ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

JEROME
Подобряване на капацитета и оперативна
съвместимост за RO-BG трансгранична
незабавна реакция на заплахи с взривни
вещества и ХБРЯ компоненти
Код на проекта : 15.3.1.051, e-MS ROBG - 121

БРОШУРА

www.interregrobg.eu
Проект „JEROME - Подобряване на капацитета и оперативна съвместимост за RO-BG трансгранична незабавна
реакция на заплахи с взривни вещества и ХБРЯ компоненти“ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България.
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.

Програма INTERREG V-A Румъния-България
JEROME
Подобряване на капацитета и оперативнасъвместимост за RO-BG трансгранична незабавна
реакция на заплахи с взривни вещества и ХБРЯ компоненти
Приоритетна ос 3: Безопасен регион
Конкретна цел 3.1: Подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион
Обобщение на проекта
Целта на проекта е подобряването на капацитета за реагиране и на способностите на службите
за спешна реакция, в резултат на последните промени в националното законодателство. Целта
на проекта е също подобряването на начина, по който конкретните дейности на тези служби
се извършват на място, под координацията на специализираните структури в Полицията,
веднага след настъпването на такова събитие, с химично-биологично-радиологично-ядреновисока мощност взривни вещества (CBRN).
Стратегическата цел на проекта е осигуряването на система за бърза реакция при CBRN
аварии в румънско-българска трансгранична зона, която ефективно да предоставя / използва
предоставяните услуги от двете страним, в ползата на населението в целия регион.
CBRN полицейски сили на двете страни ще получат еднакво оборудване, което да им помага
да събират данни за оценяването на събитието по отношение на вида, големината и включените
фактори, ще възстановят контрола и безопасност в зоната. Оборудването за бързо откриване
на CBR замърсяване ще бъде на разположение на силите за намеса, заедно с необходимите
средства за предаване на данни към органите за управление при извънредни ситуации. По
този начин се осигурява адекватно и ефективно реагиране в случай на такъв вид събитие.
Оперативните сили ще се възползват от специализирано оборудване за събиране на пробите,
които ще бъдат използвани от Националния институт по физиката на материалите (INFM), с
цел оценяване на дългосрочните ефекти и възможностите за намаляване на тези ефекти.
По този начин проектът осигурява необходимите средствата за ефективно изпълнение
на Решение Е.С. 2008/617/JHA, относно трансграничното сътрудничество между силите за
специална намеса, с цел интегрирано управление на CBRN аварийни ситуации, на регионално
ниво.

Общи териториални предизвикателства
Различни опасни химични, биологични и радиоактивни материали (опасни материали) се
намират в румънско-българската трансгранична зона, произтичащи от транспорт, технологични
процеси или под формата на остатъци на промишлени отпадъци, но и в резултат на възможни
престъпни действия, поради геополитическия контекст.
Спешните ситуации, свързани с опасни материали, са сред основните притеснения
на властите, заради техния транснационален характер и ефект върху околната среда,
населението и икономиката. Определянето на неотложността на ситуацията на ранен етап е
от съществено значение за планирането на интервенцията и рентабилно решаване. Заради
това, през 2015г в Румъния и България специализираните полицейски сили били интегрирани
в национални системи за реагиране при спешни ситуации и получили специфични задачи на
силите за бърза намеса при CBRN ситуации. Правните задачи на полицейските сили включват
от животоспасяващи мисии и обезпечаването на зоната до събиране на информация, която
да помага при идентифицирането на вида на събитието, и проби. Проектът предлага всички
тези инструменти и инициализира създаването на RENFLAB. Това е регионална лаборатория
за криминалистичен анализ на средата, която ще работи като сертифициран орган за анализ
на регионално ниво. Решение CE 2008/617/JHA предлага необходимата среда за създаване
на силите за бързо реагиране при CBRNе ситуации. Те ще бъдат оперативно съвместими в
Румъния и България, ще действат на регионално ниво, имайки предвид че трансграничния
регион ще се счита един регион, със свободно преминаване на границата.

