнокогнитивна теория, персонологична теория, социалнопсихологическа 

теория доказват, че от психологическа гледна точка, терористите са 

изключително хетерогенни и, независимо от целите, които си поставя индивида 

или групата, с която се идентифицира всеки терорист, всяка личност е 

мотивирана от собствен комплекс от психологически опит и черти, което прави 

невъзможно определянето на профил на типичния терорист. 

3. Предложеният алгоритъм за извършване на поведенчески анализ, в 

съчетание с програмата за анализ на поведението и интервюиране, водят до 

практическа реализация на методиката за обучение на служителите в системата 

за авиационна сигурност на Република България. 

4. Въведените методики за извършване на поведенчески анализ в 

държави като Израел, Америка, Англия и други, водят до намаляване на 

реализираните актове на незаконна намеса, което свидетелства, че подобна може 

да бъде успешно интегрирана и в националната система за авиационна сигурност 

на Република България. 

 

ОБЩИ ИЗВОДИ 

1. Анализът на изградената система за авиационна сигурност в 

гражданското въздухоплаване на Република България показва, че тя е 

структурирана и функционира в съответствие с определените международни, 

наднационални и национални правила и норми, но се нуждае от адаптиране към 

съвременните предизвикателства. 

2. Гражданското въздухоплаване е притегателен център за иновативни, 

динамични и непрекъснато развиващи се злонамерени действия, поради което е 

необходимо системата за авиационна сигурност да се развива за подобряване на 

своята проактивна дейност. 

3. Успешното интегриране на поведенческия анализ в националната 

система за авиационна сигурност допринася за проактивното откриване на 

потенциални заплахи срещу гражданското въздухоплаване, като по този начин 

се усъвършенства системата за авиационна сигурност в гражданското 

въздухоплаване на Република България.  
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РАЗДЕЛ III. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ 

 

НАУЧНИ, НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ И ПРАКТИКО-ПРИЛОЖНИ 

ПРИНОСИ 

 

Научен принос  

1. Обогатява се теорията в областта на авиационната сигурност, чрез 

предефиниране на понятието „система за авиационна сигурност“. 

2. Доразвива се знанието, чрез извършената периодизация на актовете на 

незаконна намеса в гражданското въздухоплаване. 

Научно-приложни приноси 

1. Представена е методика за обучение и подготовка на служители от 

системата за авиационна сигурност за осъществяване на поведенчески анализ. 

2. Изведен е алгоритъм за извършване на анализ на поведението и 

интервюиране. 

Практико-приложни приноси 

1. Създадена е програма за обучение на служители по сигурността за 

осъществяване на поведенчески анализ. 
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