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Уважаеми читатели,
Заявки за получаване на настоящия и следващи броеве на списанието 

в хартиен вариант могат да бъдат направени по телефон на 02/962 05 
23 и на e-mail: info@profisec.bg. Списанието ще ви изпратим безплатно. 
Всички броеве могат да бъдат изтеглени в електронен вариант от уеб-
сайта на Профисек ЕООД. Ще се радваме да получим вашите въпроси 
и идеи за теми в предстоящите броеве на PROFESSIONAL. Предоста-
вяме възможност за публикуване на мнения и материали на експерти в 
сферата на сигурността. Желаещите могат да се запознаят с условията и 
изискванията за публикуване чрез контакт с редакцията на списанието.

„Инфраструктура на разузнаването” е новата кни-
га на доц. инж. Милен Иванов, д-р, автор на редица 
статии в списание „PROFESSIONAL“, свързани с 
личната охрана, стрелковата подготовка, личната и 
корпоративна сигурност и защитата на класифици-
рана информация. Разузнаването е основна тема на 
изданието, разглежда се като специална организация, 
която изпълнява в системата на държавата определе-
ни функции: осигуряване на висшето ръководство на 
страната с разузнавателна информация и осъществя-

ване на специални дейности, насочени към оказване на съдействие на 
външно-политическия курс на своята държава и противодействие на 
позициите и влиянието на политически противници в чужбина. Тези 
две функции са присъщи на разузнавателните служби на всички типо-
ве държави в различни етапи на историческото развитие на човешкото 
общество. Кой и как реализира тези функции ще научите на страниците 
на книгата.

„Инфраструктура на разузнаването” можете за закупите или поръча-
те от офиса на Профисек ЕООД.

Българска търговско-промишлена палата и Агенция Булгарреклама 
Ви канят да вземете участие в 20-то юбилейно международно специа-
лизирано изложение за системи за сигурност и комуникации, контрол 
и наблюдение на обекти, пожароизвестителна и пожарогасителна тех-
ника, аварийна безопасност и транспортни средства SECURITY EXPO 
2013. Изложбата, провеждана под патронажа на министъра на вътреш-
ните работи, ще се състои от 6 до 9 март 2013 г. в Интер Експо Център 
– София. 

SECURITY EXPO 2013 ще е част от техническо изложение, което 
включва изложбите: MachTech Expo – за машиностроене, металоо-
бработване, металургия, заваряване; IFAM – за автоматизация, меха-
троника и роботика; INTRONIKA – за електроника, професионално 
оборудване и енергетика; PLAST – за пластмаси, каучук, химия и еколо-
гия; Transport & Logistics – за транспорт и логистика. За втора поредна 
година Националната асоциация на фирми за търговска сигурност и 
охрана (НАФТСО), член на Конфедерация на европейските услуги за 
сигурност CoESS, ще е партньор при организирането на изложението. 
Агенция Булгарреклама има сътрудничество и с Bayern Messe, които са 
официален агент в Китай при популяризирането на SECURITY EXPO 
2013. 

SECURITY EXPO 2013 привлича производители, вносители, изно-
сители, които предлагат специализирани продукти и услуги в областта 
на сигнално-охранителните системи, видеонаблюдението и контрола 
на достъпа, комуникационно-информационните мрежи, киберсигур-
ността, техниката за пожароизвестяване и пожарогасене, средства и 
оборудване за сигурността на промишлени, комунални и обекти на кри-
тичната инфраструктура, лични предпазни средства, физическа охрана, 
специална предпазна екипировка, специализирана литература и други. 

Традиционно по време на изложението ще се проведе богата съпът-
стваща програма, включваща лекции по актуални теми, презентации, 
демонстрации на нови продукти и др., представени от специалистите в 
бранша. Изложението и съпътстващите го събития ще привлекат вни-
манието на специализираните структури от системата на МВР и МО, 
консултанти, специалисти в областта на сигурността и охраната, мени-
джъри на строителни фирми, търговски обекти, хотели, банки, обменни 
бюра, предприятия и заводи, на застрахователни, автомобилни и транс-
портни компании и на всички други, за които защитата е приоритет. 

Българската търговско-промишлена палата и Агенция Булгаррекла-
ма Ви канят да се включите в единственото изложение за охрана, защита 
и сигурност в България и да станете част от специализиран форум за 
бизнес, комуникация и инвестиции.
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АлАрмени системи зА Автомобили

Автор: Профисек ЕООД, по материали от www.lesi-bg.com

Автомобила е неизменна част от нашето ежедневие. 
От лукс, притежанието му се е превърнало в необходи-
мост. Трудно можем да си представим изпълнението на 
всекидневните задачи без него.

Затова опазването на автомобила е въпрос от пър-
востепенна важност. Как наистина можем да го опазим 
от посегателства? От физиката е известно, че “На всяко 
действие има ефективно противодействие”. Не може да 
има 100% сигурност, но могат да се предприемат ре-
дица мерки, които максимално да затруднят крадците, 
като в крайна сметка ги накарат да се откажат ТОчНО 
ОТ ТАЗИ КОЛА!!! На всички е известно, че механич-
ните ключалки не са проблем за крадците и ги забавят 
само няколко секунди! Независимо от това винаги си 
заключваме автомобилите. За разлика от механичните 
прегради, електронните се преодоляват много по-труд-
но, защото за целта са необходими много повече зна-
ния и умения. 

Методите за кражба на автомобил са няколко:
АТАКА С ГРуБИ МЕРКИ
В този случай се разчита на съчетанието на бързина, 

груба сила и достатъчни познания по електрическата 
инсталация на автомобила. Колата се разбива, при кое-
то алармената система неминуемо се задейства, след 
което се отваря капака на двигателя. Има няколко ме-
тода да се спре свиренето на сирената. Ако сирената 
е неaвтономна, тоест без вътрешно захранване, пре-
късването на кабелите й ще доведе до моменталното й 
спиране. Ако сирената е автономна, прерязването на 
кабелите няма да помогне и в такива случаи се прибяг-
ва до разбиването й с чук. След, като сирената е спряла 
се пристъпва към търсенето на релето за блокиране на 
двигателя. Ако алармата е от типа, при които алармата 
е с нормално отворени контакти на релето за блокира-
не на двигателя и то е вградено в алармата, за да се пре-
одолее блокировката има само един метод, а именно 
да се намери къде се намира самата аларма (ето защо е 
много важен нейния монтаж), след което да се просле-
дят жиците на кои елементи в системата съответстват, 
за да се определи двойката кабели, които трябва да се 
дадат на “късо”, за да се запали мотора. При тези аларми 
запалването на двигателя е много трудно.

Ако алармата е от тип на блокировката - нормално 
затворени контакти и релето е външно, за да се пре-
махне блокировката, не е нужно да се прибягва до горе 
описаните методи, защото е нужно само да се намери 
къде е алармата и да се извадят куплунзите й.

Има и друг метод за обезвреждане на блокировката 
на двигателя, а именно да се познава в детайли запали-
телната система на конкретната кола, за да може да се 
“байпасира” блокировката с подаването на +12 V, маса 
или друг сигнал в зависимост от предполагаемата бло-
кировка.

АТАКА С ЦЕЛ ГРАБЕЖ НА ЦЕННОСТИ
В този случай се разчита на внимателно демонтиране 

на някое от стъклата на колата, като се внимава да няма 
резки удари, които могат да задействат шоковият сен-
зор, след което да се “бръкне” в колата и да се изтеглят 
ценните вещи.

АТАКА ПРЕЗ КОДА
Най - уязвимото място за атака на алармата е кода, 

който дистанционното  излъчва при всяко натискане. 
Масово монтираните алармени системи, за да бъдат с 
ниска цена са с тъй наречения “твърд код”. Какво озна-
чава на практика това: 

Всеки път, когато използвате дистанционното упра-
вление, Вие излъчвате на определена честота (от 300- 
480 Mhz) дигитален код, с който алармата разбира, 
кой бутон в момента е натиснат и каква команда трябва 
да се изпълни. При алармите с твърд код , кода който се 
излъчва в основата си е винаги един и същ, като само 
първите два бита указват кой бутон в момента е нати-
снат. 

Изработката на устройство, с помощта на което кода 
може да бъде прихванат в мига на използването му, да 
бъде записан и след това многократно използван, стру-
ва около 40-50 лева и не представлява никакъв проблем 
за производство от хиляди електро инженери в Бъл-
гария. На практика такова устройство е притежание 
на голяма част от дори и непрофесионални крадци на 
касетофони. С негова помощ, колата може да бъде от-
ключена, ограбена и заключена отново! Такива аларме-
ни системи са с цени максимум 90-100 лева, но факта, 
че не осъществяват на практика никаква охрана на ко-
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лата, ги превръща в твърде скъпи устройства. Митът 
за алармите с твърд код, т.е. такива за изключването на 
които се налага да натиснете първо бутон 1, а до 5 сек. 
бутон 2 е измама, тъй като в кодовият анализатор се въ-
вежда автоматично номера на натиснатия бутон. Това 
е все едно дете, което знае да чете и да пише, да не знае, 
че в азбуката след А следва Б.

Сериозните фирми в бранша вече спират производ-
ството на аларми с твърд код.

Е д и н с т в е н и т е 
аларми, които си 
заслужават парите 
са тези, при които 
дистанционното уп-
равление променя 
кода си при всяко на-
тискане, или така на-
речения динамичен 
или скачащ код. При 
алармите с твърд 
код, максималният 
брой комбинации на 
кода е максимум 16 
милиона, от които 
се използва вина-
ги само един, като 
обаче броят комби-
нации има значение 
само дотолкова, до-
колкото комшията 
да няма голям шанс 
да има аларма с дис-
танционно с еднакъв 
на вашият код. Ако при директният запис от ефир на 
точния код обаче, броят комбинации е без значение, то 
при алармите с “динамичен код” те са 1,8 х 10/19 или 
18000000000000000000 /осемнадесет квантальона/ 
комбинации, от които във всеки един момент на на-
тискане на дистанционното се използва различен код. 
Тоест, при алармите с динамичен код, записването на 
кода е безмислено, защото този код няма да се използ-
ва на практика повече. Ако трябва да си го представим 
образно, това е все едно да имаме здрава желязна врата, 
която в първия случай /твърд код/ затваряме с райбер, 
а във втория /динамичен код/ има брава с четирис-
транно заключване, на която при всяко преминаване 
през нея, се сменя патрона с ключа.

Стандартният динамичен код също има свое слабо за 
атаки място, а именно – алгоритъмът, по който се сме-
нят кодовете, тъй като тази смяна не става произволно, 

а се подчинява на определена математическа формула. 
Ако алгоритъма е известен на крадците, то и обезвреж-
дането на система с динамичен код не представлява 
проблем. Поради тази причина, някой модели  използ-
ват ново поколение скачащ код с повишена сигурност, 
който се изразява в псевдослучайна последователност 
от кодове, като това скачане се движи по различен, 
уникален алгоритъм, различен за всяко отделно дис-
танционно управление. Веднъж използван код може да 

се повтори най-рано 
след 20 години и то 
при средно дневно 
натискане на дистан-
ционното по 80 пъти 
на ден.

На практика има 
само един начин 
да се въздейства на 
алармена система с 
динамичен код през 
дистанционното уп-
равление. Метода се 
нарича “забиване на 
радио ефира” и рабо-
ти по следния начин: 

Ако крадците сле-
дят набелязан от тях 
за крадене автомобил 
могат да попречат на 
собственика му да 
включи алармата в 
охрана, като запус-
нат мощен радиопре-

давател, който забива радио ефира на дистанционното 
и пречи на алармата да приеме код от него за включва-
не в охрана. В този случай, ако на тръгване алармата е 
работила нормално, но при пристигане не работи, то 
вероятността да се е повредила по пътя е минимална и 
най-вероятно в момента има забиване на ефира. Най-
добре е въпреки, че не сте сигурни дали атаката е сре-
щу вас, да преместите колата веднага.

Другият начин за използване на метода със забиване 
на ефира е когато алармата е вече включена в охрана, 
като в случая има и активно участие и от ваша страна. 
Използва се една особеност на принципа на работа на 
динамичния код, а именно, че след приемането на оп-
ределен код алармата преизчислява наново очаквания 
за следващото натискане на дистанционното код. Ако 
обаче дистанционното управление излъчи код, който 
не е приет от алармата, то той остава активен в паметта 
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без да успее да излъчи код, който да се приеме от алар-
мата, ще разполагат с определен брой валидни кодове.

Ако ви се случи на практика такава ситуация или 
имате подозрение за подобна атака, отворете колата и 
дезактивирайте алармата със сервизният код /ако мо-
дела ви го поддържа и е програмиран/ и веднага пре-
местете колата. Ако успеете да излъчите код, който 
алармата да възприеме и не натискате дистанционното 
повече, ще изтриете излъчените и записани от крадци-
те преди това кодове.

Всичко казано до тук води до извода, че охранителна 
система с динамичен, скачащ код на практика не може 
да бъде обезвредена през дистанционното управление. 
Основната причина за това е изключително сложни-
ят начин, по който се изчисляват вероятните кодове и 
хардуерното решение, при което алгоритмите на ска-
чащия код не се намират във външен за процесора чип, 
а са част от софтуера на алармата и се намират в самия 
процесор, при което извличането му е невъзможно.

АТАКА С ЕЛЕКТРОШОКОВА ПАЛКА
Повечето охранителни системи на българския пазар 

могат да бъдат обезвредени в рамките на секунди с по-
мощта на електрошокова палка.

Електрошоковата палка представлява устройство за 
самозащита, способно да генерира много висок волтаж 
за кратък период от време. Поради изискването за ни-
ска цена и свързаните с това особености на хардуера, 
алармите, чийто открит елемент е третиран с електро-
шокова палка, изгарят в мига на прилагане на това на-
прежение по верига, свързана с алармата. Такива вери-

й за очакван верен код. В случай, че този код бъде запи-
сан, той ще позволи на крадците да изпълнят команда 
с него към алармата. Колкото кодове има излъчени, но 
неприети от алармата, толкова пъти ще могат да акти-
вират или дезактивират алармата. От друга страна не 
е възможно да ви следят със записвачка цял ден и да 
очакват кога ще натиснете дистанционното извън об-
хвата на алармата. За да ви предизвикат да го направите 
обаче, се прави следното:

Запуска се мощен предавател на честотата, на която 
работи алармата. По този начин крадците заглушават 
възможността тя да приеме код, за да се преизчисли 
следващият. След това колата се рита, за да се задейства 
шока и се изчаква появяване на собственика, който да 
започне да натиска дистанционното с цел спиране на 
сирената. В близост до него е разположен приемник, 
настроен на честотата на предаване на дистанционно-
то, който „слуша“ и записва всеки код, който собстве-
ника излъчва при натискане. Колкото пъти се използ-
ва под ред дистанционното, толкова верни кодове се 
излъчват /максималния брой е 16/. Атаката на радио 
ефира продължава докато собственика си тръгне ядо-
сан, че алармата се е повредила и не може да я спре /
тя си спира сама след изтичане на периода на сработка 
на шоковият датчик – 20 сек./. Това се прави, защото в 
принципа на работа на динамичния код има една осо-
беност - ако сте излъчили например 10 валидни кода, 
без алармата да ги е приела, но 11 поред бъде приет, 
другите 10 губят валидността си. По този начин ако 
крадците успеят да принудят собственика да си тръгне 
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ги са мигачите на колата, бутона на предният капак, а 
най-сигурно и безотказно електрошоковата палка из-
гаря електрониката на алармата ако бъде ударен свето-
диода на арматурното табло. Сирената спира да свири 
и двигателя може да бъде запален, защото на тези алар-
ми блокировката на двигателя е изпълнена с нормално 
затворени контакти.

ГРАБЕЖ НА АВТОМОБИЛА
Грабеж по време на управление на автомобила е 

един от най-опасните методи за кражба, защото в та-
къв момент е заплашен физически и собственикът му. 
Тук от решаващо значение е и субективният фактор 
при охраната, както и запазването на достатъчно само-
обладание, за да можете да използвате системата про-
тив отвличане, каквато имат повечето аларми. Общият 
принцип на работа на тази система е натискането на 
определена комбинация от бутони на дистанционното 
управление, което да доведе до изгасване на автомоби-
ла от 20 до 50 секунди. Това е възможно само ако носи-
те дистанционното управление отделно от ключовете 
на колата /което е малко вероятно/ или ако в този мо-
мент с вас е резервното. Субективният фактор е много 
важен в такъв момент, затова ако се страхувате от гра-
беж е добре да носите резервното дистанционно с вас. 
При обикновените аларми, дори да загасите двигателя 
с второто дистанционно, крадците могат да го запалят 
отново с помощта на първото, което е останало на клю-
човете.

ДЕМОНТИРАНЕ НА АЛАРМАТА
Това е метод на кражба, който е изключително не-

удобно да бъде използван ако алармата е монтирана 
професионално. За намирането и обезвреждането й се 
изисква значително време, сериозни познания по авто-
мобили и аларми и не е по силите на всеки. 

МЕТОДИ НА ЗАЩИТА
При защитата на автомобила не бива да се подценя-

ва субективният фактор в охраната, а именно парки-

рането на автомобила на оживени места, осигуряване 
на възможност за наблюдение, ако се налага дълъг пре-
стой и т.н.

Има още един аспект в професионалната охрана, на 
който за съжаление напоследък не се обръща сериоз-
но внимание, а именно монтирането на имобилайзер. 
Имобилайзерът е устройство, чиято единствена задача 
е да блокира двигателя поне на 3 места. Голямото му 
предимство пред алармените системи е липсата на куп-
лунг и разноцветни жици, което дава възможност на 
крадеца да се ориентира кои са жиците за блокировка 
на двигателя. При имобилайзерите в началото на мон-
тажа всеки проводник е черен и е маркиран с код. По 
време на инсталацията маркиращият код се премахва 
и кабела се свързва на съответно място. След приключ-
ването на монтажа дори и самият монтажник не може 
да каже кой кабел за какво е. Обезвреждането на тако-
ва устройство е изключително трудно. За целта трябва 
да се намери и разглоби платката му и да се следят кои 
писти на кой черен проводник отиват, за да може да се 
възстанови оригиналната схема. Друго голямо предим-
ство, особено на безконтактните имобилайзери, при 
които кода се подава по магнитен път е, че по нищо не 
личи на колата, че има монтирано такова устройство. 
В този случай изненадата на крадеца би била много го-
ляма, а от това вероятността да го откажем от по-ната-
тъшни действия също.