Основната цел на проекта
Безвъзмездните средства FERD позволява координирано и интегрирано оборудване на силите
за бърза намеса в граничната зона, като се предоставят необходими парични средства и силна
платформа за взаимодействие между организациите в двете страни на границата. По този
начин се осигурява много добро сътрудничество и също така постигането на стратегическите
цели на проекта в сравнително кратък период време.
Очаквани резултати
Проектът ще осигури за специализираните сили за CBRN аварии ситуации най-съвременно
оборудване за откриване на опасни материали, в допълнение към необходимите средства за
бързо движение и ефективна изолация на съответните материали.
Проектът е фокусиран върху осигуряването на оптимална степен на оперативната
съвместимост, на всички нива, между CBRN сили за бърза намеса на двете страни на границата,
имайки целта да се положат основите на партньорство, което да гарантира защитата на цялата
трансгранична зона.
Интегрираната регионална сила за бърза намеса CBRN има способността да работи при случай
на аварии ситуации и технологични заплахи на нивото съгласно стандартите и изискванията
на ЕС. Тя се състои от:
• Специализирани мобилни устройства за химични изследвания и в случай на
радиации.
Те представляват много специализиран инструмент, който се използва от силите за
бърза намеса в случай на CBRN ситуации, изключително сложни, за бързо идентифициране
на вида на наличните опасни. Конфигурацията на такива организация е резултат на анализ
на преобладаващите вида CBRN събития в трансграничната зона и също така резултат на
извършения редовен анализ извършен от специализираните държавни органи, относно
рисковете такива CBRN събития да се случват в референтната зона. Силите за намеса
имат на разположение специализирано оборудване, включително робот за намеса с
дистанционно управление, снабден със сензори за откриване на потенциални химически
и радиационни опасности, система за сканиране с рентгенови лъчи, спектрометрични
системи за откриването на химичните токсични материали, системи за манипулиране
на експлозивните устройства, устройства за защита и обеззаразяване на персонала и
комуникационни устройства.
• Брой налични звена в случай на CBRN събитие, за пиротехнически интервенции - 4
Те се използват в случай на интервенция при CBRN събитие в трансграничната зона.
Оборудвани са с необходимите устройства за контрол по време на CBRN интервенции,
свързани с наличието на експлозиви с висока мощност. Също така, те се възползват
от интегрирано оборудване за откриване и идентифициране на опасни химически,
биологични и ядрени материали, както и от необходимите комуникационни устройства, за
точно докладване от място на събитието и за ефективна координация на интервенцията.
• Устройства за безопасно транспортиране на химични, биологични, радиоактивни
проби
При случай на CBRN инциденти, специалните полицейски сили за намеса са
единствените структури в рамките на националната система за управление на
извънредните ситуации, които имат авторитета и компетентността да осигуряват,
събират и носят CBRN доказателства от място на събитието, за определянето на
причините. Мобилната единица ще има ролята да транспортира събираните от цялата
трансгранична зона данни, от специалните екипи за намеса в случай на CBRN ситуация,
до оторизираните лаборатории. Също така, тя ще бъде оборудвана с всички необходими

средства, за осигуряване на безопасно транспортиране на материалите, без те да са
повредени или кръстосано замърсяване по време на транспортирането им или заради
влиянието на външни фактори
Всичко това ще бъде разпределено равномерно между екипите за CBRN ситуации в Румъния
и България.

