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Уважаеми дами и господа,

На фона на динамично развиващата
се среда, Република България се
превръща в ключов фактор за
изграждане
и
поддържане,
в
национален,
регионален
и
международен план, на стратегически
енергийни и транспортни обекти.
Повишаването на тяхното количество,
разнообразие и разширяването на
териториалните области, в които те се
намират, в съчетание с увеличаващите
се рискове от терористични действия,
налага
предприемането
на
синхронизирани мерки за тяхната
защита, не само по отношение на
използването на системи за наблюдение,
ранно предупреждение и оповестяване,
но и средства за адекватна реакция. На
практика, съществува необходимост от
разработване, на Национална Система
за Защита на Стратегически Обекти.
И точно тук е основополагащата
роля на родните, българска наука и
производствени предприятия, които със
своя капацитет трябва да създадат така
необходимите ни способности за
своевременна и надеждна защита на
хората и инфраструктурата. Защо
родната наука и производители? Защото
най-важният
фактор,
гарантиращ
успешната защита е ноу-хауто за
нейното изграждане и осигуряването на
независима национална поддръжка за
функционирането
й,
осигуряваща
национална автономност. В противен
случай, преобладаващото ползване на
разработени технологии и оборудване
извън страната, за целите на защитата на
обекти в България, увеличава риска от
пробив в изградената система за защита.

Ladies and gentlemen,

On the background of a dynamically
developing environment, Republic of
Bulgaria turns into a key factor, in national,
regional and international frames, for
building and maintenance of strategic
power and transportation facilities. The
increase of their quantity, variety and the
expansion of the territorial areas in which
they are located, combined with the
growing risks of terrorist activities,
necessitate taking synchronized measures
for their protection, not only concerning the
use of systems for monitoring, early
warning and annunciation but also the
means of adequate reaction. In practice,
there is a necessity of developing a
National
Strategic
Critical
Infrastructure Protection System.
The fundamental role of the native,
Bulgarian
science
and
production
enterprises, which by their capacities
should provide the so necessary for us
capabilities for on-time and reliable
protection of the people and infrastructure
is just here. Why the native science and
producers? Because the most important
factor that guarantees the successful
protection is the know-how for its building
and the assurance of independent national
maintenance of its functioning, thus
providing national autonomy. Otherwise,
the predominant use of developed abroad
technologies and equipment for the
purposes of protecting facilities in Bulgaria
increases the risk of break-down in the
built safety system.
It is necessary that this system and its
components are built in compliance with
the requirements of the North-Atlantic
Treaty Organization and the European

Тази система и нейните компоненти
е необходимо да бъдат изградени в
пълно съответствие с изискванията на
Организацията
на
Северноатлантическия договор и Европейския
съюз в областта на борбата срещу
тероризма. Определяща е Европейската
Стратегия за борба срещу тероризма и
свързаните с нея документи. Тяхното
прилагане е особено важно за България,
като се има предвид, че две от нашите
граници са външни за ЕС – южната
сухопътна и източната морска граница.
В контекста на ангажиментите на
нашата страна към колективната
сигурност на ЕС и националната
сигурност на България, Института по
металознание “Акад. Ангел Балевски”
(ИМет) разработи интегрирана система
за защита на пристанища. Системата е
създадена на основата на нашият повече
от 30 години опит в областта на
наблюдението,
идентификацията
и
противодействието
на
подводни
заплахи,
съвместната
ползотворна
дейност с Министерството на отбраната
и ВВМУ “Н.Й. Вапцаров”, както и
участието ни в Програмата на НАТО за
борба срещу тероризма. Отделните
компоненти на системата успешно
функционират в десетки страни-членки
на НАТО и ЕС. Използваните
технологии са изцяло разработени в
ИМет, а една голяма част от тях нямат
световен аналог.
Именно на тази основа, ние сме
убедени, че знанията, уменията и опита
на учените и специалистите от ИМет
могат с успех да бъдат ползвани при
изграждането на съвременна система за
защита
на
Черноморските
ни
пристанища, която да стане неразделна
част от Националната Система за
Защита на Стратегически обекти.

Union in the field of anti-terrorism. The
determinant is the European Union
Counter-Terrorism Strategy and the related
documents. Their application is particularly
important for Bulgaria taking into account
that two of our borders are outer ones for
the EU – the southern land and the eastern
sea borders.
In the context of the engagements of our
country to the EU collective safety and
Bulgarian national security, the Institute of
Metal Science “Acad. A. Balevski” (IMS)
has developed an integrated system for
harbor protection. The system has been
realized on the base of our experience for
more than 30 years in the field of
monitoring, identification and reaction
against underwater threats, the joint
beneficial activities with the MoD and the
Naval Academy “N. Y. Vaptsarov” as well
as our participation in the NATO Defence
Against Terrorism Program. The individual
system components are successfully
functioning in tens of NATO and EU
member-countries. The technologies used
are entirely developed in the IMS and a
large part of them have no world analog.
Just on this base we are convinced that
the knowledge, abilities and experience of
the scientists and experts of IMS may be
successfully used in the building of modern
protection system for our Black Sea
harbors which is to become an integral part
of the National Strategic Critical
Infrastructure Protection System.
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