Основен метод за охрана в момента е монтирането 
на охранителна система.

Какви са основните критерии за избор на охрани-
телна система?: 

Не бива да поставяме под общ знаменател всички та-
кива системи, които се предлагат на българският пазар. 
За една охранителна система се съди дали е добра, не по 
това дали е красиво дистанционното, хваща от далеч и 
сирената свири силно. Ако купувате телевизор, напри-
мер субективната оценка дали той е добър е картината, 
звука и т.н. С охранителните системи нещата не стоят 
така. Ще разберете дали алармата е добра едва тогава, 
когато се опитат да откраднат колата. Охранителните 
системи не са стока за масова употреба, поради което 
не е препоръчително да се правят каталози и рекламни 
брошури, описващи подробно техническите им пара-
метри. Колко по-разпространен е даден модел, толкова 
е по-голяма е вероятността методите за обезвреждане-
то й да се добре известни на крадците. Въпреки всичко 
ето някой ориентири и препоръки:

Избягвайте китайските аларми. Поради ни-
ската си цена, те са масово разпространени, но 
защитата, която осигуряват клони към нула. Не е въз-
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твърд код, тъй като времето за обезвреждане на така-
ва система е под 10 секунди, с устройство, което може 
да се изработи почти от всеки електро инженер, и кое-
то като себестойност е около 40- 50 лв. Единствените 
охранителни системи, с които имате реален шанс да 
опазите колата си са тези, които са с динамичен код. 
Поради високата сложност на излъчвания код, при тях 
е почти невъзможно изключването на алармата с ими-
тация на дистанционно.

За препочитане е да се монтира охранителна сис-
тема българско производство. Това се налага поради 
съобразяването на конструкцията на алармата с осо-
беностите на методите за обезвреждане, използвани от 
нашите крадци.

Обърнете особено внимание на това как и къде се 
извършва блокировката на двигателя. Имайте предид, 
че от това зависи до голяма степен предотватяването на 
кражбата. Блокировката на запалването на двигателя е 
най-важния елемент в охраната на автомобила. При 
масово разпространените аларми релето блокиращо 
запалването е с нормално затворени контакти. Обез-
вреждането на такава блокировка на двигателя е много 
лесно.

При професионалните охранителни системи, бло-
кировката на двигателя се извършва на обратния прин-
цип - с вградено в алармата реле, с нормално отворени 
контакти. Обезвреждането на такава блокировка на 
двигателя е много трудно.

Изисквайте алармата да има богат софтуер, който да 
дава възможност за различни режими на охрана.

Избягвайте алармени системи с пиезо-електричен 
шоков датчик. Този тип датчици са много капризни за 
настройка, много нестабилни и склонни към случайни 
сработвания от фактори на околната среда, като силен 
шум, температурни колебания и други!

Ако колата ви е кабриолет или имате желание да по-
вишите нивото на охрана, изсквайте монтирането на 
обемни датчици.

Изисквайте алармата да има програмируеми изходи. 
Това дава възможност за реализиране на някои липс-
ващи екстри (Dome Light), използването на клаксона, 
като допълнителна сирена, интелигентно управление 
на пейджър, gSM комуникатор, управление на електро 
стъкла, електро багажници, дистанционно запалване и 
много други.

Монтирайте устройство за радио опвестяване.

можно аларма за 70 - 80 лв. (с монтажа) да опази кола за 
5000 лв. Проблемът е в това, че единствения критерий 
при вноса им е ниската цена, което автоматично води 
до извода, че схемното им решение и софтуера им са 
от най-нисък клас и те не могат да се противопоставят 
ефективно на методите за обезвреждане на аларми, из-
ползвани от наште крадци.

Друг проблем при някой вносни аларми се състои 
във факта, че те са конструирани за използване в обще-
ства, където въпроса с опазването на колата от краж-
ба не стои така остро, тъй като там по-голямата част 
хората, които имат достатъчно знания и умения, за да 
се справят с една охранителна система със сигурност 
имат добре платена работа, отговаряща на квалифика-
цията им и не биха се занимавали с престъпна дейност. 
В България, поради свитя пазар, такива специалисти в 
болшинството си са безработни и търсещи препита-
ние. Това е основната причина, поради която в нашата 
страна има така добре оборудвани с техника крадци. 

Изисквайте гаранция за техниката, която ви монтират 
в автомобила.

Непрофесионално е също така алармата да се мон-
тира на улицата, където постоянно минават хора и де-
сетки любопитни очи гледат какво се прави. Доверя-
вайте се само на големи фирми със сериозни монтажни 
центрове и работещи с качествени и инструменти. 
Едва тогава може да сте сигурни, че хората, на които 
сте се доверили са имали достатъчно монтажи преди 
вас и си разбират от работата. Не се притеснявайте, че 
ако фирмата има лъскав офис, то там цените са много 
високи. На практика такива фирми, които са инвести-
рали много пари в дейността си разчитат на по-голям 
оборот и работят с по-ниски цени от малките гаражи, 
където често се извършват 2-3 монтажа на месец.

Не ви препоръваме да купувате алармени системи с 
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ASSESS - бългАрскАтА фирмА зА поли-
грАфски изследвАния и психологиче-
ски услуги оргАнизирА зА първи път в 
европА сертифицирАн курс нА обуче-

ние зА рАботА с полигрАф съвместно с 
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науки. Това са факторите, гарантиращи адекватност на 
получените резултати.

В Р. България, експертите полиграфисти вече повече 
от 15 години следват системата, по която се работи в 
САЩ, Европа и Израел, а именно тази на Клиф Бакстър. 
Клиф Бакстър е основател на звеното за разпити в ЦРу, 
където въвежда използването на психофизиологичната 
детекция на лъжата, като основен метод за работа. Той 
е основател на квантитативния подход на оценяване, 
който се използва и до днес в системите за сигурност в 
държавите лидери в тази сфера на дейност. През 1959 
година, Бакстър създава Backster School of Lie Detection, 
днес най- голямото и реномирано училище за работа 
с полиграф в света. През 1966 година е създадена 
и Американската Полиграфска Асоциация (АПА), 
единственото звено в световен мащаб, регулиращо 
качеството и етичните норми при провеждане на 
полиграфски изследвания. членовете на асоциацията 
днес наброяват над 2 800 експерта от цял свят. 

През месец май 2013 година, за първи път в Европа, 
Backster School of Lie Detection ще проведе пълен шест 
седмичен курс на обучение за работа полиграф („детектор 
на лъжата”), гарантиращ на успешно преминалите, 
възможност за членство в АПА. Това е първото по рода 
си обучение, провеждано извън САЩ и Мексико, а негов 
домакин и организатор ще бъде Българската фирма за 
полиграфски изследвания и психологически оценки 
ASSESS. Подробна информация за обучението можете 
да се намери на уебстраниците на ASSESS (www.assess.
bg) и на Backster School of Lie Detection (www.backster.
net). 

ASSESS Ltd. 
Polygraph and Psychological Services
14, Srebarna Str.
1407 Sofia, Bulgaria
Tel.: + 359 2 962 53 60
Mobile: +359 893 388 323
E-mail: polygraph@assess.bg
website: www.assess.bg
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В декемврийския брой на списание Professional от 
2011 година публикувахме статия за полиграфските 
изследвания във фирмената сигурност. След интереса, 
който възбуди тогавашната статия, година по-късно 
повдигаме въпроса за качеството.

Качественото изпълнение на всяка една услуга в 
сферата на фирмената сигурност е основен фактор за 
нейната надеждност и ефективност. Широкия диапазон 
от възможности за избор в тази сфера обуславя и нуждата 
за тясна дефиниция на понятието качество. 

Валидността и надеждността при полиграфското 
изследване се повлияват от няколко основни елемента. В 
този смисъл е важно да се отбележи, че полиграфското 
изследване е научен метод със строго определена 
структура, който се извършва на базата на критерии, 
установени посредством многобройни емпирични 
експерименти. Технологичната база, включваща 
подходящо оборудвана лаборатория, съвременна и 
изправна апаратура, възможност за видео и аудио записи, 
са от съществено значение за ефективната детекция на 
лъжата. Осигуряването на подходяща експериментална 
среда обаче не е всичко. Митовете, че полиграфът може 
да бъде излъган, битуващи в ежедневната практика, 
остават само в сферата на философските разсъждения. 
Полиграфът е апаратура, която отчита реакции в 
процеси, регулирани от автономната нервна система, 
породени от страха, че лъжата ще бъде разкрита. В 
тази връзка отговорността за качеството пада върху 
подготовката на експерта, извършващ полиграфското 
изследване, подходящото образование от сертифициран 
център, както и богатия опит в сферата на поведенческите 
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Значение и организация на деловодната дей-
ност.

Деловодството е дейност, обхващаща въпросите 
по документиране на дейността на фирми и учреж-
дения и организация на техните документи.

В понятието деловодство се включват методите и 
начините за работа със служебните документи.

В деловодството се извършват операции с доку-
ментите от тяхното създаване до групирането им в 
дела и предаването на приключените дела в архива.

Задачи на деловодната дейност:
• съставяне (изпълнение на документите);
• оформяне и размножаване на документите;
• регистриране на вътрешните, входящите и изхо-

дящите документи;
• създаване на отчетно-справочен апарат към до-

кументите;
• контролиране изпълнението на документите;
• извършване на справки по документите;
• формиране, на делата;
• експертиза на ценността на документите;
• подготвяне на формираните дела за съхранение 

в архива на учреждението и за постоянно съхране-
ние в държавния архив;

• предаване на приключените дела в архива на уч-
реждението.

Етапите на деловодната дейност са:
• документиране на дейността на фирмата или уч-

реждението;
• организиране на възникналите в процеса на дей-

ността на учреждението документи.
Документирането на дейността на фирмата/уч-

реждението представлява записване по установения 
ред и форма на необходимата за управлението ин-
формация. Документирането включва създаване и 
изпълнение на документите.

Организирането на създадените в процеса на дей-
ността на учреждението документи се осъществява 
по пътя на оформяне и регистриране на документи-
те, създаване на отчетно-справочен апарат, индекси-
ране и класиране на документите по номенклатура-
та на делата, експертиза за определяне на ценността 

на документите, оформяне и подготвяне на делата за 
предаване в архива на учреждението.

 Организиране на деловодната дейност.
В българските фирми/учреждения се прилагат 

основно три организационни форми на деловод-
ства: централизирано, децентрализирано и смесено 
(комбинирано).

• Централизираното деловодство е система, при 
която в една определена структурна част на учреж-
дението се организира работата с документите от 
тяхното създаване (получаване) до предаването им 
в архива на учреждението. Централизираната дело-
водна дейност съкращава деловодните операции в 
структурните звена. чрез нея се осъществява ефек-
тивен контрол при изпълнение на задачите и се при-
лагат по-съвършени организационно-технически 
средства.

• Децентрализираното деловодство е система, 
при която операциите по организацията на доку-
ментите (регистриране, класиране и др.) се извърш-
ват главно в структурните части на учреждението. 
Децентрализирано деловодство се допуска при те-
риториална отдалеченост на различните структур-
ни звена.

• Смесено (комбинирано) деловодство е система 
на деловодство, при която една от спомагателните 
операции по документите (приемане, регистрира-
не, експедиране и т. н.) се осъществява централи-
зирано, а други (обособяване на делата и т. н.) — в 
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съдържащата се в него информация;
• типови — документи, отразяващи еднообразни 

функции, свойствени на много учреждения, незави-
симо от тяхната ведомствена подчиненост. В тези до-
кументи се типизират идентични по смисъл фрази и 
цели текстове, които се допълват с конкретен текст. 
При съставяне на типови документи се спазват точ-
но определен брой реквизити, които се разполагат в 
строга последователност;

• стандартни — документи, предварително отпе-
чатани на бланки със стандартен текст и със свобод-
но място за запълване с индивидуално съдържание.

В зависимост от отразената в тях дейност доку-
ментите са: административно-управленчески, орга-
низационно-разпоредителни, финансово-счетовод-
ни и т. н.

В зависимост от степента на разгласа документите 
са явни и съдържащи класифицирана информация. 
От своя страна документите съдържащи класифици-
рана информация са с ниво на класификация и гриф 
за сигурност: за служебно ползване, поверително, 
секретно и строго секретно.

Изисквания за създаване на документите.
Създаването на документите включва два вида 

дейност: съставяне и оформяне.
Съставянето на документа е творческо-логически 

процес, при който се формулира съдържанието на 
документа.

Оформянето на документа е техническа дейност, 
осигуряваща неговата бърза и точна обработка, пре-
насяне, размножаване, използуване и съхраняване.

В съставянето и оформянето на документите уча-
ствуват всички звена от апарата на учреждението 
— ръководители, 
специалисти, де-
ловодители, ма-
шинописци. От 
качеството на съ-
ставяне и офор-
мяне на докумен-
та зависят:

• неговата юри-
дическа сила;

• бързината и 
точността на до-
кументооборота;

• изпълнение-
то на документа 
и упражняване на 
контрол по изпъл-
нението;

• използуване-

отрасловите и функционалните части на учрежде-
нието.

Видове документи и техните функции.
Документите, създавани от дадено учреждение в 

процеса на неговата дейност или постъпващи от вън 
за сведение или изпълнение, съставляват докумен-
талния фонд на това учреждение.

В документалния фонд на учреждението се 
различават следните видове документи:

В зависимост от техниката на създаване:
• ръкописни или печатни документи, написани на 

ръка или с помощта на пишещи или печатащи маши-
ни;

• изобразителни — рисунки, чертежи, техниче-
ски планове, графики, кино-фото документи;

• звукови — документи, чието съдържание е пре-
дадено чрез оптико-графически, магнитен, механи-
чен или друг вид запис на звук;

• документи на технически носители — перфо-
карти, перфоленти, магнитни дискове и др.;

• комплексни — документи, в които се използуват 
няколко различни начина на документиране (едно-
временно ръкописно-печатен, изобразителен и зву-
ков и т. н.).

В зависимост от мястото на създаване:
• входящи — документи, създадени от други уч-

реждения или частни лица;
• изходящи — документи, изпратени от учреж-

дението-автор по негова инициатива или в отговор 
на документи, постъпили от други учреждения или 
частни лица;

• вътрешни — документи, предназначени за из-
ползуване в учреждението, в което са създадени с ог-
лед осъществяване на неговите функции и дейност.

В зависимост от характера на оформянето:
• оригинални — официални документи, които съ-

държат текст или изображение в окончателен вид и 
са оформени по установения начин (бланки, подпи-
си, печати и т. н.). Оригиналният документ може да 
бъде в няколко идентични екземпляра;

• чернови — документи в предварителна редак-
ция, които отразяват работата на автора или редак-
тора над текста;

• копия — документи възпроизведени графиче-
ски, фотографски или по друг начин, при запазване 
на реквизитите на копираните документи. Биват 
преписи, заверени преписи, преписи-извлечения, 
дипломатически копия, фотокопия и др.

В зависимост от формата на представяне на съ-
държанието:

• индивидуални — документи, при които всеки 
един се оформя по различен начин в зависимост от 
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то на документа в оперативната работа и в архива на 
учреждението;

• правилното съхраняване на документа;
• ценността на документа и неговото значение 

като исторически извор.
Изисквания към съдържанието на документа.
Съдържанието на документа се формулира точно, 

кратко и ясно, съобразно действуващите закони и 
изисквания за юридическа сила на документа. Фа-
ктите в изложението се подреждат последователно, 
без повторения и противоречия.

Използуването на чужди думи и изрази се допуска 
само в случай, че не могат да се заменят с български 
или се налага употреба на специфични термини. До-
пуска се също и употреба на общоприети съкраще-
ния на думи.

Изисквания към оформянето на документите.
Правилно оформените служебни документи съ-

държат следните реквизити: наименование на уч-
реждението, вид или разновидност на документа, 
заглавие, адрес, дата, бележки за съгласуване и из-
пълнение на документа, подпис, утвърдителен над-
пис и печат на учреждението.

Наименование на учреждението (автор);
При официални служебни документи наименова-

нието на учреждението се нанася в горния ляв ъгъл 
на документа. Оригиналните изходящи служебни 
документи се пишат на предварително отпечатана 
бланка, която съдържа информация за учреждение-
то — автор: герб или съкратено наименование на Р 
България; наименование на висшестоящата органи-
зация, на която е подчинено учреждението, пълно и 
съкратено наименование на учреждението; място за 
дата; място за регистрационен индекс и номера на 
телефонния пост.

На документи, които не са съставени на бланка, 
след длъжностното наименование на подписващия 
документа се прибавя наименованието на учрежде-
нието, което той представлява.

Вид и разновидност на документа;
При съставяне на документа задължително се по-

сочва видът или разновидността му (с изключение 
на кореспонденцията). С вида на документа се опре-
деля групата документи, еднакви по наименование и 
общи по предназначение, към която той принадле-
жи (протокол, заповед, отчет и т. н.). Разновиднос-
тта на документа е по-детайлизирано, частно поня-
тие, установяващо характера на дейността, отразена 
в документа (акт за експертиза, нотариален акт, ре-
визионен акт и т. н.).

Заглавие на документа;
Заглавия не се съставят само на писма и кратки 

документи като съобщения, телеграми, телефоно-
грами. Заглавието на документа е кратко описание 
на неговото съдържание. При сложни документи се 
съставят и подзаглавия за отделните въпроси.

Адрес на документа;
На документи, предназначени за изпращане в 

други учреждения, в горния десен ъгъл се описва 
адресът на получателя. Адресът включва наимено-
вание на учреждението и съответното структурно 
звено, до които се изпраща документът. По изклю-
чение се допуска адресиране на документа до съот-
ветно длъжностно лице, като към посочения адрес 
се добавя длъжностно наименование или името на 
служителя, който е компетентен по разглеждания в 
документа въпрос.