Оторизирана лаборатория
CBRN ще поддържа (официално) партньорство с новата създадена партньорска лаборатория
“RENFLAB”, част на INFM, което включва обмен на нужните научни умения и опит, и ще
осигури необходимата рамка за конфиденциалност и безопасност за извършване на анализи
върху опасни материали.
Сътрудничеството с партньорската лаборатория ще осигури възможност за CBRN структури
да участват в научноизследователската дейност и разработването на нови технологии за
покриване на съществуващите пропуски по отношение на способности, както и да сътрудничат
с експерти по определянето на най-добрите практики по съдебен анализ на CBRN материали.
В рамките на проекта JEROME, RENFLAB ще бъде оборудван с анализатор на частици, който
ще бъде използван за измерването на размера на потенциално опасните частици в събраните
твърди, течни или газообразни проби. Точно определяне на размера на частиците е важен и
необходим параметър при оценяването на степента на разпространението в околната среда
на евентуален замърсител, рисковете за хората, които са вдишали / поглъщали замърсителя,
както и при идентифицирането на техния възможен източник, определянето на степента
на химическо разграждане, в което се намира, или при идентифицирането на решения за
неговото изолиране.
Рентгенов флуоресцентен спектрометър. Устройството представлява бърз и точен начин
за определяне на състава и концентрацията на елементите в събраните проби. Ефективността
му се дължи по-специално на факта, че той не зависи от химическото състояние на атома,
което означава, че той може да открие токсичния потенциал на елементите, включително на
нивото на молекулите или на нивото на твърдите структури, като метални или керамични.
С това устройство следи на замърсители могат да бъдат открити в структури на строителни
материали или в структурата на почвата в засегнатата зона.

Партньори и бенефициенти на проекта
Румънски партньори

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗВИТИЕ НА ФИЗИКАТА НА
МАТЕРИАЛИТЕ - INCDFM
Националният институт по изследване и развитие на физиката на материалите е найголемият институт в Румъния, посветен на изследването и развитието в областта на физиката
за кондензираното състояние и на материалите. INCDFM се развива като център за високи
постижения в областта на научните изследвания и обучението (докторски изследвания,
магистри, курсове по специализация) и осигурява подходяща среда за интердисциплинарни
изследвания в областта на материалознанието. Изследователската област включва физиката
на твърдото тяло (теоретично изследване), наноструктури и функционални материали за
приложения в областта на енергетиката, информационните технологии, медицина и опазването
на околната среда. INCDFM се възползва от нова инфраструктура за изследвания, която беше
придобита през последните 5-7 години и която е оборудвана с най-съвременни устройства, за
синтез и обработка на материалите, характеризирането на физичните, оптични и структурни
качества, със силен фокус в областта на науката на повърхностните и интерфейсите.
Ръководството на института води политика на балансирано развитие между фундаменталните
и практическите изследвания.

Институтът се намира на само 65 километра от границата между Румъния и България
и е най-близата и най-голямата инфраструктура по науката за проучване на материалите.
Допълнително към високо-квалифицирани изследователи и специализираните техници, INCDFM се възползва от нова инфраструктура за изследване, която се е развила през последните
години, и която има най-модерното научно оборудване за характеризирането на структурните,
оптичните и физичните качества на съвременните материали.
INCDFM разработва нов център, RITecC (~ 3500 кв.м пространство за лаборатории), посветен
на приложения. Този нов център вече включва инфраструктура за анализ на вазжни за околната
среда материали (XPS, GC-MS, HRTEM + електронна томография), стойността ну е до 2 М€, и
отговоря на различни нужди, част на настоящия проект.

Структурни, морфологични и композиционни анализи в INCDFM
Електронен микроскоп с висока разделителна способност (до атомно ниво)

Морфология, кристална структура и карти
на елементния състав на образците

Електронен Спин Резонанс
Анализ на примесите

Контролирани симулации на токсични и експлозивни
газове използвайки станция за смесване на газ

Фотоелектронна рентгенова спектроскопия
Повърхностни анализи, които могат да идентифицират атомни видове и химични връзки

3D анализ на повърхността с атомна микроскопия сила (AFM)

Повърхностна топография

Спектроскопия - поглъщане на рентгенови лъчи

Газова хроматография и масова
спектрометрия

Местна структура с атомна селективност
Дифракция с рентгенови лъчи за прахове, тънки филми, обемни материали

Кристалната структура на пробите

Оптично характеризиране на материалите
Получаване на отпечатъците на материалите
UV-VIS-NIR абсорбционна спектроскопия
в твърди и течни материали

Анализи на термолуминисцентни

Химически и структурни анализи

История на материалите: възраст, история
на облъчване, ретроспективна дозиметрия

Инфрачервена абсорбционна спектрометрия

Измервания за контактния ъгъл

Повърхностното напрежение,
способност на напояване / свързване

Отпечатък на образеца / пробата

Спектроскопия за измервания на фотолуминесценцията

Електронна структура на материалите

Раманова спектроскопия

Химичен състав и молекулна структура

Термофизичен анализ
Поведение на материалите в широка гама параметри на околната среда: температури (от -270⁰C
до 1600⁰С), налягане (от 10-3 Pa до 1 GPa), магнитни полета (до 14T). INCDFM е единственият
изследователски институт в Румъния, който се възползва от Mössbauer спектроскопия.

