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Сценарий 9a. Терористичен акт с използване  
на ОръжИЕ ЗА МАСОВО УнИЩОжЕнИЕ –  

биологично оръжие (биотероризъм)

В контекста на сценарии „БАЛКАНИ ЗАВИНАГИ“, „БАЛКАНСКИ КОНЦЕРТ“ и 
„ПРЕДИЗВИКВАНЕ НА хЕГЕМОНА“. 

Етикет на ситуационния сценарий: „Антракс 1“*
Географски обхват – Територията на страната, с потенциал за трансгра-

ничен
характер на конфликта – Терористичен акт
Интензитет – Висок
Съюзна подкрепа – Операция на ЕС за оказване на помощ при терористичен 

акт
Равнище на заплаха – Високо, с възможност за ескалация на територията 

на други държави
Равнище на амбиция – Участва с ограничени специализирани сили и сред-

ства 
Задача на ВС – Подпомагане действията на гражданските власти за овла-

дяване на кризата
Основни операции – Хуманитарни и логистични
Контингент – ВМА, формирования за ЯХбЗ, сили и средства за въздушен и 

сухопътен транспорт

Николай Цветанов работеше в микробиологична лаборатория на научен институт. 
Беше защитил докторска дисертация и се стремеше към заемане длъжността на старши 
научен сътрудник II ст. Беше търсен специалист в областта си, участваше на почти всич-
ки научни конференции и семинари, като научните му интереси попадаха в областта на 
болестотворните микроорганизми при животните. проблем за него беше недостатъчно 
доброто владеене на английски език, което затрудняваше съвместната му работа с ана-
логични лаборатории в чужди страни. Беше женен, с две деца, като съпругата му също е 
научен работник.

Недоброто заплащане и постоянните конфликти в института, както и постоянната не-
сигурност за работното му място го изваждаха от равновесие. С израстването на децата 
финансовите проблеми започнаха да стават все по-значими и конфликтът между него и 
съпругата му се задълбочи. Това доведе до развода им, като съдът постанови правата вър-
ху жилището и децата им на съпругата му. След това Николай обитаваше мизерно таван- 
ско помещение в стара кооперация в близост до института, започна да прекалява с алко-
хола и често прекарваше нощите си пред компютъра в интернет. Беше изпаднал в дъл-
бока депресия, която усещаше като омраза към обществото, в което живееше, и единс-
твеният изход, който виждаше, беше спечелването на достатъчно пари за кратко време, 
което му се струваше единствената възможност, за да си върне предишното състояние 
на живот. Тази фикс идея го принуждаваше да търси начини да се свърже с подходящите 
хора, които достойно да заплатят знанията и информацията, която можеше да им предо-
стави. Търсенето по фирми и държавни институции обаче не му даваше никаква надеж-
да – тясната специализация, която имаше, не му даваше шанс да започне нова работа с 
достатъчно добро заплащане.

един ден получи e-mail от организация, чийто сайт беше посещавал. Бяха му допадна-
ли целите на тази организация, а именно борба за справедливо разпределение и изпол-
зване на обществените ресурси и възстановяване на социалната справедливост. искаха 
среща с него, като тонът  на съобщението му допадна със своята умереност и уважително 
отношение към него. Той отиде на срещата. Събеседниците му бяха двама, като единият 
се представи като лупо – функционер на организацията за европа, а другият не се пред-

* Наименованието на етикета е поставено от редактора.
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стави, но имаше видим азиатски произход. в съзнанието си Николай го кръсти Тигъра. 
Говореха на английски език за работата, проблемите му и се уговориха пак да се видят 
отново. На следващите срещи идеите, които му развиха, изведоха в съзнанието на Нико-
лай онези моменти от живота му, които го бяха довели до сегашното му състояние – не-
оценените му възможности, използване на научните му разработки от ръководителите 
му, които печелеха доста пари от проекти и лекции, а в същото време той не можеше 
да покрие дори елементарните разходи за децата си и т.н. допадна му идеята, че някой 
все пак трябваше да покаже на това вълче общество, че в него трябва да има достойно 
място и за онези, които в крайна сметка създават благата му. Направи му впечатление 
и огромните суми за които се говореше, че си разделят при успешна акция – такива, че 
нито той, нито децата му впоследствие вече няма да има финансови проблеми. Когато все 
пак попита какво ще се иска от него, в първия момент се вцепени от страшния сценарий 
на последствията, които той добре разбираше. Те искаха от него да изнесе от лабора-
торията бактерии на антракс и после да ги култивират в достатъчно количество и да ги 
превърнат в прах, който да се разпръсне в концертна зала. Николай много добре знаеше 
за какво става въпрос – създаване на биологично оръжие, защото самият той често си 
беше мислил колко политиците и обществото като цяло подценяват тази опасност, която 
идва от недобре охраняваните лаборатории и най-вече от нископлатените научни работ-
ници, работещи в тях. Най-големият проблем за антракса беше преобразуването му от 
течен разтвор в прах. за него обаче това не беше проблем, при наличие на необходимото 
оборудване и консумативи, набавянето на които нямаше да събуди никакво подозрение. 
Николай имаше страхове за това да не попадне в ръцете на полицията, но му обясниха, 
че неговата работа ще бъде само да вземе бактерията, да я култивира и да я превърне в 
прах - на частици 0,001 до 0,00� мм. Трябваше му време да размисли. След една седмица 
се съгласи и му дадоха половината от обещаните пари.