При необходимост се пише пълен адрес, т. е. по-
лучател, улица и номер, населено място, окръг. В 
случай, че получателят се намира в същото населено 
място, в което е и учреждението — автор на доку-
мента, вместо наименованието на населеното място 
се пише „Тук”.

Дата на документа;
Датата е задължителен елемент за всеки документ. 

Липсата на дата прави документа юридически не-
валиден. Датите имат различно предназначение — 
потвърждават момента на създаването, движението, 
визирането и изпълнението на документите.

Датите са: авторски дати, когато се поставят в мо-
мента на подписване или на съставяне на документа; 
дата на влизане на документа в сила; дата на обра-
ботване на документа; дата на резолюция (визира-
не); дата на утвърждаване; дата на изпълнение; дата 
на препечатване и др.

Датата се състои от число, месец и година и се 
изписва с арабски цифри и с думи за означаване на 
месеца.

Дата, която се среща в текста на документа може 
да бъде изписана и с думи. Датата на подписване на 
документа се поставя в лявата горна част на доку-
мента заедно с регистрационния индекс. Ако доку-
ментът не е изготвен на бланка, датата се поставя 
под текста, на един ред с подписа. Датата на утвър-
ждаване на документа се поставя на определеното за 
утвърждаване място.

Съгласуване на документа;
При съставяне на проекто-документ се извършва 

предварително съгласуване.
Документът се съгласува вътре в учреждението и 

извън него в определена последователност.
Вътрешното съгласуване се извършва по следния 

ред: със заинтересованите функционални, отрасло-
ви и териториални подразделения, със съвещателни 
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органи и обществени организации в даденото уч-
реждение; с финансовия и правен отдел на учреж-
дението; със съответния ръководител, отговарящ по 
въпросите, поставени в документа и др.

Съгласуването на документа с външни учреж-
дения се извършва: с подчинени или неподчинени 
учреждения, интересуващи се от съдържанието на 
документа; с научни организации и институти, за-
нимаващи се с научни изследвания в същата област; 
с обществени организации; с учреждения, осъщест-
вяващи надведомствен контрол в различни области; 
с висшестоящи организации и др.

Съгласуването на текста на документа вътрешно 
(в рамките на учреждението) и с външни организа-
ции се оформя с думата „Съгласувано”, като се по-
сочва длъжностното наименование на лицето, осъ-
ществило съгласуването, организацията, към която 
то принадлежи (при съгласува-
не с външни такива), личен под-
пис и разшифровката му и дата.

При несъгласие с определени 
текстове се представят писмени 
съображения, като след подпи-
са на съгласуващия се добавя: 
„Прилагат се писмени съобра-
жения”.

Подписване на документа;
Рубриката „подпис” е еле-

мент при оформяне за ориги-
нални служебни документи. 
Правото на подпис на докумен-
тите в учрежденията се опреде-
ля от служебните функции, от 
кръга на задълженията на съот-
ветните длъжностни лица. Тази 
рубрика включва длъжностното наименование на 
подписващото лице, неговия личен подпис и в скоби 
инициалите на собственото му име и фамилия.

Обикновено служебните документи се подпис-
ват от едно лице. Съвместни документи (договори, 
протоколи и др.) се подписват от всички заинтере-
совани лица. Два или повече подписа се поставят и 
в случай, че отговорността пада върху няколко лица.

Подписват се първият и вторият екземпляр на 
оригиналните документи. При изпращане на един и 
същ документ от няколко учреждения се подписват 
всички екземпляри.

Печат на документа;
На определени служебни документи се поставя 

печат на учреждението. Такива документи са дого-
вори, удостоверения, пълномощни, служебни бе-
лежки, трудови книжки, банкови чекове, квитанции, 

търговски протоколни книги, изходящи писма и др.
Печатът потвърждава оригиналността на доку-

мента и го предпазва от фалшифициране. Поставя 
се само при наличието на подпис и в близост до него 
така, че да може да се чете текстът на печата и на под-
писа.

Утвърждаване на документа;
Извършва се чрез поставяне върху документа на 

утвърдителен надпис или с издаване на специален 
разпоредителен акт. И двата начина имат еднаква 
юридическа сила. Заповед за утвърждаване се изда-
ва в случай, че е необходимо фиксирането на някак-
ви допълнителни сведения — срок за внедряване в 
действие; лица, отговорни за изпълнението на опре-
делени задачи и т. н.

утвърждаването се изписва в горния десен ъгъл 
на документа с думата „утвърждавам”, длъжностно-

то наименование на утвържда-
ващия, неговия личен подпис с 
разшифровка и датата на утвър-
ждаване.

Бележки върху документа;
Върху входящия документ 

се поставят различни бележки, 
осигуряващи охраната му и из-
пълнението на задачата. Те са: 
регистрационен индекс, резо-
люция, бележки по контрола и 
др.

Редът на изпълнението и из-
ползуването на документа се 
посочва в резолюцията от ръ-
ководителя на учреждението 
или структурното подразделе-
ние. Всяка резолюция съдържа 

фамилни имена на изпълнителите, указание за из-
пълнението (съдържание на задачата), краен срок за 
изпълнение, срокове за проверка (текущ контрол), 
личен подпис на резолиращия и дата на резолиране. 
Резолюцията се поставя в горния ляв ъгъл на доку-
мента така, че да не се засяга текстът.

Подчертаване и бележки върху текста на ориги-
налния документ не се разрешават.

Бележка за вземане на даден документ под отчет 
за контрол се поставя в лявото поле на документа.

Нанесените върху документа бележки, свързани с 
неговото движение и изпълнение се датират и под-
писват.

При регистриране на входящите документи в 
долния десен ъгъл на последната страница на ори-
гиналния документ се поставя печат за класиране 
и обвързване на преписките. На изходящите и въ-
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трешните документи печатът се поставя върху ек-
земпляра, който остава за запазване в учреждението.

В печата се нанасят номерът на делото, към което 
трябва да се класира документът, срокът за запазва-
нето му и номерът на преписката, към която се чи-
сли.

Върху последния лист на документа се изписват 
инициалите на съставителя на документа и на маши-
нописеца.

Регистрация на документите и документообо-
рот.

Регистрацията на служебните документи се със-
тои в записване в установените за дадено учрежде-
ние отчетни форми (дневници, карти и др.) кратки 
сведения за тяхното съдържание, изпълнение, съх-
раняване и поставяне върху всеки от документите 
деловодствен индекс и дата на регистриране.

Целта на регистрацията е осигуряване на отчета, 
контрола и използуването на документите.

Всички входящи, изходящи и вътрешни докумен-
ти се регистрират, с изключение на тези, които са 
посочени в специално изготвен за всяко учрежде-
ние списък.

Основно изискване при регистрацията на доку-
ментите е еднократност на регистрирането за даде-
но учреждение, независимо от действуващата в него 
деловодна система и от мястото на регистриране. 
Това се осъществява чрез усъвършенствуване на ре-
гистрационните форми и точно разпределение на 
информационно-справочната работа между отдел-
ните деловодни подразделения, ако има такива.

Входящите документи се регистрират в деня на 
получаването им, а изходящите и вътрешните — в 
деня на представянето им за регистриране, който 
трябва да съвпада с датата на подписването им.

Върху първата страница на входящите и вътреш-
ните документи задължително се поставя печат за 
регистриране.

По правило, регистрацията на документите се 
извършва централизирано, като всички операции, 
свързани с регистрирането на документите и създа-
ването на справочен апарат към тях се извършват в 
деловодното звено „Регистратура”. В малки учреж-
дения регистрацията на документите се извършва 
в определени от ръководството административни 
звена.

В учреждения с децентрализирана деловодна дей-
ност регистрацията на документите се извършва в 
съответните структурни звена.

Документи, не подлежащи на регистриране.
В учрежденията се създават и се получават доку-

менти, които не подлежат за регистриране. За целта 

всяко учреждение изготвя „Списък на документи-
те, неподлежащи на регистрация”. В учрежденията 
с централизирано деловодство списъкът е един за 
цялото учреждение, а в учреждения с децентрали-
зирана деловодна дейност се съставят списъци и за 
всички основни структурни подразделения.

В списъка се включват: периодични печатни изда-
ния; поздравителни писма и телеграми; покани; лич-
ни писма; рекламни проспекти; копия от материали, 
изпратени за сведение; финансово счетоводни доку-
менти (с изключение на придружаващите ги писма, 
които се регистрират); материални и статистически 
отчети, предложения, молби и жалби на граждани-
те; здравни документи; съдебни документи; теле-
грами за разрешаване на отпуски и командировки; 
съобщения за заседания и съвещания; учебни по-
магала, ордери, заявки, ценоразписи, нормативи за 
разход на материали. Допуска се да не се завеждат и 
документи, които не изискват изпълнение.

Регистриране на вътрешни документи.
Най-важните вътрешни документи подлежат на 

регистриране. Това са: заповеди, свързани с дей-
ността на учреждението, заповеди за личния състав, 
планове, отчети, протоколи, доклади, записки, об-
общаващи справки, договори, инструкции, удосто-
верения, пълномощия и др.

Вътрешните документи се регистрират по общо-
приетия за учреждението начин, в самостоятелни 
отчетни форми или чрез класиране на самите доку-
менти по дати и поредна номерация.

Документооборот.
Документооборотът е съвкупност от взаимно 

свързани маршрути на документите от момента на 
тяхното съставяне или получаване до тяхната окон-
чателна обработка, изпращане или предаване за съх-
ранение.

Правилната организация на документооборота 
осигурява своевременното придвижване на доку-
ментите в учрежденията и тяхното съхранение след 
изпълнение на задачите.

 Главен показател, характеризиращ документо-
оборота е броят на инстанциите, през които мина-
ват документите в процеса на оперативната работа с 
тях и времето, необходимо за това преминаване.

Във всяко учреждение се изготвят схеми за ра-
ционално движение на документите, в които се по-
сочват поименно структурните звена, през които се 
осъществява документооборотът и операциите, из-
вършвани във всяко едно от тях. 

Следва продължение.
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Важен етап от държавната стратегия за изграждането на 
ефективна система за управление при кризисни ситуации е 
доболничната реакция на спасителите при инциденти с много 
пострадали (масова травма). Организацията  на доболничната 
реакция при масова травма е основен приоритет, произтичащ 
от задължението на държавните органи да гарантират сигур-
ността на обществото и на всеки един гражданин. Като член 
на обединена Европа България обръща сериозно внимание на 
системата за регионална и международна сигурност и при бед-
ствия, аварии и катастрофи. В тази система важно място заемат 
спасителите от служба „Пожарна безопасност и спасяване”. 

През 1991г. Генералната асамблея на ООН прие Резолюция 
46/182 за усъвършенстване на координацията в областта на 
хуманитарната помощ. В нея се определят основните принци-
пи и се препоръчват конкретни мерки за бързо реагиране при 
възникване на широко мащабни и сложни кризисни ситуации,  
засягащи населението.

 За да изпълняват своя дълг, спасителите от пожарната, 
гражданска защита и центровете за спешна медицинска по-
мощ се нуждаят от подходяща тактическа дислокация, техни-
чески средства, екипировка и специална подготовка. На сегаш-
ния етап усилията на всички ръководни нива от системата са 
насочени към изграждането на командната инфраструктура 
и единния спешен телефон 112. Важен етап от решаването 
на кризи при които имаме хора с много травми е адекватната 
подготовка на служителите, извършващи  спасителна дейност. 
За да се постигнат добри резултати, е необходимо да се интен-
зифицира труда на службите като му се предостави  необходи-
мата техника за оказване на качествена помощ и не на послед-
но място се изготвят протоколи за действие при конкретни 
случаи (пътнотранспортни произшествия с автобуси с много 
пострадали, пътнотранспортни произшествия с камиони пре-
возващи опасни товари и др.). Този процес протича на базата 
на опита и личната инициатива на ръководителите от различни 
нива в условията на финансови ограничения, важно е да се от-
бележи, че тази дейност трябва да се осъществява на база оп-
ита натрупан в други европейски страни и особено опита на 
израелските спасителни служби при ликвидиране на инциден-
ти с масови травми. Общата цел е да се повишат тактическите 
умения на екипите, участващи в аварийно-спасителни работи. 
В тази връзка трябва да се развива и усъвършенства системата 
за подготовка на населението за ликвидиране на последиците 
от бедствия, аварии и катастрофи. Важна стъпка заема и  взаи-
модействието с други  служби, като МЗ, “ЦСМП”, МИС, НС 
”Гражданска защита”, ВМОБР към ВМА и др.
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т Автор: д-р А. Ангелов, полк. д-р С. чупетловски 
д.в.н , гл. ас. К. Койчев

доболничнА реАкция при мАсовА   
трАвмА – сортировкА нА пострАдАли

Обща характеристика на кризисните ситуации с масови 
комбинирани поражения (травми).

управлението на човешките ресурси при бедствените си-
туации и медицинската им поддръжка са важни елементи от 
медицинската система за обслужване на масови потоци от по-
страдали. Взаимодействието между участниците в този процес 
засяга всички ресурси: персонал, оборудване, транспорт и 
сграден фонд.

Доболничната медицинска помощ в случай на масова травма 
разполага с две лечебни системи: военна и цивилна. При масов 
инцидент пациентите от двете системи се доставят в болни-
ците, те са подготвени да реагират по предварителни планове. 
Главните задачи в двете доболнични системи са сортировката, 
транспорта и лечението на пациентите с тежки травми, така че 
да бъдат доставени живи в спешните отделения на болниците.

Необходимо е да се създадат основни протоколи (правила), 
които да определят допирните точки и взаимодействие между 
военната и цивилната медицинска спешна система при кризис-
ни ситуации. Важен елемент, на тези контакти е използването 
на военна авиомедицинска евакуация с самолети или хели-
коптери за гражданското население. Важен елемент на тази 
система са добре подготвените медицински кадри, за целта е 
необходимо по широкото отваряне на военномедицинската 
система за обучение на студенти и лекари от гражданската ме-
дицинска система, подготовката на спасители от МИС и МВР 
оказващи помощ на населението. Използвайки опита на САЩ, 
трябва да осъществим подготовка на тези кадри по системата 
на “Basic trauma live support” ( BTLS ) и “Advance trauma live 
support (ATLS)

Определения:
В повечето случаи за инциденти с много пострадали гово-

рим при катастрофалните събития, причинени от природ-
ни явления или човешка дейност, те са постоянна реалност 
в днешната действителност. Повечето изследователи понас-
тоящем определят катастрофите като събития, чиито нега-
тивни последици не могат да бъдат преодолени със силите и 
средствата с които разполагат органите на местната власт и 
здравеопазването. Друга дефиниция на доц. д-р В. Драгнев и 
колектив (2004) определя катастрофата като: “внезапно съби-
тие, съпроводено с тежки последствия, жертви, наранявания, 
разрушения и повреди, които причиняват загуби, налагащи 
незабавна локализационна, спасителна и непосредствена въз-
становителна намеса в широк мащаб”.

Важно е да отбележим, че и събития с ограничени размери 
но с много пострадали могат да изискат привеждането на спа-
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сителната система в  извънредна ситуация. В тази категория 
спадат пътнотранспортните произшествия с масовия транс-
порт (железопътни катастрофи, авиационни инциденти, про-
мишлени аварии с изтичане на опасни вещества и др.). Систе-
мата трябва да има готовност по всяко време да посрещне и 
обслужи всяко едно подобно събитие и съответно до има го-
товност за бързо преминаване във извънредно състояние. 

За да се намалят случаите с фатален изход и да се ограничи 
броя на хората с трайни увреждания е необходимо същите да 
бъдат обслужени качествено от спасителите пристигнали пър-
ви на произшествието.  Важен елемент от доболничната помощ 
е  първичната сортировка на ранените още в непосредствена 
близост до мястото на инцидента (бедстващия район - фиг. 1). 

Фигура 1 Първично доболнично сортировъчно “сито” на 
безопасно място в близост до зоната на инцидента.

 Първична доболнична сортировка
А. Доболничната сортировъчна система START (Simple 

Triage and Rapid Treatment System). Тя позволява бързо взима-

не на решение и сортира пациентите чрез лесно използваеми 
критерии. Тя включва:

1. Сортировъчни ленти за маркиране на пациентите или 
сортировъчни картони – използват се универсални цветове 
за определяне на сортировъчната категория – черен, червен, 
жълт и зелен 

2. Сортировъчни категории по START:
а) чЕРВЕН – Незабавен („Immediate” 

- най-висока спешност). Типични са па-
циентите с проблеми в проходимостта 
на дихателните пътища, дишането, пер-
фузията или с неврологични прблеми. 
Тежките изгаряния с нарушения на ди-
шането също попадат в тази категория.

б)  ЖЪЛТ -  Отложен  (“Delayed”-
втора спешност). Типични са пациен-
тите с изгаряния без дихателни смуще-
ния, тежки или множествени травми на 
костите или ставите, травми на гърба и 
гръбначния стълб.

в) ЗЕЛЕН – Минимален (“Minor”-

трета спешност). Типични са пациентите с травматичен оток 
и минимални травми на меките тъкани.

г)   чЕРЕН – Починал (“Deceased” -най-ниска спешност). 
Включва пацентите без дишане, на които нормално ще се нап 
рави опит за реанимация, но те са неспасяеми с оглед налич-
ните ресурси в ранната фаза на реакция при масов инцидент. 

Б.  Методика на сортировъчната система  START:
1. Сортировката започва оттам, където сортиращият се на-

мира.
2. Определят се пострадалите, които могат да ходят. Пра-

ви се ясно съобщение, че пострадалите които могат да ходят 
трябва да се съберат в точно определено и лесно различимо 
място. Мястото трябва да бъде отдалечено достатъчно от опас-
ната зона и извън зоната на първична сортировка. Тези паци-
енти се маркират със зелена лента. 

3. Сортиращият се придвижва последователно между по-
страдалите.

4. Всеки пациент се преценява и сортировъчната категория 
се маркира със сортировъчна лента.

5. Едновременно се извършва броене на пострадалите чрез 
запазване на малко парче лента от всеки пациент.

6. Единствените лечебни интервенции върху пациентите са 
осигуряване проходимост на дихателните пътища и кръвоспи-
ране на масивно кървене.