ОБЩО ОПИСАНИЕ НА СЛУЖБАТА ЗА СПЕЦИАЛНИ
ИНТЕРВЕНЦИИ И ДЕЙСТВИЯ (SIIAS)
Службата за специални интервенции и действия е централното звено на Румънската
полиция, което оперираща в областта, известна като специални действия и интервенции,
сложна дейност заради заплахите, на които е изложена.
Създаването на SIIAS в рамките на Генералната полицейска инспекция доказва способността
на институционално адаптиране към нуждите за безопасност на обществото. Установяването
на професионални стандарти на закона и зачитането на правата на човека създадоха условия
за съвместимост с елитните звена на полицейските сили в държавите-членки на ЕС.

Европейската роля на Службата за специални интервенции и действия беше създадена през
април 2007г, когато звеното стана равноправен член на Atlas Group. Това е група създадена
в резултат на отговора на структурите на Европейския съюз за вълната от терористични
нападения, започнал от 11-ти септември 2001г, и за екзацербация на насилствени
престъпления, извършени в европейската зона. Групата включва като членове полицейски
сили от 41 държави-членки на ЕС.
От 2008г, SIIAS стана и член на Европейската мрежа за отстраняване на експлозивни устройства
– това е европейска група звена за намеса в държавите-членки на ЕС за пиротехнически
интервенции, но и от други поканени държави.
Службата за специални интервенции и действия има като задача да участва в мисии за
възвръщане на заложниците, залавянето на изключително опасни престъпници, мисии за
закрила, мисии за интервенция при CBRN събитие и пиротехника.
В областта на специалните интервенции и действия, звеното се е възползвал от европейски
средства по програма ISEC2011 и е имплементирало два проекта.
Специалната интервенция в граничните ситуации от 2013 до 2016 г. е разработена в
партньорство с Българското специално звено за борба с тероризма (SUCT). В рамките на този
проект бяха проведени шест упражнения заедно с българските партньори, и експериментална

стрелба. Също така, са били организирани няколко фокусни групи по тема нападение.
Бюджетът на проекта е бил 309,131.73 Евро.

Проект SCAP – Укрепването на способностите за действие при заплаха с импровизирани
взривни устройства е друг проект разработен от SIAS между 2013 и 2016г. Партньор в проекта
беше Българското специално звено за борба с тероризма – SUCT.
По проекта са били извършени 5 дейности за подготовка, 6 работни посещения, обмени на
опит и тест със специално натоварване, за неутрализирането на взривните устройства.
Над 100 служители на Румънските полицейски сили участваха в обученията и над 35
български пиротехнически екипа. Финансирането от ЕС за този проект беше до 339.548.88
Евро. Обученията бяха координирани от експерти на Европейския съюз.

Увеличаването на капацитета за намеса на Румънската полиция в борбата срещу тероризма в
момента е основната грижа на Службата за специални интервенции и действия и е реализирана
чрез финансиран проект от европейски фондове чрез Фонда за вътрешна сигурност. Периодът
на изпълнение е 2016-2019г. Бюджетът на този проект е 17.923.194 лея. Целта на проекта
да осигуряването на интервенционните структури в Румънската полиция със специфични
техники и материали и също така участието в обучителни сесии на най-малко 523 полицейски
служители на интервенционните отделения.

Разработването на двата проекта в партньорство със българското специално звено за
интервенция доведе до унифициране и хармонизиране на техниката и тактика при интервенция.
Двата проекта ще бъдат обединени в рамките на проект JEROME. Това е проект, който се
стреми да изпълни желанието на Решение JHA 617-2008 относно осигуряването на взаимна
подкрепа между специалните звена за намеса на държавите-членки на ЕС.