Явно, че с финансирането на работата нямаше проблеми, защото съучастниците му 
бързо наеха един апартамент в краен столичен квартал, внесоха оборудването под фор-
мата на мебели и материали за ремонт. за Николай не беше проблем да изнесе бакте-
рията на антракс от лабораторията и с помощта на съдружниците си, работейки вечер, 
успяха за една седмица да получат няколко килограма концентриран антраксов разтвор, 
без да предприемат особени мерки за защита. Сложността идваше във втория етап, ко-
гато трябваше да превърнат разтвора в твърдо вещество и да го смелят на микрочастици 
под формата на прах. Сложността произтичаше от прилагането на съществени мерки за 
защита на дихателните пътища. След месец имаха два килограма прахообразно вещество 
с антраксови спори.

петър Узунов имаше проспериращ бизнес в сферите на строителството и туризма. 
Седеше в офиса си на брега на морето и още беше под въздействието на големия кон-
церт отпреди два дни, не толкова  от музиката, която не му беше толкова близка, колкото 
от срещите с видни политици и други популярни личности. От сутринта не се чувстваше 
съвсем добре, болеше го ужасно глава, трудно дишаше, всички мускули го боляха и явно 
имаше температура. вдигна телефона и се обади на личния си лекар, който предположи, 
че се касае за грип и го очаква по най-бързия начин да дойде при него. подобни симптоми 
имаха немалка част от присъствалите на концерта. в италия знаменитата оперна певица 
аделина Скорца отмени концерт, защото се чувстваше неразположена, по същия начин 
се чувстваше и нейният импресарио, който я съпровождаше при концерта в балканската 
столица.

в двете водещи болници в столицата са приети значителен брой пациенти със странни 
симптоми, близки до грип. Трима пациенти умират бързо и здравните власти са обезпоко-
ени. След аутопсията на починалите са изолирани бактерии на антракс. до момента никой 
не информира широката общественост за случилото се в двете болници, като подобна 
информация пристига и от други градове на страната. Медиите търсят информация с пре-
зумпцията за нова грипна епидемия. На сайта на голям национален ежедневник постъпва 
информация с декларативен характер за извършен терористичен акт с биологично оръ-
жие от непозната засега организация.  ежедневникът тиражира информацията, която по 
време приблизително съвпада с провеждането на заседание на Съвета по сигурност към 
министър-председателя на страната. На съвета министърът на здравеопазването съобща-
ва данни за евентуално използване на биологично оръжие и възможност от възникване 

37.



290

на пандемия, ако по най-бързия начин не бъдат изолирани хората със симптоми на зара-
зяване с антракс. Министърът информира, че в част от областните градове няма необходи-
мите болнични условия за оказване на ефективна помощ на пострадалите. Към момента 
в страната са локализирани четири огнища на заразяване. предвид големия брой постра-
дали и необходимостта от значителни ресурси за установяване състоянието им, както и за 
извършване на превантивни мерки министърът предлага мобилизиране на целия нацио-
нален ресурс, както и искане на помощ от европейския съюз и НаТО.  предвид доразви-
ване на съществуващите способности за оказване на квалифицирана медицинска помощ 
е рационално да се развърне полева болница в покрайнините на столицата. Необходимо е 
в най-кратки срокове да се открие източникът на заразата, т.е. мястото, където евентуал-
но пострадалите са били, което да позволи да бъдат издирени всички присъствали, за да 
бъдат изолирани и не се допусне по-нататъшното разпространяване на заразата.  

Съветът по сигурност взема следните решения:
– да бъдат информирани президентът на страната и европейския съюз, както и съсед-

ните страни;
– огнищата на зараза да бъдат изолирани, като не се допускат излизане и влизане на 

граждани в тях или ако е необходимо такова, да бъдат спазвани мерките за индивидуална 
защита и неразпространение на заразата;

– спешно да започне развръщането на полева болница, като се осигури резерв от 
специализирани транспортни средства  за превозване на пострадали;

– органите на МвР във взаимодействие със Столична община да предприемат неза-
бавни мерки за установяване на кръга от заразени лица;

– в готовност за работа да бъдат приведени всички лаборатории, имащи възможност 
за изследване на клинични материали, като при необходимост от превоз на същите да се 
осигурява сигурността им;

– при установяване на чужди граждани, които евентуално са заразени, незабавно да 
се информира съответното посолство или консулска служба;

– да се изготви в подходяща форма информация, която да бъде разпространена чрез 
медиите за мерките, които трябва да предприемат гражданите за предпазване от заразя-
ване и поведение при установяване на симптоми на заразяване.

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ВС:

подпомага дейността на специализираните структури на изпълнителната власт, като 
изпълнява следните задачи: 

а. информационно осигуряване на действията по разкриване и задържане на извър-
шителите на терористичния акт.

B. при изолиране района на кризисната ситуация, превозване и оказване на специ-
ализирана медицинска и психологическа помощ на пострадали граждани, превозване, 
съхранение и погребване (унищожаване) на мъртви тела. 

C. Унищожаване с огневи средства с малък и среден обсег на действие на превозни 
средства, сгради и др. постройки в случай на необходимост. 

D. Оказване на хуманитарна помощ на пострадало население. 