7. Сортиращият не спира да се движи!  
В. Етапи на диагностиката:
І етап – Първият етап е приканването на зелените пациенти 

да станат и да ходят – те се “отсортирват” сами.
ІІ етап – ДИШАНЕ. Проверка за дихателни смущения.
а) Ако дихателните пътища са непроходими, осигурява се 

проходимост. Ако не – чЕРНА лента (починал).
б) Ако дишането е над 30/минута – чЕРВЕНА лента (не-

забавен).
в) Ако дишането е под 30/минута – да се премине към ІІІ 

етап.
ІІІ етап – ПЕРФуЗИя. Проверка на кръвооросяването.
а) Проверка на радиалния пулс – полезна е при слаба свет-

лина. Някои системи използват капилярното пълнене на но-
кътната ложа, но особено при студено време този индикатор 
е неточен.

б) Ако пулсът не се палпира – предполага се систолно наля-
гане под 80 – чЕРВЕНА лента(незабавен).

в) Спиране на тежко кървене – използва се директна ком-
пресия.

г) Ако пулсът се палпира – да се премине към ІV етап.
ІV етап – СЪЗНАНИЕ. Проверка за промени в съзнанието.
а) увредено съзнание – чЕРВЕНА лента (незабавен).
б) Добър ментален статус – ЖЪЛТА лента (отложен) или 

ЗЕЛЕНА лента (минимален) според другите травми.
START-диагностиката зависи от три прости изследвания на 
дишането, перфузията и съзнанието. Следваща фаза от пре-

ценката на пациента е вторичната сортировка – тя е по-задъл-
бочена.

Вторична доболнична сортировка.
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ІІ. Вторична доболнична сортировка 
 Прави се в полевия лечебен сектор (или по време на транс-

порта), ако състоянието на пациента се промени към влошава-
не. Това е регулярен процес. Извършва се също ако транспор-
та към болница се отложи. 

А. ЧЕРВЕН пациент (НЕЗАБАВЕН) – най-висока спеш-
ност.

1.Обобщение:
а) Травмите са животозастрашаващи и рискът от асфиксия 

и шок е неизбежен.
б) Съществува голяма вероятност пациентът да оцелее, ако 

се лекува и транспортира незабавно.
в) Пациентът може да бъде стабилизиран, без продължител-

но или подробно лечение.
2.Увреди:
а) Тежки дихателни смущения. ДИШАНЕ.
б) Продължаващо външно кървене или съмнение за тежко 

вътрешно кървене.ПЕРФуЗИя.
в) Травми на главата(некатастрофални) с влошено ниво на 

съзнанието. СЪЗНАНИЕ.
г) Открит пневмоторакс или коремно нараняване (свистя-

ща гръдна рана или евисцерация). ДИШАНЕ.
д) Шок.ПЕРФуЗИя.
е) Тежки терапевтични проблеми:отравяне,инсулинов шок, 

кардиологична спешност.
ж) Изгаряния, включващи бронхиалното дърво. ДИШАНЕ.
з) Трета степен изгаряния, покриващи 25-50%.
и) Безсъзнание, без явна травма на главата.СЪЗНАНИЕ.
к) Хипотермия. СЪЗНАНИЕ.
3.Предпочитано болнично направление:
Травма център І степен или център по изгаряния.
Б. ЖЪЛТ пациент (ОТЛОЖЕН) – втора спешност.
1.Обобщение:
а) Пациенти с потенциално животозастрашаващи травми, 

които още не са в шок и могат да понесат отлагане на транс-
порта до мястото за дефинитивно лечение до два часа.

б) ЖЪЛТ пациент може да се влоши и да стане чЕРВЕН. 
При тези пациенти е необходима регулярна преоценка на със-
тоянието 

2.увреди:
а) Множествени фрактури.
б) Травми на гърба с или без травма на гръбначния стълб.
в) Трета степен изгаряния под 25%.
г) Очни травми.
3.Предпочитано болнично направление:
Травма център ІІ-ІІІ степен.
В. ЗЕЛЕН пациент (МИНИМАЛЕН) – по-ниска спеш-

ност.
1.Обобщение:
а) Пациент с незастрашаващи живота травми, който се нуж-

дае от минимално лечение и чието състояние не се очаква да 
се влоши.

б) При вторичната сортировка способността за ходене не 
се използва като класификационен фактор.

2.Увреди:
а) Минимални фрактури или изгаряния.
б) Охлузвания, лацерации и други мекотъканни травми без 

значителна кръвозагуба.
в) Общо заболяване или слабост, без травми.
3.Предпочитано болнично направление:
Всяка общинска болница.
Г. Катастрофално травмирани пациенти:
1.Обобщение:
а) По START системата пациента се класифицира с чЕРЕН 

сортровъчен цвят, ако не диша дори при проходими дихателни 
пътища. Ако ресурсите позволяват, катастрофално травми-
раните умиращи пациенти могат да се включат за лечение и 
транспорт по време на масовия инцидент.

б) При по-малките инциденти е възможно тези пациенти да 
се лекуват и транспортират след изчистване на чЕРВЕНИТЕ 
пациенти. При широкомащабните инциденти с голям брой 
ЖЪЛТИ пациенти, лечението на катастрофално травмирани-
те пациенти се отлага докато ЖЪЛТИТЕ пациенти се придви-
жат до мястото на дефинитивно лечение.

в) Решението за лечение и транспорт се взима от отговор-
ника за лечението и отговорника за транспорта във връзка с 
медицинския координатор на инцидента.

г) За избягване на объркване, сортировъчния етикет на ка-
тастрофално травмирания умиращ пациент се маркира с мно-
жествени ленти (////) в сектора за сортировка, като пациента 
се разполага близо до зоната за ЖЪЛТИ пациенти.

2.Увреди:
а) Нереагиращ с тежка травма на главата.
б) Трета степен изгаряне над 50% от телесната повърхност.
в) Открита фрактура на черепа с екструзия на мозъчна тъ-

кан.
г) Смачкване на гръдния кош и травматична асфиксия.
Предпочитано болнично направление:
Важен елемент от организацията е бързия транспорт на 

пострадалите до болнично заведение със съответния лиценз 
за извършване на неотложни спасителни манипулации, ква-
лифициран персонал -Травма център І степен или Център по 
изгаряния

Изводи:
Доброто взаимодействие между спасителите и работещите 

екипи оказващи първа помощ и първа долекарска помощ на 
мястото на инцидента се осигурява, ако:

 - е на лице планиране и подготовка за такова събитие;
 - има наличие на ресурси за спешно използване;
 - ако са разработени правила (протоколи и алгори-

тми);
 - добре позната йерархична управленска структура;
 - всяко ниво се ръководи от най-квалифицирания;
 - целият персонал познава своите функционални за-

дължения;
 - ръководителите постоянно наблюдават ситуацията;
 - организацията е добре тренирана и координирана. 
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АрАбскАтА пролет в египет - крАткА 
ретроспекция нА причините, 

събрАли хорАтА нА площАд „тАхрир“ и 
последиците от товА

явлението, наречено по-късно „Араб-
ска пролет“, започва със самозапалването 
на напълно неизвестния продавач Му-
хаммед Боуазизи в Тунис през декември 
2010 година. Този случай, обаче, изиграва 
ролята на детонатор на социалния взрив, 
който довежда до масови протести в стра-
ната и приключва със свалянето на туни-
зийския диктатор Зин ел-Абидин Бен Али. 

След Тунис, „революционният“ пламък се прехвърля в Алжир, където на 28 
декември 2010 г. започват масови демонстрации, които водят до отмяна на 
режима на извънредното положение, продължило в страната повече от 19 
години. През януари – февруари 2011 г. редица демонстрации и народни 
бунтове избухват и в Либия, Мавритания, йемен, йордания, Оман, Сау-
дитска Арабия, Сирия, Мароко. След това подобни вълнения се разпрос-
траняват и в Египет, където тълпи от хора излизат на площад „Тахрир“ и 
го окупират, искайки оставката на Хосни Мубарак, който, в крайна сметка 
претърпява поражение. Призивите за 
смяна на властта получават разпростра-
нение и в Либия, където западните дър-
жави, с помощта на Катар и Саудитска 
Арабия провеждат военна операция. 
В резултат на действията на бунтовни-
ците от Бенгази, след 5 месеца бойни 
действия, семейство Кадафи е изгонено 
от столицата на Либия - Триполи. След 
това започват протести в южните части 
на Сирия и след като се разрастват, пре-
дизвикват ответна реакция на режима 
на Башар Ассад, който жестоко подавя 
антиправителствените изстъпления. С 
развитието на всички тези събития, мю-
сюлманите от йемен също излизат на 
улицата, като призовават към сваляне на 
президента Али Абдула Салех. Масовите демонстрации има и в Бахрейн, на 
„Перления площад“ в Манама (столицата на Бахрейн), който става и символ 
на протестиращите. Исканията на въстаниците са свързани с подобряване 
на социалните и икономическите условия, необходимостта от конститу-
ционни реформи, оставки на отделни корумпирани чиновници… Много от 
исканията на бунтуващите са удовлетворени. На 11 февруари 2011 г. кралят 
на Бахрейн - Хамад обявява, че държавата ще изплати по 1000 динара на вся-
ко семейство за покриване на социални нужди. След това, обаче, след като 
бунтът продължава да се разраства, след сурови мерки използвани от краля 
Хамад ибн Исой Ал Халиф, за неговото потушаване, Саудитска Арабия, по 
решение на Съвета за сътрудничество на арабските държави в Персийския 
залив, изпраща около 1000 свои военни, за да се спаси режима от падане. 

В настоящата статия ще се концентрираме приоритетно само върху 
една от страните преживели „Арабската пролет“ – Египет и ще се опитаме 
да разкрием основните причини, довели до тези фундаментални промени в 
арабския свят и до последствията от тях.

В началото на 2011 г., спорадичните до този момент протести на митин-
гуващите в Египет, продължават с разрастване на протестите по улиците на 
столицата Кайро, вече с твърде категорични искания (отмяна на извънред-
ното положение, борба с безработицата, увеличаване на минималната ра-
ботна заплата, решаване на жилищния и продоволствения проблем, борба 
с корупцията и главното - оставка на действащия по това време президент 
- Хосни Мубарак). Това става и втория етап в развитието на протестните 
събития в региона, но вече с по-широк мащаб. Движеща сила на египет-
ското протестно движение е масата от безработни младежи, в това число 
и дипломирани специалисти, които не приемат корумпирания режим на 

личната власт. Протестните демонстрации имат основно стихиен харак-
тер, но непосредствен повод за тях става поредното повишаване на цените. 
По-късно към протестното движение се присъединяват и опозиционните 
политически партии, изразяващи либерално-демократически възгледи: 
това са преди всичко Ал-Гад („утре“) и Кифайа („Стига!“), които са все още 
относително слаби и не се ползват със значително влияние. На този етап в 
действията активно се включват и „Мюсюлмански братя“, които за разли-
ка от светските партии, притежават значително влияние сред египетските 
мюсюлмани. Като лидери на протестното движение се опитват да се изявят 
Мохамед ал-Барадей, бившия председател на МААЕ и умр Муса - Генерален 
секретар на „Лигата на арабските държави“. По време на протестните дейст-
вия се сформират и усилват нови младежки движения, издигащи демокра-
тични лозунги, като „Двадесет и пети януари“ и „Шести април“. В акциите 
на протест участват и представители на леви движения, имащи значителен 
брой последователи сред египтяните и „насъристи“, изповядващи идеите 
на „арабския социализъм“. В резултат на продължили почти три седмици 
масови протестни манифестации на 11 февруари 2011 г. Мубарак подава 

оставка и предава своите функции 
на вицепрезидента Омар Сулейман, 
който е и ръководител на Службата 
за общо разузнаване (най-важната от 
четирите египетски специални служ-
би). Фактически властта преминава 
в ръцете на Висшия военен съвет на 
египетската армия, начело с министъ-
ра на отбраната - Хюсеин ат-Тантави. 
Висшият военен съвет преустановя-
ва действието на конституцията и 
създава специална комисия, която да 
подготви проект за поправки, който 
да бъде гласуван на национален рефе-
рендум и разпуска парламента, но зая-
вява, че военните ще останат на власт 
следващата половин година, докато се 

организират и проведат свободни избори. Действащото правителство става 
временно, докато не бъде сформирано ново.

През март 2011 г. е проведен Конституционен референдум с избирател-
на активност  на 41% от избирателите. Сред поправките, приети по време 
на референдума, е и поправка за ограничаване срока на управление на пре-
зидента. Много групи, които изначално протестират против Мубарак, бой-
котират гласуването, чувствайки, че това са само номинални мерки. Гласува-
нето за нова конституция се провежда в ситуация усложнена и от изборите 
за ново правителство.

Голяма част от анализаторите и медиите, отразяващи тези събития, не 
успяват за проникнат под повърхността на египетското въстание и да разбе-
рат ролята на въоръжените сили в конфликта. С или без участието на Муба-
рак, въоръжените сили на Египет от дълго време са истинското и водещото 
звено на режима. Египетските военни изпълняват ролята на управник от 
момента, в който идват на власт в резултат на военни преврати през 1952. 
Като позволяват на гражданско ръководство да се занимава с ежедневното 
управление на страната, те самите определят стратегическото направле-
ние за политиката в Египет. Когато започват бунтовете, армията разбира, 
че отговорен за това се оказва Мубарак, и реално превратът е организиран 
против него. Когато египтяните излизат на улиците тях ги обединява една 
обща цел: да се свали лидера, който представлява причината за всичките им 
нещастния. В този момент военния елит тихо се възползва от намеренията 
да се отстрани египетския лидер и фактически използва демонстрациите, 
за да провали плановете на Мубарак да предаде властта на свой приемник. 
По време на демонстрациите военните успешно успяват да действат така, 
че да не станат предмет на яростта на протестиращите, като се представят в 
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светлината, че само те могат да допринесат за реални политически промени 
и да гарантират стабилността на Египет в периода след управлението на Му-
барак. Опозицията и въоръжените сили се разминават в предположенията 
си за това, че свалянето на Мубарак ще доведе до коренни промени за не-
обходимия начин да се управлява Египет. От гледна точка на Висшия съвет 
на въоръжените сили, главна цел на приближаващите се избори е само да 
се създаде впечатление за преход към демокрация. Макар Висшият съвет да 
отстранява Мубарак, на власт остават бившите членове на режима. Поради 
тази причина през април 2011 година стотици хиляди демонстранти отново 
излизат на площад „Тахрир“, за да критикуват управляващия Върховен съвет 
за това, че не са изпълнени революционните искания. Те искат оставки на 
членовете на действащия режим и отстраняване на прокурора заради бав-
ните темпове на разследванията по делата, свързани с бивши корумпирани 
чиновници.

След многобройни проблеми, в началото на декември 2011 г. изборите 
са проведени, а ислямските партии побеждават в тях. В резултат на това Вис-
шият съвет излиза с декларация, че няма да разглежда предстоящия парла-
мент в качеството му на „образец“ на истинското желание на египетските 
избиратели, въпреки че те са гласували за него. Генерал Мухтар Мулла зая-
вява, че вместо да се позволи на парламента да пише конституция, военното 
правителство ще назначи нов, собствен съвет, който да наблюдава създа-
ването на конституция, и ще „ограничи“ в голяма степен, вече безсилния 
парламент. На проведените избори „Мюсюлмански братя“ и „Партия Нур“ 
побеждават с голямо преимущество, но техните програми за бъдещото 
управление, малко се различават от тези на техните предшественици. Не-
зависимо, че „Мюсюлмански братя“ са най-голямата организация в Египет 
и притежават огромна власт, те все още действат от слаби позиции. Те с 
всички сили се стараят да подчертават, че не призовават към ислямизация 
и полагат сериозни усилия да намалят общото безпокойство от евентуално 
настъпление на исляма в Египет. „Мюсюлмански братя“ създават „Партия 
на свободата и справедливостта“ и твърдят, че тази партия ще е абсолютно 
отделена от основната организация. Новата партия заявява от своя страна, 
че е готова да влезе в бъдещо коалиционно правителство с всяка друга по-
литическа сила. Позицията на партията „Ан Нур“ не се различава силно от 
тази на „Мюсюлмански братя“. Независимият спътников канал „Ал-Нас“ в 
телефонно интервю с представителя на салафитската партия - Юрси Хам-
мад, задава въпрос за спорните заявления, направени от лидера на партията 
Емад Абдул Гафур, за възможността от водене на преговори с Израел. На 
това Хаммад отговаря: „Ние все още не сме получавали официално обръ-
щение от Израел, но ако все пак водим диалог с Израел, то това трябва да 
става само през египетското Министерство на външните работи. Египет и 
подписал международни съглашения, и те трябва да се спазват. Това не е мое 
лично мнение или мнение на лидера на партията. Това е част от политиката 
на нашата партия“.

По официални данни на висшата избирателна комисия на Египет, публи-
кувани на 21 януари 2012 г. 235 места (47%) в новия законодателен орган 
е получила партията „Свобода и справедливост“ (политическото крило на 
МБ), 123 мандата (24%) – блок от салафитски партии, състоящ се от „Ан 
hyp“, „Асала“, „Фадила“ и „Строителство и развитие“, 117 места (23 %) зае-
мат представители на други избирателни блокове и обединения, 23 депута-
ти влизат като независими и 10 парламентаристи, основно християни-коп-
ти, са назначени от Висшия военен съвет.

 На 24 юни на президентските избори в Египет побеждава ислямистът 
Мухаммед Мурси, който изпреварва само с няколко процента своя съпер-
ник – бившия премиер Ахмед Шафик (съответно 51,72 и 48,27 %). Ако се 
отчете фактът, че избирателната активност на втория тур на изборите е око-
ло 51%, се получава, че Мурси се поддържа от малко повече от едно четвърт 
от общото количество избиратели.

Отношенията между Мурси и военните са напрегнати и новия прези-
дент на Египет през първите часове след избирането си даже се старае да 
не се показва пред публика, страхувайки се от покушения. Най-вероятно, 
от опасения от нова дестабилизация на обстановката в страната, военните 
признават победата на Мурси. На 27 юни е съобщено, че президентът и Вис-
шият съвет на въоръжените сили на Египет са се договорили за разделяне на 
пълномощията, като военните ще контролират министерствата на отбрана-
та, вътрешните работи и на правосъдието и за компромис по отношение 
на дейността на Конституционната комисия, която предстои да сформира 
новия основен закон на страната.