Bulgarian partners

Специално звено за борба с тероризма (SUCT)
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, БЪЛГАРИЯ
Специалното звено за борба с тероризма беше създадено през 1979г, в резултат на
увеличаването на терористичната дейност в цялата Европа през 70-те години, а отразяването
му в България е било наречено „Моторизиран оперативен независим батальон “ (SOMB) в
структурата на Министерството за вътрешни работи. Началната структура имаше една военна
база. През 1992г звеното е било реорганизирано и е получило сегашното име - Специалното
звено за борба с тероризма (SUCT). От 2013г, в резултат на промяна на закона на Министерството
за вътрешни работи, Звеното на сапьорите стана неразделна част на SUCT.
Специалното звено за борба с тероризма (SUCT) е специализирана секция на Министерство
за вътрешни работи, под прякото ръководство на главния секретар за борба с тероризма,
защита на стратегическите и с голямо значение цели и борбата срещу тежките престъпления.

Според сферата на дейност агентите на SUCT изпълняват мисии за предотвратяване
и неутрализиране на терористични дейности, мисии за освобождение, идентифициране и
неутрализиране на импровизирани взривни устройства и разработване на необходимите
технически средства за осъществяване на тези дейности. Те също така се занимават с
физико-химични анализи и специализирана оценка на експлозиви, неизвестни вещества,
взривни устройства и техните компоненти; организират и защитават длъжностни лица на МВР,
други държавни служители и представители на различни организации, докато изпълняват
своите задължения в съответствие със задълженията си и участват в специални операции с
регионалните полицейски служби.
По време на освобождаването на заложниците, задържането на особено опасни лица, в
ситуации, когато те са изправени пред въоръжени лица и когато диктуват спецификата на
определени тактически ситуации по време на процедурите с експлозиви и импровизирани

взривни устройства, агентите на SUCT имат законното право да използват огнестрелни оръжия,
взривни вещества, пиротехнически материали, химически и технически средства, които са
част от оборудването на звеното. Агентите носят специална защитна екипировка и оборудване,
което гарантира тяхната лична безопасност и защитава тяхната самоличност, когато трябва да
изолират зоната, да спрат или да пренасочат гражданския трафик по други пътища, да спрат
за известно време водата, газа или да прекъснат телекомуникациите.

От 2007г, Специалното звено за борба с тероризма стана член на Европейския център за
борба с тероризма за Специалните звена за интервенция на Полицията „ATLAS”.
От 2008г, българското звеното на сапьорите стана член на Европейската мрежа EOD –
официалната европейска организация за CBRN събития.
Европейски проекти на SUCT:
• HOME/2011/ISEC - Подобряване на капацитета за действие в случай на заплахи, свързани
с импровизирани взривни устройства – партньор на GIRP (SIAS) - 381,130 Евро
• HOME/2011/ISEC - Специални интервенции при извънредни ситуации – партньор на GIRP
(SIAS) + 275,432 Евро
• Фонд за “Вътрешна сигурност” – Модернизирането на обучителната база и засилване на
мерките за защита срещу терористични атентати с бомба - 3,000,000 Евро
• INTERREG V-A Ръмъния-България - JEROME - Способности и оперативна съвместимост на
румънско-българска интервенция, при химично-биологично-радиологично-ядерновзривни събития - партньор на INFM и GIRP (SIAS) - 6,000,000 Евро.

Звеното на сапьорите се състои от няколко специализирани екипа за намеса за бърза
реакция на територията на България в случай на CBRN събития. При откриването на такива
опасни или експлозивни материали тези екипи провеждат разследвания на място и събират
доказателства заедно с други оперативни структури на Министерството на вътрешните
работи. Звеното открива, идентифицира и неутрализира импровизираните взривни
устройства и разработва необходимите технически средства за провеждане на дейности като
физикохимични изследвания, оценка на взривни устройства и неизвестни опасни вещества,
осъществява технически разследвания и сътрудничи с други звена на МВР, в случай на
големи промишлени аварии, да разработи планове за действие при извънредни ситуации и да
определи възможности силите за CBRN събития.
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