Икономиката неизменно лежи в основата на всяка революция. Социал-
ната революция разрушава изградените икономически ред и връзки. Ико-
номиката лежи и в дълбоката основа и на днешната „арабска пролет“. По-
явилите се веднага след началото на протестите, в медиите разсъждения за 
извънредната бедност на жителите на Северна Африка или за безперспек-

тивността на тяхното социално битие, които са тласнали арабите към сва-
ляне на съществуващия строи, са верни само донякъде. Независимо, че има 
и външна намеса с процесите в арабските страни, в основата на социалния 
взрив безспорно лежат латентни икономически процеси и проблеми. Това 
твърдение изисква по-подробно обяснение, тъй като ако погледнем макро-
икономическата статистика и тенденциите в навечерието на революциите, 
икономическото положение на арабските страни съвсем не е толкова лошо.

Какви са, обаче, основните причини за кризата в Египет и падането на 
режима на президента Хосни Мубарак? За да се изясни това, е необходимо 
най-вече да се отбележи твърде уникалната географска и отчасти демограф-
ска ситуация в страната. Голяма част от територията на Египет (обща площ 
– около 1 милион кв. км) е пустиня, и само около 4% от територията е при-
годна за селскостопанска дейност. Това са земи основно в долината и делта-
та на р. Нил. В тези 4% територия живее 96% от населението на Египет (85 
милиона човека) при демографски ръст от около 2,1% годишно. Египет е с 
най-многобройното население сред арабските страни. В такова положение 
страната се нуждае от много грамотна и балансирана икономическа поли-
тика. Но след отказа от идеите за „арабски социализъм“ на Гамал Абдел На-
сър и преминаването в средата на 70 – те години към политика на „открити 
врати“ (инфитах), тоест съм свободен пазар, в Египет, наред с повишаването 
на рентабилността на икономиката, бързо нараства безработицата, цените 
и разслоението на обществото. През 2000-та година страната навлиза в 
социално-икономическа криза, безработицата надхвърля (по официални, 
явно занижени данни) 11%. Сред младежите, този процент е доста по-ви-
сок. Независимо от стабилизирането на икономическата ситуация в резул-
тат на проведените реформи (ръст на БВП от 7,5% годишно), значителна 
част от жителите на страната (по различни данни - от 20% до 40%) живеят 
с доход от по-малко от 2 долара на ден и съществуват само благодарение на 
субсидиите от хранителни стоки, предоставяни им от страна на държавата.

Египет постоянно се нуждае от чуждестранна помощ. Само от САЩ 
страната получава за последните 20 години 47 милиарда долара. Последици-

те от световната финансова криза и повишаването през 2007–2008 години 
на световните цени на продоволствените стоки, стават причини на протест-
ни демонстрации и стачки (само през периода 2007–2008 има 580 стачки). 
Режимът на властта, както и в Тунис, представлява всъщност, фасада на ко-
румпирана „управляема демокрация“, при която президентът Мубарак уп-
равлява от 1981 г. в условия на извънредно положение и подготвя за свой 
приемник на президентските избори през 2011 г. сина си Гамал.

До началото на световната криза темповете на нарастване на египет-
ския БВП (по данни на Световната банка) в течение на три години е сред-
но около 7% на година. С рухването на световната икономика те намаляват 
до 4,6% през 2009 г. За сравнение можем да посочим, че тези показатели за 
Саудитска Арабия са 3 и 0,6%, за Мароко 5,4 и 4,9%, за Либия 5,2 и 2,1%, в 
Ливан 5,9 и 9,0%, в йемен 3,4 и 3,8%. Тоест, показателите на Египет не са 
били толкова лоши, а даже са и по-добри отколкото в други арабски държа-
ви, които мирно преживяват бурната арабска пролет. Освен това темпа на 
нарастване на БВП в Египет на постоянни цени от 1992 г. стабилно е по-
висок от темпа на прираста на населението, т.е. в продължение на 20 години 
има реален ръст на икономиката. Без да се отрича застоя на политическата 
ситуация в арабския свят като цяло, не може да не констатираме, че на фона 
на останалите държави в региона, Египет е успешен пример на съчетание на 
модернизация и диверсификация на икономиката със скромна, но видима 
политическа либерализация.

Ключовите икономически проблеми обаче, са по-фундаментални от 
тези, които показва простата статистика. Те се коренят в характеристиките 
на стопанското развитие, практически на всички страни от Северна Афри-
ка, а именно в това, че техните икономики имат два основни ограничителя 
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– недостиг на земя, годна за обработване и висок прираст на населението. 
Тези базови проблеми съществуват и до идването на власт на свалените „ти-
рани“, запазват се, въпреки техните усилия, и което е най-главното, няма да 
се променят и при новите власти. Запазването на тези непреодолими про-
блеми, даже в условията на бързо и устойчиво икономическо развитие през 
последните години, е предопределено от фундаменталните характеристики 
на северо-африканските икономики и общества. Десетилетия на колониа-
лизъм и неоколониална експлоатация са изиграли своята роля, но даже и те 
не са главните фактори, сдържащи развитието и спомагащи запазването на 
изостаналостта.

Голяма част от територията на всички арабски страни в Северна Африка 
без изключение е безжизнена пустиня. До провъзгласяването на своя суве-
ренитет над бившата Испанска Сахара, Мароко е единственото изключение 
от това правило (на пустините се падат само 11% от територията на крал-
ството). Днес, според новите фактически граници на държавите, по данни 
на ФАО, пустините са 78% от площта на страните. В Тунис — 51%, Алжир 
— 80%, Египет — 98%, в Либия — 99%.

Почти във всички държави (освен в Либия) голяма част от население-
то все още живее в селата. устойчивият и бърз ръст на населението с всяко 
ново поколение води до намаляване на средната обработваема площ на чо-
век от населението, формира скрита безработица в селата и тласка (малка 
част) от безработните към града, където те също не успяват да си намерят 
работа. Това е обективна историческа реалност и устойчива тенденция, а 
не резултат от жестокостта или от недалновидността на авторитарните 
режими. Да се преодолеят тези ограничители е възможно само с цената на 
колосални и дълговременни усилия, които изискват консенсус в общество-
то, стабилност, и най-вече — технологични възможности, финансови, мате-
риални и интелектуални разходи. Освен това, в Египет, както и във всички 
други държави в региона, положението се задълбочава и от спецификата 
на възрастовата структура на обществото – огромният брой лица в млада 
възраст (до 30 години). Средното египетско семейство има 4,18 члена и 
по оценки от средата на 2011 г., броя на населението достига 82 милиона 
човека. Според тези данни в страната живеят 5476 хиляди лица с висше 
образование, т.е. примерно във всяко трето семейство има притежател на 
университетска диплома. Едновременно с това 16,8 милиона египтяни ос-
тават неграмотни. По време на началото на революционните събития през 
2011 г. броят на първите е нараснал, според демографите, минимум до 10%, 
а на вторите — до 6% от населението. Затова „младежкият фактор“ в рево-
люционните движения е твърде значим. Младежите са и благодатен обект 
за политическо манипулиране от страна на реалните печеливши от подоб-
ни от революции, както национални, така и чуждестранни. Социолозите 
твърдят, че именно за тази възрастова група от обществото са свойствени: 
липса на жизнен опит; максимализъм в оценките и действията; „стаден ин-
стинкт“, изразяващ се в повишена склонност да се капсулират в „братства“, 
да се обединяват по принципа „наш/чужд“; готовност даже със заплаха за 
собственото си благополучие и живот сляпо да следват лидер и безпощадно 
да „громят противника“. Всичко това прави младежите прекрасен горивен 
материал за революционния пожар. Следва да се отчита и това, че голяма-

та част от младежите живеят не в градовете, а в селските райони. Селската 
младеж, по принцип е възпитана в традиционни ценности, най-вече религи-
озни и тяхната опозиционност спрямо властите се е формирала, най-вече от 
нелегални и полулегални мюсюлмански организации. В Египет, в продълже-
ние на почти 70 години това са „Мюсюлмански братя“, но през последните 
двадесет години с тях започват да се конкурират по-радикални групи, добре 
финансирани от монархиите от Персийския залив.

Независимо от продължаващия мощен процес на урбанизация, голяма 

част от населението все още живее в селата (около 57%), като почти цялата 
част от него е разселено на тясната ивица от плодородни земи в долината 
на река Нил, като средната площ, падаща се на човек от населението посто-
янно намалява. По времето на президента Г. А. Насър, крехкият баланс се 
крепи чрез сложна система от продоволствени дотации за градското насе-
ление, селскостопански субсидии и мерки за пряко регулиране на селското 
стопанство. През 80-те години при президента А. Садат египетското прави-
телство следвайки препоръките на USAID, пристъпва към осъществяване 
на широка програма за либерализация на селското стопанство. Задачата е 
да се ограничи намесата на държавата (най-вече чрез ликвидиране на суб-
сидиите и държавния контрол в земеделието), да се поощрява развитието 
на конкурентна пазарна система, основана на частното предприемачество 
и експортно-ориентиран ръст. Тази  политика е продължена и при Х. Муба-
рак, когато през 1990 г. са сключени редица споразумения с Международ-
ния валутен фонд в рамките на програмите за структурни реформи (адап-
тации). Ключов компонент на провежданата аграрна реформа става новият 
закон за земята (№ 96/1992). Той лишава от предишните преференциални 
права за земята дребните селяни, работещи на своите участъци повече от 40 
години и позволява на крупните земевладелци да определят цената на рен-
тата в зависимост от пазарните цени. Постепенно изчезват и държавните 
субсидии за торовете. Последните започват да се продават по пазарни цени, 
което заедно с либерализацията на вноса на този продукт, превръща Египет 
в едни от най-големите вносители на химически торове в света. Цената за 
отглеждане на единица продукция нараства, което незабавно се отразява на 
цените на хранителните стоки, произвеждани в страната. Ликвидирана е и 
системата за задължително производство на определени култури. Налага се 
мнението, че страната трябва да развива тези отрасли на стопанството, кои-
то са сравнително конкурентоспособни на световните пазари (например, 
туризъм), а недостигащите хранителни стоки да се закупуват за сметка на 
излишъците получавани от дохода на глобално конкурентните отрасли. С 
този аргумент са премахнати ограниченията за експорт на селскостопанска 
продукция. Феллахи (селските стопани) постепенно преминават към по-из-
годни от експортна гледна точка продукти - ранни плодове за ЕС, портока-
ли, орехи и др. По-ниско доходното производство на стоки за вътрешния 
пазар намалява. В резултат на това в отрасъла започва бавното движение 
към изравняване на световните и вътрешните цени на хранителните стоки. 
През 2008 г. разликата е все още забележима, но в страната вече започват 
първите продоволствени бунтове. част от тях са подавяни със сила, част са 
отслабени, като се правят опити да се забавят реформите, но през 2009 г. 
са въведени мерки за държавно стимулиране на селскостопанския експорт 
(експортни субсидии за някои стоки, преференции и субсидии при застра-
ховането, транспорта, складирането на стоките и товаро-разтоварните дей-
ности). Цените започват да растат и през първата половина на 2010 г. ин-
флацията при хранителните стоки е вече 11%, а в края на годината достига 
до 15%. Със сериозен проблем египетското правителство се сблъсква в края 
на август 2010 г., когато става ясно, че в резултат на безпрецедентната суша 
в Русия в страната няма да постъпят договорените 540 хиляди тона срав-
нително евтина руска пшеница. Закупуването на пшеница от други страни 
(САЩ и Франция) струва на правителството 21–25 милиона долара. До-
пълнителен удар върху крехкия баланс на египетската икономика, нанася и 
поредица от загадъчни инциденти с нападения на акули-човекоядци на къ-
пещи се в морето туристи, когато правителството е принудено да затвори 
част от плажовете в разгара на туристическия сезон, което оказва негативно 
влияние на доходите на страната и местния бизнес.

Политическата и икономическата неопределеност, стачките и безре-
диците водят до това, че натоварването на мощностите в икономиката на 
Египет намалява с 50%, а експорта от началото на 2011 г. с 40%. За възстано-
вяване на дейността на 75 завода закрити (и частично разграбени) по време 
на бунтовете са похарчени 1,2 милиарда долара. Няма данни, обаче доколко 
са ефективни тези финансови вливания. Стачките продължават в много от-
расли, както в частни предприятия, така и в държавния сектор. Стачкуват 
не само работниците, но и служителите.  Стачкуващите искат повишаване 
на заплатите и подобряване на условията на труд и социални привилегии, 
които правителството, изхождайки от реалните условия на икономиката, 
не може да удовлетвори. Висшето военно командване през лятото на 2011 
г. издава указ да забрана на стачките. Пълното прекратяване не успява да 
се постигне, на остротата на проблема намалява. В същото време, за да не 
озлобява възбудените маси, правителството е принудено да отнема средства 
от важни направления за финансиране и да ги прехвърля като компенсации 
на най-активно действащите групи от населението. Едновременно с това 
правителствените чиновници от всички нива разбират, че неочакваните по-
литически зигзази в страната могат всеки момент да ги лишат от техните 
места и източник на средства за съществуване. Това, както става и в други 
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страни, води до ръст на корупцията и свързаното с нея забавяне на иконо-
мическата активност, и влошаване на бизнес климата.

В исторически план Египет заема особено място в политическите игри 
за влияние в региона на западните държави. След сключването на Кемп-
Дейвидския мирен договор с Израел (1979 г.), Египет е верен съюзник и 
проводник на американските интереси в Близкия Изток и е едновременно 
с това своеобразен гарант на сигурността на Израел. Освен това за Евро-
пейския съюз и най-вече за Франция, Египет е ключов партньор в района. 
Н. Саркози вижда в Египет „мост между израилтяните и палестинците“ и 
му възлага една от главните роли в развитието на Средиземноморския съюз, 
като подкрепя избирането на Мубарак в състава на неговото ръководство. 
Изострянето на социално-икономическите проблеми на Египет и недовол-
ството на значителни слоеве от населението от многогодишното управле-
ние на корумпирания клан на Мубарак не остава скрито от ръководствата 
на САЩ и ЕС. Всичко това води до объркване на американските и евро-
пейските лидери след началото на протестните действия в Египет. Според 
публикации във „Foreign Policy“, Барак Обама първоначално няма намере-
ния да призове към оставка Мубарак, но по-късно искането за такава ос-
тавка става официална позиция на Вашингтон. Мненията на американската 
администрация продължават да остават несъгласувани дълго време. Ако Б. 
Обама и Х. Клинтън призовават Мубарак да „изпълни волята на народа“ и 
да се оттегли, то вицепрезидентът Дик чейни (дълго време поддържа лични 
контакти с Х. Мубарак и неговия син Гамал) и специалния представител на 
правителството на САЩ в Египет – уйндзър, заявяват за необходимостта 
отношението към Мубарак да е към „добър приятел“. По тяхно мнение, со-
циално-политическите реформи в Египет трябва да се проведат под ръко-
водството на действащия президент. В последствие този заявления са оп-
ределени от официален Вашингтон като „лични мнения“. В крайна сметка 
САЩ приветстват оставката на Мубарак и предаването на  пълномощията 
на Омар Сулейман, а след това и преминаването на властта за преходния 
период до новите избори на военните в лицето на министъра на отбраната 
Хюсеин ат-Тантави.

В медийното пространство се появяват няколко версии за това, какво е 
довело до свалянето на президента, управлявал Египет 30 години. Според 
една от най-популярните е тази, че свалянето на Мубарак е било „режиси-
рано“ от Вашингтон. Като доказателство за това се привеждат фактите, че 
египетската опозиционна младежка организация „Шести април“ е имала 
тесни контакти с Държавния департамент на САЩ, а сред нейните ръко-
водители има випускници на Калифорнийския университет. Контактите с 
опозиционни сили, обаче са общоизвестна дипломатическа практика – аме-
рикански представители поддържат контакти даже с „Мюсюлмански братя“ 
след техния успех на парламентарните избори през 2005 г. На египетското 
протестно движение, разбира се, влияят външни причини, но това не е оп-
ределящо и основно. Например, Израел, е едва ли не единствената страна, 
която поддържа режима на Мубарак практически до последния му ден. 
Свалянето на Мубарак не е изгодно нито на САЩ, нито на неговия съюз-
ник Израел. Лидерите на ЕС посрещат оставката на Мубарак и началото на 
демократичния процес в Египет с одобрение. Най-активен критик на пре-
дишния режим и привърженик на демократичните промени в Египет е пре-
миер-министърът на Великобритания Дейвид Камерън, който първи от ръ-
ководителите на европейските страни посещава с официална визита Египет 
след оставката на Мубарак. Катрин Аштън, ръководителят на дипломацията 
на ЕС, също посещава Египет, провежда беседи с новото ръководство и обе-
щава помощ от страна на ЕС в размер на 1 милиард долара за провеждане на 
демократични преобразования.

Необходимо е да се отбележи, е промените в резултат на станалите 
събития оказват пряко влияние само на висшия ешелон на властващия 
елит. Структурата на властта не претърпява някакви сериозни промени, 
а съществено реформиране на социално-икономическата сфера така и не 
се случва. Такъв резултат явно не устройва тази част от обществото, коя-
то активно участва в свалянето на стария режим, за което свидетелстват и 
възобновяващите се акции на протест. В социалния протест, насочен про-
тив корумпирания авторитарен режим с фасадна квази-демокрация, исля-
мистската съставляваща е само част (и то не основната) от общото движе-
ние. Но в случай на забавяне на решаването на проблемите „ислямският 
проект“ може да излезе на голямата политическа сцена.

Анализирайки хода на арабските революции, може да се разграни-
чат ясно няколко общи особености на протестните действия. Най-често 
протестиращите издигат основно демократични искания: подобряване 
на социално-икономическите условия на живот, борба с безработицата и 
корупцията, необходимост от конституционни реформи, провеждане на 
честни избори. Събитията в страните от региона позволяват да се напра-
вят предположения, че по-нататъшното развитие на държавите едва ли ще 

се случи по демократичен сценарии. Най-вероятно, събитията ще активи-
зират ислямски фундаменталисти и техните стремежи към власт. Именно 
движението „Ислямско възраждане“ през 2010 г. отново, както и през 1960 
г., започва да излиза извън рамките на обичайното вероучение и се предста-
вя като обществено-религиозен феномен.

Не бива да се пренебрегват икономическите, социалните и демограф-
ските фактори, които не се решават, а се задълбочават. В страните от реги-
она се наблюдава бързо нарастване на населението и ако през 1980 г. броят 
на мюсюлманите е 18 % от населението на света, то през 2000 г. е вече 23 
%, а през 2025 г., ще е вече 31 %. Пряко следствие от това явление е аграр-
ното пренаселване на страните, високото ниво на безработицата, особено 
сред младежите, голямата разлика в доходите в сравнение с богатите страни. 
Арабските страни трудно ще се интегрират в световната стопанска система. 
Тяхната експортност за последните тридесет години е намаляла 2 - 3 пъти. 
Несправедливото разпределение на доходите между различните слоеве от 
населението, социалното неравенство, високата безработица особено ос-
тро се възприемат от младежите, които са и „движещата“ сила на протест-
ните движения.

В региона вече няколко десетилетия се наблюдава и противопоставяне-
то на двама безспорни лидера в арабския свят – Саудитска Арабия и Иран, 
основано повлияно от религиозния фактор. Саудитците са убедени, че тях-
ното призвание е да играят месианска роля, като действат като лидер на 
мюсюлманския свят. Главен акцент се поставя на религиозната солидарност 
на мюсюлманите-сунити, насочена към създаване във формиращия се мно-
гополярен свят на силен ислямски полюс, който да е способен да защитава 
интересите на мюсюлманските държави и религиозните ислямски малцин-
ства в други страни. Но събития от типа „арабска пролет“ не подминават и 
Саудитска Арабия и през януари 2010 г. се провеждат първите, демонстра-
ции, в които се издигат искания за политически и икономически реформи 
(преобразуване на страната в конституционна монархия, обуздаване на ко-
рупцията, намаляване на безработицата, справедливо разпределяне на дохо-
дите от продажбата на нефт). От друга страна, също следвайки месиански 
тенденции във външната си политика, и Иран претендира за особена роля в 
мюсюлманския свят. В Иран също така считат за принципно важно да след-
ват нагласите за религиозна солидарност в арабския свят, но се ориентират 
предимно към мюсюлманите - шиити.

Свои надежди на революционни преобразования в страните от Северна 
Африка храни и Турция, която счита, че нейният модел на най-старата де-
мокрация в региона може да стане образец за политическо устройство на 
обновяващите се страни от мюсюлманския свят. Но в процеса на геополи-
тическите преобразования в региона за Турция могат да възникнат и до-
пълнителни проблеми. Най-напред това касае така наречения „кюрдски въ-
прос“. Както е известно, кюрдите обитават териториите на Турция, Сирия, 
Иран и Ирак. Като се има предвид, че на територията на Ирак е създаден 
полунезависим „Кюрдистански регион“, турските власти са силно обезпо-
коени от възможния неконтролируем разпад в Сирия, което може да усили 
сепаратистките настроения на кюрдското население, да ги консолидира в 
борбата им за създаване на независим Кюрдистан. Освен това, падането на 
управляващите елити в Египет, Тунис, Алжир, Либия може да доведе до съз-
даването на ислямски режими в тези страни. И е все още неизвестно, дали 
такъв режим ще бъде по „турски модел“ – ислямска либерална демокрация 
или ще бъде режим, основат на законите на шариата, подобно на режимите 
в Иран или Саудитска Арабия.
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Закона за Военната полиция) . Съгласно чл. 7 от Правилника за при-
ложение на Закона за Военната полиция  оперативно-издирвателната 
дейност на служба „Военна полиция“ се извършва чрез използване на:

• оперативни средства за придобиване на информация: 
а) специални разузнавателни средства, при условията и по реда, 

предвидени в Закона за специалните разузнавателни средства; 
б) доброволни заявители;
• оперативни способи за придобиване на информация: 
а) доброволни сътрудници, съобразно заповедта на министъра на 

отбраната по чл. 22, ал. 2 от Закона за Военната полиция; б) оператив-
ни беседи; в) оперативно внедряване; г) оперативен експеримент; д) 
оперативна комбинация; е) изследване на предмети и документи; ж) 
оперативно разпознаване на лица и обекти.

Основание за извършване на оперативно-издирвателна дейност от 
Военната полиция е:

1. получена информация за подготвяне на извършващи се или из-
вършени деяния, както и за събития, процеси и явления по чл. 4, ал. 1, 
т. 1 и 2 и ал. 2 от Закона за Военната полиция;

2. искане на органите на досъдебното производство и съда, на 
службите за сигурност и службите за обществен ред и на други ор-
гани и лица съгласно действащото законодателство и в изпълнение 
на двустранни споразумения и международни договори, по които 
Република България е страна и които съдържат данни за подготвяни, 
извършващи се или извършени деяния, както и за събития, процеси и 
явления по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 2 от Закона за Военната полиция.

Неотложно се предприемат действия от Военната полиция за из-
дирване на лица:

1. които са избягали от арест, конвой или помещение за задържане;
2. които са отвлечени;
3. за които се предполага, че са извършители на тежки престъпле-

ния;
4. които са се отклонили неправомерно от дежурства и караули със 

служебно оръжие;
5. които притежават общоопасни средства и има данни за злоупо-

треба с тях.
При необходимост във връзка с издирвателната дейност може:
1. да се предприеме действие за започване на общодържавно или 

международно издирване съгласно действащото законо-дателство;
2. да се предоставя и публикува информация в средствата за масо-

во осведомяване съгласно актовете на министъра на от-браната .
Общодържавното издирване е правомощие на Главна ди-рекция 

„Криминална полиция“ - МВР.
Основания за извършване на оперативно-издирвателна дейност 

от оперативно-издирвателните структури на МВР са:
1.  получени данни за лица, които подготвят, извършват или вече 

са извършили престъпни деяния, когато тези данни не са достатъчни 
за образуване или започване на досъдебно наказателно производство 
по НПК;

2. получени данни за събития и действия, създаващи заплаха за 
националната сигурност, обществения ред и сигурността на гражда-
ните;

3. издирване на лица, укриващи се от органите на наказателното 
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Оперативно-издирвателната дейност на полицията е дейност за 
защита на националната сигурност и обществения ред в Република 
България, на живота, здравето, правата, свободите и имуществото на 
гражданите от престъпни посегателства. Тази дейност се осъществя-
ва от оперативно-издирвателните и оперативно-техническите струк-
турни звена на Министерството на вътрешните работи (МВР) чрез 
гласни и негласни методи и средства, съобразно компетентността им 
и при условия и ред, определени със закон, с акт на Министерския 
съвет и от министъра на вътрешните работи. Тя се извършва при 
спазване на Конституцията на Република България и законите, зачи-
тане на правата и свободите на гражданите и тяхното достойнство и 
прилагане на принципа на конспиративност при съчетаване на гласни 
и негласни методи и средства.

Оперативно-издирвателната дейност има за цел:
• разкриване, предотвратяване и пресичане на престъпления 

и други нарушения, свързани с националната сигурност, обществе-
ния ред и сигурността на личността;

• установяване самоличността на лица, подготвящи, извърш-
ващи или извършили престъпна дейност;

• издирване на лица, които се укриват от привличане към 
наказателна отговорност или са се отклонили от изтърпяване на на-
казание по дела от общ характер, както и издирване на безследно из-
чезнали лица;

• придобиване на информация за действия, които създават 
заплаха за националната сигурност и обществения ред и сигурността 
на личността;

• изготвяне и съхраняване на веществени доказателствени 
средства и предоставянето им на съответните органи на съдебната 
власт;

Освен от оперативно-издирвателните органи на МВР, тази дей-
ност се осъществява и от оперативните служби на Военната полиция 
към Министерството на отбраната.

Оперативно-издирвателната дейност на служба „Военна полиция“ 
се извършва посредством специфични способи и средства и чрез до-
броволни сътрудници за:

1. разкриване, предотвратяване и пресичане на престъпления от 
общ характер и правонарушения, увреждащи или застрашаващи реда 
и сигурността във и на Министерството на отбраната, структурите 
на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската ар-
мия;

2. придобиване на информация за процеси и явления, водещи до 
застрашаване или увреждане на реда и сигурността във и на струк-
турите, посочени по-горе, живота, здравето и сигурността на личния 
им състав, поддържането на бойната им готовност и опазването на 
въоръжението, техниката и имуществото им.

Оперативно-издирвателната дейност може да се извършва от Во-
енната полиция и в едноличните търговски дружества с държавно 
участие в капитала, в които правата на държавата се упражняват от 
министъра на отбраната.

На издирване подлежат лица, оръжие и общоопасни средства, мо-
торни превозни средства и вещи на структурите на Министерство-
то на отбраната, както и вещи с доказателствена стойност (чл. 4 от 
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производство или укрили се от изтърпяване на наложено наказание 
по дела от общ характер;

4. издирване на безследно изчезнали лица и идентифициране на 
трупове с неустановена самоличност;

5. искане на органите на досъдебното производство и съда;
6. искане на държавни органи и организации съобразно тяхната 

компетентност по закон;
7. изпълнение на международни договори, по които Репуб-лика 

България е страна.
В оперативно-издирвателната дейност на съответните структури 

на МВР се използват доброволни сътрудници. Сътрудничеството 
с гражданите за осъществяване функциите на МВР се урежда с ин-
струкция на министъра на вътрешните работи. Съгласно чл. 143 от 
Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) привли-
чането и дейността на граждани, доброволни сътрудници на МВР, се 
осъществява при спазване на следните принципи:

1. доброволност при привличането, работата и освобож-даването;
2. защита при или по повод на сътрудничеството;
3. запазване тайната на самоличността и другите лични данни.
Данните за лица, приели доброволно сътрудничество с органите 

на МВР, могат да се предоставят на съда и прокуратурата само след 
писменото съгласие на лицата във връзка с конкретно наказателно 
производство и при спазване разпоредбите на Закона за защита на 
класифицираната информация. 

При провеждането на оперативно-издирвателни действия е не-
допустимо увреждането на живота, здравето, достойнството, и иму-
ществото на гражданите, както и замърсяването или увреждането на 
околната среда.

Органите на МВР, осъществяващи оперативно-издирвателна дей-
ност, са държавни служители от оперативно-издирвателните и опе-
ративно-техническите звена в съответните главни дирекции на МВР 
и териториалните им подразделения и Специализираната дирекция 
„Оперативно-технически операции“ в МВР. 

Органите, осъществяващи оперативно-издирвателна дей¬ност, 
издават задължителни разпореждания до държавни органи, органи-
зации, юридически лица и граждани в рамките на своята компетент-
ност. Държавните органи и организации са длъжни да предоставят 
на оперативно-издирвателните органи на МВР достъп до служебни 
помещения, технически възли и друго тяхно имущество. 

Оперативно-издирвателната дейност в МВР се извършва чрез:
• вземане на обяснение от граждани;
• извършване на справки по информационните фондове за 

лица и вещи;
• вземане на образци за сравнително изследване;
• белязване на обекти и предмети;
• изследване на предмети и документи;
• извършване на наблюдение;
• идентифициране на лица и обекти;
• проникване и изследване на помещения, сгради, съоръ-же-

ния, транспортни средства и части от местности;
• контрол на пощенската, телеграфната и друга кореспон-

денция;
• контрол на телефонните разговори;
• събиране на информация от технически канали за комуни-

кация;
• оперативно внедряване;
• оперативен експеримент;
• отправяне на устни или писмени предупреждения за преус-

тановяване на нарушения на правовия ред;
• оперативна проверка на събраните данни и тяхното доку-

ментиране;
• осъществяване на контролирани доставки, доверителни 

сделки;
• извършване на насрещни проверки по документи;
• издаване и използване на документи за самоличност с про-

менени основни данни на служители под прикритие;
• създаване и използване на юридически лица с нестопанска 

цел или търговски дружества при условия и по ред, установени със 
закон, за прикритие на дейността при разследване със служител под 
прикритие или при провеждане на операции под прикритие (като 
контролирани доставки и доверителни сделки).

От изложеното по-горе е видно, че дейността се осъществява чрез 
специфични способи и средства, чрез специални разузнавателни сред-
ства, както и чрез граждани, приели доброволно сътрудничество с ор-
ганите на МВР при изпълнение на функциите им. условията и редът 
за използване на спе¬циалните разузнавателни средства се определят 
със специален закон. Под прикритие може да работи само определен 
от министъра на вътрешните работи служител на МВР, като редът за 
използването му се определя с наредба на Министерския съвет.

Оперативно-издирвателната дейност се регламентира от ведом-
ствени нормативни актове, но и от разпоредби на Наказателно-про-
цесуалния кодекс (НПК). Така например чл. 215 от НПК, който оп-
ределя действията при неизвестен извършител на престъпление, без 
да споменава оперативно-издирвателната дейност, сочи, че когато 
извършителят на престъплението е неизвестен, наред с действията по 
разследването, прокурорът възлага на съответните органи на Минис-
терството на вътрешните работи установяването и издирването на 
извършителя - това е една от основните задачи на оперативно-издир-
вателните органи на МВР.

С последното изменение и допълнение на чл. 194 от НПК се съз-
даде нова ал. 3, с която полицейските органи в Министерството на 
вътрешните работи могат да извършват действия по чл. 212, ал. 2 от 
НПК, както и действия по разследването, възложени им от прокурор, 
следовател или разследващ полицай. По този начин към кръга на су-
бектите, които имат право да извършват действия по разследване в 
рамките на досъдебното производство на НПК, бяха включени освен 
досегашните органи (прокурор, следовател, разследващ полицай), и 
други полицейски и митнически органи . Трябва да се припомни, че 
досъдебното производство по НПК е първата фаза на наказателното 
производство по НПК. То включва общия ред на провеждане (чл. 191 
и сл. от НПК), както и бързото и незабавното досъдебно производ-
ство (чл. 356-367 от НПК).

Освен това с последната редакция на чл. 194, ал. 1, т. 4 от НПК 
законодателят даде възможност на следователите да извършват до-
пълнително и досъдебно производство по дела с фактическа и правна 
сложност, когато им е възложено от административния ръководител 
на съответната окръжна прокуратура.

Всичко това има значение за оперативно-издирвателните органи 
на МВР, на които, освен оперативно-издирвателната им функция, мо-
гат да им бъдат възлагани от следователи или от разследващи поли-
цаи действия по разследване. При тях те трябва стриктно да спазват 
фиксираните в чл. 136 от НПК способи на доказване в наказателното 
производство: разпит; експертиза; оглед; претърсване; изземване; 
следствен експеримент; разпознаване на лица и предмети и специал-
ни разузнавателни средства.

Оперативно-издирвателните органи на полицията може да из-
вършват отделни процесуални действия по НПК, когато те са им въз-
ложени от прокурор или разследващ полицай в случаите на бързото 
досъдебно производство. Известно е, че съгласно чл. 356 от НПК то 
се провежда, когато:

- лицето е заловено при или непосредствено след извърш¬ване на 
престъплението;

- върху тялото или дрехите на лицето има явни следи от престъ-
плението;
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- очевидец посочи лицето, извършило престъплението. 
В тези случаи оперативно-издирвателният орган може да действа 

при спазване разпоредбата на чл. 212, ал. 2 от НПК. Лицето, извърши-
ло престъплението, се счита за обвиняем от момента на съставянето 
на акта за първото действие по разследването срещу него (чл. 362, ал. 
4 от НПК).

За разширяване участието на полицейските органи в разследване-
то свидетелстват разпоредбите на новата глава Тридесет и първа „а“ 
от НПК, която влезе в сила от 01.01.2012 година . В нея в чл. 411в, 
ал. 2 разследващите полицаи, определени със заповед на министъра 
на вътрешните работи, могат да провеждат разследване по дела, по-
дсъдни на специализирания наказателен съд, който ще функционира 
от януари 2012 г. и чиято специализация е с оглед успешната борба 
с организираната престъпност и особено тежките престъпления, из-
черпателно изброени в чл. 411а от НПК. В тези случаи разследващият 
полицай може на основание чл. 194, ал. 3 да възложи извършването 
на отделни действия по разследването и на оперативно-издирвателен 
орган на полицията. Това е особено наложително в онези случаи, ко-
гато оперативно-издирвателният орган е водил дело на оперативен 
отчет по отношение на извършеното тежко престъпление, за което 
се провежда разследване, подсъдно на специализирания наказателен 
съд. 

Налага се изводът, че оперативно-издирвателният орган на по-
лицията може да осъществява както оперативно-издирвателната си 
функция, така и разследваща функция, като извършва отделни дейст-
вия по разследването, възложени му от фиксираните в чл. 194, ал. 3 
от НПК органи. Това изисква стриктно спазване на разпоредбите, 
отнасящи се до организацията и тактиката на провеждането както 
на оперативно-издирвателните действия, така и евентуално на пара-
лелно провежданите действия по разследване. Налице е преследване 
на една цел, при което оперативно-издирвателният орган ще действа 
както като разследващ орган по НПК, така и като оперативно-издир-
вателен орган по гл. 11 от Закона за МВР (чл. 138-148).

Всичко това е свидетелство, че системите от правни норми са из-
точник за формирането на методически препоръки, които трябва да 
използва оперативно-издирвателният орган. Те се извличат както от 
нормите на наказателното и наказателно-процесуалното право, така 
и от нормите на административното право, към което се отнася Зако-
нът за МВР и посочената гл. 11, посветена на правните основи на опе-
ративно-издирвателната дейност на полицията. Общо е изискването 
всички законосъобразни действия да бъдат извършвани при спазване 
принципите за всестранност, пълнота и обективност както при съби-
рането на ориентираща информация в рамките на оперативно-издир-
вателните действия, така и на доказателства чрез прилаганите спосо-
би, фиксирани в НПК. 

Крайната цел на оперативно-издирвателния орган е разкриването 
на престъплението - виновно извършеното обществено опасно дея-
ние - действие или бездействие. 

В правната наука понятието „разкриване на престъпление“ се 
отнася към онези, по които е налице дългогодишна дискусия, не до-
вела до един краен общ резултат. В науката за наказателния процес 
и криминалистиката и в теорията на оперативно-издирвателната 
дейност съществуват няколко гледни точки по отношение на съдър-
жанието на понятието „разкриване на престъпление“. Първо - в едни 
случаи разкриването на престъплението се разглежда като оператив-
но-издирвателно понятие, означаващо, че извършителят е открит. 
Всичко останало по-скоро характеризира стадиите на разследване-
то на престъплението, отколкото разкриването на извършителя на 
престъплението, тъй като той вече е открит. Второ - разкриване на 
престъплението означава установяване на данните за съставомерност 
на престъпното деяние и лицето, виновно за извършеното престъп-
ление, което позволява да му се предяви обвинение от разследващия 

орган. Тук моментът на разкриване на престъплението се свързва с 
привличането на лицето в качеството на обвиняем със съответно по-
становление от разследващия орган. Трето становище - разкриването 
на престъплението изисква установяване на всички обстоятелства, 
свързани с предмета на доказване (чл. 102 от НПК), което е основа-
ние за приключване на разследването и съставянето на обвинително 
заключение. четвърто становище - разкриването на престъплението 
е целият процес както в досъдебната, така и в съдебната фаза на нака-
зателното производство, завършващ с влязла в сила законна присъда 
на съда, т. е. може да се твърди, че едно престъпление е разкрито, само 
когато има влязла в законна сила присъда. Във всички други случаи 
продължава да действа презумпцията за невиновност на подсъдимия. 

Няма и не може да има самостоятелна „теория за разкриване на 
престъпление“, тъй като не може да има „теория за пресичането на 
престъпление“, или „теория за неговото раз¬следване“. Както про-
цесуалната, така и непроцесуалната дейност на правоохранителни-
те органи решава онези задачи, които са присъщи на дадения етап 
в дейността по разкриването на едно престъпление и установяване 
на неговите извършители и тяхната виновност. За разкриването на 
престъпленията се използват както процесуални (действия по раз-
следване), така и специални знания, криминалистическа техника, 
криминалистически отчети, оперативно-издирвателни мероприятия 
и средства, оперативни отчети и т. н. С този комплекс от информа-
ция от областта на наказателния процес, криминалистиката, теорията 
на оперативно-издирвателната дейност и други области на знанието 
става възможно успешното разкриване на престъпленията. Очевид-
но е, че разкриването на престъпленията преминава няколко етапа на 
разследване, които имат съществено значение за структурата на всяка 
частна криминалистическа методика. Това трябва да се има предвид 
и от оперативно-издирвателните органи, когато извършват отделни 
действия по разследване на престъпление на основание чл. 194, ал. 
3 от НПК.

Най-разпространено в научната теория е становището, че има 
два етапа в разследването на престъплението - начален и последващ. 
Краят на първия етап обикновено се свързва с момента на предявя-
ване на обвинение, а вторият - със завършване на разследването. Тази 
периодизация съвпада с приключване на досъдебното производство. 
Всеки субект на разследването през тези два етапа на досъдебното 
производство въз основа на обективното, всестранно и пълно анали-
зиране на събраните доказателства е в правото си да вземе процесу-
алното решение дали е налице съставомерно деяние, т. е. престъпле-
ние по Наказателния кодекс, както и кои са извършителите на това 
престъпление, доказана ли е тяхната вина. Като се признава същест-
вуващата периодизация при разследването на престъпленията, по 
пътя към съдебното следствие и произнасянето на присъдата не може 
субектът на разследване на всеки предхождащ етап да няма изграде-
но въз основа на събраните доказателства становище дали е извър-
шено престъпле¬ние и кой или кои са извършителите му. Очевидно 
е, че това са решения с процесуален характер и те не противоречат 
на презумпцията за невиновност на обвиняемия, на подсъдимия, до 
влизане в сила на осъдителната присъда. Повече от очевидно е, че на 
границата на всеки етап от разглеждания процес съответният орган 
има правото да обоснове свое решение и затова издава необходимия 
процесуален акт.

Разкриването на престъплението може да съвпада със завършва-
нето на началния етап на разследването, но в повечето случаи, видно 
от практиката, следва предявяване на обвинение, изпращане на дело-
то на наблюдаващия прокурор, внасяне на обвинителен акт в съда и 
провеждане на съдебно следствие, което завършва със съответната 
присъда. 
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Важно условие, което спомага за успешното разкри-
ване на престъплението, е своевременното разкриване 
на неговите признаци и вследствие на това започване 
на досъдебно производство. Известно е, че колкото по-
бързо се открие престъплението, толкова по-голяма е 
вероятността да се съхранят, да се запазят следите от 
извършеното деяние, толкова по-свежа е паметта на 
очевидците за картината на извършеното престъпно 
деяние. Обаче за закрепването на откритите следи и 
други доказателства за извършеното престъпление и 
установяването на виновните лица са необходими как-
то действия по разследването, така и неотложни опера-
тивно-издирвателни действия. 

Своевременното започване на досъдебното произ-
водство дава възможност на разследващия полицай за 
бързо провеждане на необходимите действия по раз-
следване, откриване и закрепване на доказателства, ус-
тановяващи виновните лица, възпрепятства укриването 
или унищожаването на оставените следи от престъп-
ното деяние. Възниква въпросът, какво е необходимо, 
за да може по-бързо да бъде разкрито едно престъпле-
ние, какви действия трябва да бъдат предприети в тази 
насока? Като отговаряме на този въпрос, трябва преди 
всичко да отбележим, че своевременното разкриване 
на престъплението зависи не само от оперативността, 
правилната организация на действията от страна на 
разследващите органи, полицията, но и от непримири-
мостта на гражданите към правонарушенията и тяхна-
та готовност да оказват помощ на органите в стремежа 
им да разкрият извършените престъпления. От гражда-
ните, длъжностните лица, ръководителите на общест-
вени и държавни организации постъпва значително 
количество информация за извършените престъпления 
във вид на заявления и съобщения. Тези източници на 
информация за извършени или подготвяни престъпле-
ния след проверка могат да бъдат повод за започване на 
досъдебно производство, докато съобщения, направе-
ни по телефона, не могат да бъдат повод за започване на 
досъдебно производство, тъй като законът изисква тези 
сведения да бъдат съответно протоколирани и подпи-
сани от техния заявител. При всички случаи подобни 
съобщения трябва незабавно да бъдат проверявани от 

полицейските органи и когато се потвърждават и могат 
да послужат като повод за започване на досъдебно про-
изводство, това се отчита от разследващия полицай. 

Анонимните заявления за престъпление не могат да 
бъдат повод за незабавно започване на досъдебно про-
изводство. По тях е необходимо полицията да проведе 
предварителна проверка и ако при нея се открият при-
знаци за извършено престъпление, повод за започване 
на досъдебното производство ще бъде непосредстве-
ното откриване от съответното длъжностно лице на 
достатъчно данни за извършване на престъпление. За-
явленията и писмата на гражданите, съобщенията на 
обществени организации, учреждения, предприятия, 
фирми, длъжностни лица са най-разпространеният из-
точник за получаване на информация в органите на по-
лицията за подготвяни или извършени престъпления. 
В повечето случаи бързото разкриване на престъпле-
ние се постига именно чрез своевременното получава-
не на заявление или съобщение за него. Важно условие 
за постъпване на такава информация е завоюването на 
доверието на гражданите към полицейските органи. 
Това предполага поддържане на постоянен контакт от 
страна на полицията със съответните организации, 
предприятия, фирми и учреждения, намиращи се в об-
служвания район, както и със служителите от звената за 
оказване на бърза медицинска помощ, като се разяснява 
колко важно е незабавното съобщаване за подготвяни 
или извършвани престъпления.

Разследващият полицай, след получаване на заяв-
ленията и съобщенията за извършено или подготвяно 
престъпление, е длъжен да взема незабавни решения, а 
в случаите, изискващи проверки - да определя срокове 
и да възлага задачи, в това число и на оперативно-издир-
вателните органи.

Заявленията и съобщенията на гражданите могат 
да бъдат устни и писмени. устните заявления се про-
токолират от дежурния разследващ полицай, като в 
протокола се посочват времето и мястото на направе-
ното заявление, сведенията за личността на заявителя, 
обстоятелствата относно подготвящото се или извър-
шеното престъпление и данните, които потвърждават 
това. Необходимо е да се установи и отрази всичко, 



26 Professional 

изшествията.
При получаване на заявление или съобщение раз-

следващият полицай извършва анализ на съдържащите 
се в тях фактически данни и, ако не е необходима пред-
варителна проверка, взема едно от следните решения: 
започва досъдебно производство, за което уведомява 
наблюдаващия прокурор; предлага отказ от образува-
не на досъдебно производство; в някои случаи предлага 
заявлението (съобщението) да бъде препратено по под-
съдност на съответния орган.

В случаите, когато е необходима проверка, тези реше-
ния се вземат след нейното приключване.

Законът задължава разследващия полицай при полу-
чаване на заявление или съобщение, в което се откри-
ват признаци на престъпление, да информира наблю-
даващия прокурор и да иска започване на досъдебно 
производство. Ако е необходимо да се проведат неот-
ложни действия по разследване, веднага се пристъп-
ва към тях на основание чл. 212, ал. 2 от НПК, като се 
уведомява наблюдаващият прокурор за извършването 
им. По такъв начин законът изисква във всеки случай на 
откриване на признаци за престъпление своевременно 
започване на досъдебно производство, независимо от 
формата, в която то ще се провежда (по общия ред, бър-
зо, незабавно). Заедно с това не може да не се отчита, че 
успехът при разкриване на престъплението зависи не 
само от своевременното и обосновано започване на до-
съдебното производство. Правилно приетото решение 
за започване на досъдебно производство концентрира 
в нужното направление силите на органите, водещи 
борба с престъпността, спомага за по-бързото устано-
вяване и изобличаване на всички виновни лица. Непра-
вилното започване на досъдебно производство може да 
отклони значителни сили от разкриване на действител-
но извършени престъпления, да доведе до необоснова-
ни задържания на лица и привличането им към наказа-
телна отговорност.

За започване на досъдебно производство са необхо-
дими освен законен повод и основания, т. е. достатъчно 
данни, сочещи за наличието на признаци на престъпле-
ние. Започване на досъдебно производство е възможно 
само в онзи случай, когато в заявлението или съобще-
нието са налице обективни данни, свидетелстващи за 
факта на наказуемо престъпно деяние. Предположе-
ния, догадки, слухове не могат да служат за основание за 
започване на досъдебно производство. Като анализира 
и оценява фактическите данни, съдържащи се в заявле-
нието и съобщението за престъпление, разследващият 
полицай е необходимо да установи следното:

• има ли място посоченото деяние;
• налице ли са в това деяние признаци за извър-

шено престъпление;
• достатъчни ли са фактическите данни, съдър-

което е известно на заявителя за извършителя - негова-
та външност, наличието на оръжие и посоката, в която 
е тръгнал. При извършено присвояване - белезите на 
имуществото или вещите, които са предмет на прес-
тъпно посегателство; при отнемане на моторно превоз-
но средство - да се уточнят видът и марката на отнетото 
превозно средство, евентуално неговият регистрацио-
нен номер и други индивидуализиращи го данни. Ако 
е възможно - и видът на товара, неговото количество и 
други отличителни белези в зависимост от обстоятел-
ствата, при които е извършено престъплението.

Всички заявления и съобщения (в т. ч. и по телефона), 
постъпили в полицията или директно при разследва-
щия полицай, независимо от мястото на извършване на 
престъплението, подлежат на регистрация в специална 
книга за отчитане на произшествията, която се нами-
ра при дежурния служител в районното управление на 
МВР. Когато по направеното заявление или съобщение 
за престъпление в дежурната част на полицията е необ-
ходимо да се предприемат неотложни мерки с изпраща-
не на местопроизшествието на следствено-оперативна 
група или дежурен наряд, престъплението се регистри-
ра от дежурния незабавно и се отдават разпореждания 
за извършване на необходимите действия по разследва-
не, както и на оперативно-издирвателни мероприятия. 

Постъпилите по пощата заявления и съобщения за 
престъпление се вписват от секретаря на полицейското 
подразделение в съответен дневник, а след това незабав-
но се предават срещу разписка на дежурния за регис-
трация в книгата за отчитане на произшествия. Върху 
заявленията, писмата, съобщенията за престъпление, 
регистрирани в книгата за отчитане на произшествия, 
дежурният поставя щемпел с датата на постъпването 
им и поредния номер на регистрацията им. За заявле-
ния или съобщения за престъпления, извършени или 
подготвяни на територия, обслужвана от друго поли-
цейско подразделение, дежурният, след регистрацията 
в книгата за произшествия, е длъжен незабавно да уве-
доми съответния орган. Разследващият полицай, полу-
чил заявление или съобщение за престъпление, трябва 
веднага да съобщи за това на дежурния за регистрация 
на заявлението в книгата за отчитане на престъпления-
та и да предприеме необходимите мерки, а след завръ-
щането си по месторабота да постави върху заявление-
то щемпел за регистрация.

Регистрираното заявление или съобщение за пре-
стъпление се докладва на дежурния началник в поли-
цейското подразделение или на неговия заместник. 
Ръководителите дават писмени указания за вземане на 
необходимите мерки, като определят изпълнители и 
срокове за изпълнение. След доклада заявлението или 
съобщението с наличните материали се предава на из-
пълнителя срещу подпис в книгата за отчитане на про-
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жащи се в заявлението или съобщението, за да се напра-
ви извод за необходимостта от започване на досъдебно 
производство;

• отсъстват ли обстоятелствата, които изключват 
провеж-дането на досъдебно производство по случая;

• посочените действия или бездействия;
• не фиксират ли само формално съдържание на 

признаци за някакво деяние, предвидено в Наказател-
ния кодекс, което е малозначително и в резултат на това 
не представлява обществена опасност;

• компетентен ли е разследващият полицай да 
вземе решение след консултация с наблюдаващия про-
курор за започване на досъдебно производство по даде-
ната категория престъпления.

Само при получаване на положителни отговори на 
всички посочени по-горе въпроси разследващият поли-
цай може да поиска от наблюдаващия прокурор започ-
ване на досъдебно производство . 

Когато не установи в заявлението или съобщението 
основание за започване на досъдебно производство или 
установи наличие на обстоятелства, които изключват 
провеждането на такова производство, разследващият 
полицай взема решение, след съгласуване с наблюдава-
щия прокурор, за отказ от започване на досъдебно про-
изводство.

Трябва също да се има предвид, че дори в първона-
чалните материали да бъдат установени достатъчно 
данни, сочещи за признаци на престъпление, може да 
сме изправени пред деяние, което е незначително, и е 
достатъчно да се вземат мерки, свързани с налагане на 
административното наказание „глоба“. Основанието за 
отказ за започване на досъдебно производство трябва 
да бъде изрично посочено в нормативен акт. В противен 
случай ще е налице необосновано взето решение, кое-
то трябва да се разглежда като грубо нарушение на за-
конността, водещо до безнаказаност на извършителите. 
Разследващият полицай може да изпрати заявление-
то или съобщението на друг разследващ полицай, ако 
престъплението е извършено в неговия район, като при 
това той е длъжен да вземе всички необходими мерки за 
предотвратяване и пресичане на престъпната дейност и 
за запазване на следите от извършеното престъпление. 
За тези мерки той известява наблюдаващия прокурор и 
изпраща информация до разследващия полицай, който 
ще проведе досъдебното производство. Както показва 
практиката, в много заявления (съобщения) сведения-
та за престъпления са непълни или съмнителни, което 
прави невъзможно да се вземе решение по тях. В подоб-
ни случаи с цел установяване признаците на престъпле-
ние възниква необходимост от предварителна провер-
ка на първоначалните материали. Целта на проверката 
е да се получат допълнителни фактически данни, които 
да потвърдят или опровергаят наличието на признаци 

за извършено престъпление, и по този начин да се оси-
гурят законосъобразност и обоснованост на взетото от 
разследващия полицай решение.

Недопустимо е да се провежда проверка, когато фа-
ктът на извършване на престъпление не подлежи на 
съмнение. Неоснователното провеждане на проверки 
по очевидни факти за извършени престъпления, когато 
е необходимо веднага да започне досъдебно производ-
ство, влияят отрицателно на разкриваемостта на тези 
престъпления. Ако заявлението или съобщението по-
стъпи непосредствено в следствените органи и е необ-
ходима предвари-телна проверка, изискваща прилагане 
на оперативно-издирвателни мероприятия, следовате-
лят е в правото си да възложи това на съответните опе-
ративни служби на полицията. От своя страна полицей-
ските служители са задължени да спазят установения 
от закона срок за провеждане на проверката и след това 
да предадат проверения материал на следователя, кой-
то решава въпроса за започване на досъдебно производ-
ство. Ако следователят получи от органите на полици-
ята недостатъчно добре проверени материали, той има 
право да върне преписката за допълнителна проверка. 
Ако заявлението (съобщението) за престъпление се от-
нася до компетентността на следователя, но е постъпи-
ло в полицията и по него не са необходими неотложни 
действия по разследване, предаването на материалите 
на следователя трябва да се осъществи незабавно при 
наличието на признаци за извършено престъпление. 

Независимо че своевременното започване на досъ-
дебно производство има важно значение за бързото 
разкриване и разследване на престъпленията, практи-
ката свидетелства, че в много случаи е налице забавяне 
на досъдебно производство, което затруднява съби-
рането на доказателства и установяването на винов-
ните лица. Основна причина за това са недостатъци и 
пропуски в организацията на работата на полицията и 
следователите на стадия на започване на наказателно 
производство - най-вече неоснователни откази да се 
приемат заявления от граждани, несвоевременната им 
регистрация, вземане на неправилни решения, прота-
кане или предаване на материалите от органите на по-
лицията на следователите, нарушаване на сроковете за 
провеждане на предварителната проверка.

усъвършенстването на практиката по разглеждане-
то, проверката на материалите и започването на досъ-
дебно производство се намира в пряка зависимост от 
отстраняването на посочените по-горе недостатъци с 
организационен характер в работата на полицейските 
служби, както и в засилването на контрола върху тази 
част от тяхната работа.
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Създаването на система за защита на охранява-
но лице не включва само набирането на определен 
брой телохранители, които да следват като сянка 
своя обект. Много важна част от системата е при-
добиване на необходимата разузнавателна инфор-
мация, която да сигнализира за опасността още на 
етапа на замислянето на атентата. В зависимост от 
информацията, която е получена и по-специално за 
това какъв способ и какво оръжие ще бъде използ-
вано могат да се вземат ефективни защитни мерки. 
Когото знаят от кого 
и как ще бъде атаку-
вано охраняваното 
лице, неговите тело-
хранители ще могат 
да изградят ефектив-
на защитна стратегия. 
Това само подчертава 
колко важно е разуз-
навателното осигуря-
ване в охранителната 
дейност.

„убийство“ (на аг-
лийски – Assassination) е термин, който произ-
лиза от думата „hashish“ (хашашини, хашишини, 
хассасин, хашишин) и означава „употребяващ ха-
шиш“. Под това име през Средните векове стават 
известни исмаилитите-низарити, последователите 
на Хасан ибн Саббах. Те, съгласно утвърдения сте-
реотип, са се считали за терористична секта, чле-
новете, на която са използвали наркотици, за да се 
мотивират да извършват многобройни убийства 
на политическа и религиозна основа. В средата 
на XIV век думата „ассасин“ придобива в италиан-
ския, френския и другите европейски езици ново 
значение: професионален убиец. Именно този 
термин се използва, за да се опише дейността на 
професионалните убийци, които планират убий-
ство на лице, което не се намира физически в ръце-
те на убиеца. убийство на лице избрано да умре от 

съответната организация и чиято смърт осигурява 
някакви предимства и ползи на тази организация. 

 Използваните техники за извършване на 
подобни атентати се различават според това дали 
обектът знае за опасността, осъзнава я, но е нео-
храняван, или е охраняван, поради рисковата об-
становка. Те също зависят и от това дали убиецът 
ще бъде елиминиран или не заедно с обекта. В тази 
област има негласно утвърдена терминология, коя-
то е изработена от специалните служби. 

 убийства, при кои-
то обектът не знае, че 
ще бъде убит се нари-
чат „прости“, тези при 
които обекта е наясно 
с опасността, но ос-
тава неохраняван – 
„преследване“, а тези, 
при които жертвата 
прави опити да се за-
щити се наричат „ох-
ранявани“ убийства.

Ако убиецът трябва 
да умре, заедно с обекта, актът се нарича „отчаян“, 
а ако трябва да избяга, то се използва прилагател-
ното „безопасно“. Трябва да се отбележи, че никак-
ви компромиси не съществуват при тези дейности. 
убиецът не трябва да попада жив в ръцете на не-
приятеля или на властите.

Друг тип класификация е създадена от необхо-
димостта да се прикрие факта, че обектът всъщ-
ност е жертва на убийство. В този случай стреме-
жът е смъртта да изглежда като случайност или по 
естествени причини. Ако е желателно такова скри-
ване атентатът се нарича „таен“, а ако скриването е 
без значение, той се нарича „открит“, и а ако убий-
ството изисква публичност, за да се постигне съот-
ветния ефект, то се нарича „терористично“. 

Според тази класификация, можем да опреде-
лим убийството на Юлий Цезар като е безопасно, 
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просто и терористично, докато това на Абрахам 
Линкълн като отчаяно, охраняемо и открито. Оче-
видно е, че успешните тайни убийства не се класи-
фицират като убийство. Например и Август Цезар 
и Сталин може да са били жертва на безопасни, ох-
ранявани и тайни убийства. убийствата - преслед-
ване обикновено са свързани с тайни агенти или 
членове на престъпни организации.

 При извършване на „безопасно“ убийство, уби-
ецът трябва да притежава и качества на таен агент. 
Той трябва да бъде решителен, смел, умен, изо-
бретателен и физически добре подготвен. Ако се 
използва специално оборудване като огнестрелни 
оръжия или отрови, той трябва да има изключи-
телни умения да борави с такова оборудване. По 
принцип, като се изключат терористичните убий-
ства, убиецът не е местно лице. Той има абсолютен 
минимум контакти с останалата част на организа-
цията и инструкциите му се предават само от един 
човек. Неговата безопасна евакуация след деяние-
то е абсолютно задължителна, но и тук контактите 
се ограничават максимално. Лицето, чрез което са 
предавани инструкции също се евакуира и извърш-
ва необходимите заблуждаващи действия. 

При „отчаяните“ актове на убийство, убиецът 
по принцип е някакъв вид фанатик. Единствени-
те осъществими мотиви в случая са тези свързани 
с политиката, религията и отмъщението. Тъй като 

фанатикът е психологически нестабилна личност, с 
него се борави  изключително внимателно. Той не 
знае самоличността на останалите членове на ор-
ганизацията, тъй като въпреки, че е предвидено да 
загине в акта, нещо може да се обърка. 

Когато бъде взето решение да се извърши даде-
но убийство, въз основа на оценка на ситуацията, 
започва да се планира тактиката на предстоящия 
атентат. След като се съберат всички необходими 
данни, се подготвя ефективен тактически план. 
Стремежът при планирането е да не остават ни-
какви документи, които да съдържат доказателства 
за замислената и проведена операция. Ключов мо-
мент и фокус на убийството е смъртта на обекта. 
Специфичната използвана техника зависи от голям 
брой променливи, но се концентрира в една точка: 
Смъртта да бъде абсолютно сигурна.

Техниките, които се използват за да се постигне 
успешен краен резултат са следните:

1. Собственоръчно. Да се убие човек с голи 
ръце е възможно, но много малко хора са доста-
тъчно сръчни и хладнокръвни, за да го направят ус-
пешно. Дори и високо квалифицирани експерти по 
бойни изкуства ще се поколебаят да рискуват такъв 
способ за убийството, освен ако няма никаква дру-
га алтернатива.  Въпреки това, най-елементарните 
подръчни предмети често са ефективно средство 
за убийство - чук, брадва, гаечен ключ, отвертка, 
ръжен, кухненски нож, стойка на лампа или нещо 
твърдо, тежко и удобно е напълно достатъчно. Дъл-
го въже, проводник или колан също се използват 
ако убиецът е здрав и пъргав. Всички тези импро-
визирани оръжия имат важно предимство - те се 
намират почти навсякъде и не привличат внима-
ние. Например Троцки, оцелява при опит за атен-
тат, извършен с автоматично оръжие, но убиецът 
му успява да го умъртви с алпинистки пикел - обик-
новен спортен уред. Във всички случаи когато се 
подготвя „безопасно“ убийство, се има предвид, че 
убиецът ще бъде издирван преди или след деяние-
то. За това той не носи специализирани оръжия. 
Дори и при „отчаян“ атентат, за да не бъде открит 
преди акта, убиецът не носи със себе си уличаващи 
го средства. Ако убиецът обикновено носи оръжия 
поради естеството на дейността си (охрана, вое-
нен, полицай и др.) пак може да импровизира и при 
възможност да използва импровизирани оръжия, 
за да се избегне разкриване на самоличността му.
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2. Инциденти. Когато поръчителите на дадена 
смърт искат да се извърши „тайно“ убийство, орга-
низирането на произшествие или злополука е най-
често използваната техника. За целта атентатът се 
замаскира като битов инцидент, автомобилна ката-
строфа, злополука при къпане в морето или „слу-
чайно“ падане от високо място. Когато е изпълнен 
успешно, той причинява малко вълнение и липсва 
задълбочено разследване. 

3. Наркотици. При всички видове убийства, с из-
ключение на терористичните, наркотиците могат 
да бъдат много ефективни. Ако убиецът е обучен 
като лекар или медицинска сестра, а обектът е под 
лекарско наблюдение, това е лесен и често срещан 
метод. Предозиране с морфин, приложен като ус-
покоително, ще причини смърт, без да се всее смут 
и ще е трудно да бъде разкрито. Размерът на дозата 
ще зависи от това дали обектът е използвал нарко-
тици редовно. 

4. Хладно оръ-
жие. Всеки по-
дръчен предмет с 
остър край може 
да бъде успешно 
използван за на-
насяне на смърто-
носно нараняване. 
Необходим е само 
определен мини-
мум анатомични 
познание, за да може да бъде реализирано такова 
убийство. 

5.Тъпи оръжия. Тяхното основно предимство е 
универсална им достъпност. чук може да се наме-
ри почти навсякъде в света. Бейзбол и крикет бу-
халките са много широко разпространени. Дори 
един камък или тояга, може да се превърне в по-
добно оръжие. 

6.Огнестрелно оръжие. Тези оръжия често са 
използвани за убийства и често са много неефек-
тивни. убиецът обикновено не разполага с доста-
тъчно технически познания за ограниченията на 
оръжията и очаква повече обхват, точност и пора-
зяваща енергия, отколкото те могат да осигурят. 
Огнестрелното оръжие има и други недостатъци. 
Тяхното притежаване,  често е уличаващо. Придо-
биват се по-трудно от останалите. Изискват нали-
чието на определен опит от страна на този, който 

ги използва. Тяхната полза е силно преувеличена. 
Въпреки това, има много случаи, в които огне-
стрелните оръжия са по-ефективни от каквито и 
да било други средства. Тези случаи обикновено 
са свързани с разстоянието между убиеца и обекта 
или със сравнителната физическа слабост на уби-
еца, например ако е жена.

Карабини. При убийството на добре охранява-
ни лица добрата ловна или спортна пушка, винаги 
се разглежда като добра възможност. Абсолютна 
надеждност може почти винаги да се постигне на 
разстояние до триста метра. При идеални обстоя-
телства, разстоянието може да бъде удължено до 
750 метра. Допълнителна опасност представляват 
ловните куршуми с голям калибър - те нанасят теж-
ки поражения, свързани със сериозни разкъсвания 
и шок от къси и средни дистанции. Дори човек да е 
поразен само веднъж в областта на торса, смъртта 

му е почти напъл-
но сигурна. 

К а р т е ч н и ц а . 
Картечници, мо-
гат да бъдат из-
ползвани в повече-
то случаи, където е 
приложима и пре-
цизността на кара-
бината. Обикно-
вено използването 
й изисква проник-

ване чрез подривна дейност в охранителния екип 
на длъжностното лице, или в охраната по време на 
официална церемония… често за това се използва 
специално създаден опитен и решителен екип, но 
определени ситуации може евентуално оръжието 
да се постави в ръцете на вербуван „лоялен“  член 
на охранителния екип и той без суматоха да упо-
треби картечницата в определен удобен момент.

Картечен пистолет. За разлика от пушката и 
картечницата, това е оръжие с близък обхват на 
ефективния огън и тъй като използва пистолетни 
боеприпаси е много по-малко мощно. Разстояние-
то, от което се стреля с картечен пистолет е 1 до 
5 метра т.е. от упор. При нормални обстоятелства 
картечните пистолети се използват като напълно 
автоматично оръжие. В ръцете на способен стре-
лец, високата скорострелност на това оръжие 
представлява голяма опасност, тъй като скоростта 
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на изпълнение е най-търсена от атентаторите, осо-
бено в случай на множество обекти за поразяване. 
Картечните пистолети са специално пригодени за 
употреба в закрити помещения, когато трябва да 
бъде убит повече от един обект. Разработвани са 
ефективни техники за използване на два картечни 
пистолета в стая, в която има около десетина чове-
ка, която може да бъде „прочистена“ за около два-
десет секунди. 

Ловна пушка. Големият калибър на ловната пуш-
ка я прави ефективен инструмент за  убиване, ако 
дистанцията на изстрела е под десет метра. Обик-
новено се използва само за единични цели, тъй 
като не може да поддържа интензивен огън. Цевта 
и прикладът на ловната пушка могат да бъдат отря-
зани така, че да бъде по-удобно скритото пренася-
не на оръжието, тъй като те не оказват влияние при 
изпълнението на атентата. 

Пистолет. Макар пистолетът да е доста неефек-
тивен като оръжие на убийството, той често се из-
ползва, отчасти защото е лесно достъпен и може да 
се скрие успешно и отчасти защото неговите огра-
ничения не са широко оценени. Въпреки, че много 
известни убийства са били извършени с пистолети 
(Линкълн, Хардинг, Ганди), тези опити са толкова 
и неуспешни (Труман, Рузвелт, чърчил). Ако се из-
ползва пистолет, той ще е максимално мощен и ще 
се използва от пределна близост. В ръцете на екс-
перт достатъчно мощен пистолет е смъртоносен, 
но такива експерти са редки. 

Оръжия със заглушител. Въпреки, че са широко 
популяризирани от филмите в тази връзка, без-
шумните огнестрелни оръжия рядко се използват 
за атентати. Тъй като скоростта на проектила е ни-
ска, ефективния обхват на точността е до 100 ме-
тра за карабините, а за пистолети, използващи заг-
лушител тя е не повече от 5 метра. Безшумността 
е опит да се осигури известна безопасност на уби-
еца, но самото притежаване на огнестрелно оръ-
жие със заглушител създава достатъчна опасност, 
която не може да бъде компенсирана от тишината 
на използване. Безшумният пистолет притежава 
всички недостатъци на пистолет плюс още един - 
очевидната цел на притежаването му.

Взривни вещества. Бомби и взривни устройства 
от различни видове са били използвани често за 
убийства. Използването на такива устройства в 
терористични и открити убийства, може да оси-

гури безопасност и да се преодолеят бариерите на 
охраната, но любопитно е, че бомби често са били 
използвани и при „отчаяните“ атентати. Основен 
фактор, който засяга надеждността е използвани-
те взривни вещества за атентата. Зарядът трябва да 
бъде много голям и детонацията трябва да се кон-
тролира точно по време от убиеца, който трябва да 
наблюдава обекта. Малък или умерен експлозивен 
заряд е изключително ненадежден по отношение 
на нанасяне на смъртно раняване, а забавянето във 
времето или устройства-капани, може да убият 
страничен човек. Бомбите или гранатите, когато 
се използват почти никога не се хвърлят по обек-
та. Въпреки, че това винаги предизвика суматоха 
и дори може да доведе до смъртта на обекта, този 
способ се счита за ненадежден от атентаторите. 
Поставянето на взривно устройство на тайно, 
предварително изчислено място позволява устрой-
ството, което се използва да е с подходящ размер, 
но изисква точно прогнозиране на движението на 
обекта. Голямо взривно устройство, пълно с же-
лезни фрагменти (например гайки и болтове), при 
активиране има поразяваш ефект на разстояние до 
40 метра. За да се гарантира ефективност на взрив-
ното устройство терористите първо старателно 
тестват точно копие на устройство, което ще се из-
ползва, за да се определи обхват, модел, размер, и 
дълбочина на проникването на фрагментите. Тези 
тестове са добри разузнавателни признаци, когато 
има съмнения, че се подготвя използването на та-
кива устройства. Получаването на информация за 
тях показва решителността и степенната на подго-
товката на терориста.

Изучаването на историята на успешните и не-
успешните атентати е от критична важност за 
изграждане на ефективна охранителна система. 
Систематизирането на тези знания, постоянното 
наблюдение и контрол на ситуацията, и анализ на 
рисковете и заплахите, може до голяма степен да 
доведе до „изчисляване“ на вероятния нападател и 
избрания от него способ за извършване на атентат. 
Ако едно охранявано лице няма възможност или 
средства да изгради собствена система за такъв мо-
ниторинг, то следва да се обърне към специалисти, 
които да подпомагат охранителния му екип с кон-
султации в тази област.
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зАщитА от скимирАне

Автор: инж. Николай Цапрев

Скиминг – една дума с много значения, 
основното от които е „обезмасляване“.

За съжаление в последните няколко годи-
ни тази дума навлезе в българския език пре-
дизвиквайки бързо потупване по джобовете 
и асоциации със сигурността на кредитните 
карти и нашите пари в тях.

С навлизането на дебитните и кредитните 
карти в живота на българите се увеличи обема транзак-
ции и видове плащания извършвани чрез тях. Това ес-
тествено доведе до интерес от страна на криминалния 
контингент и постепенно в страната се въведоха кри-
минални практики за кражба на пари от обслужваните 
с кредитни карти сметки. Този вид престъпна дейност 
бързо се разрастна, извеждайки държавата ни на една 
от челните позиции в света. В същото време едва ли 
има български гражданин, чиято кредитна карта да не 
е била скимирана, в резултат на което да е изгубил пари 
или поне да се е наложило да разблокира или сменя кар-
тата.

Скиминга е дейност, при която се крадат данни за 
електронните разплащателни карти, използвани за без-
касово плащане през банкомати, ATM, POS и други ус-
тройства. 

Върху картите има в електронен и графичен вид на-
несени данни. Това са данни за картата (номер, дата 
на валидност и др.), за картодържателя (име). Когато 
такава карта се прекара през устройство за безкасово 
плащане, по тези данни в авторизационния център се 
проверява наличността по сметката към картата, както 
и статуса на самата карта. Данните, намиращи се в кар-
тата са записани на магнитна лента (1) /тъмната дясна 
част на гърба на картата/, в чип памет /блестящата ме-
сингова пластина/ и чрез релефни цифри и букви на ли-
цето на картата. На гърба на картата има поле за подпис 
(2). Там се намира и цифров код за сигурност (3). Той 
се използва основно при плащания в интернет и се със-
тои от три цифри.

Това са основните атрибути на една карта. Заедно с 
картата винаги върви и PIN код. Той представлява чети-

рицифрено число, известно на притежателя на картата. 
Този код се въвежда ръчно, чрез клавиатура и е част от 
процедурата за извършване на транзакции.

За да бъде извършено  разплащане с дадена кредитна 
карта по безкасов способ е необходимо по електронен 
път тези данни да стигнат до авторизационния център. 
Там се извършва разпознаване на картата и разрешава-
не на транзакцията. Задължително се проверяват:

• Валидността на картата;
• Наличната сума, с която разполага картодържа-

телят; ако тази сума е достатъчна да покрие плащането 
или заявената за теглене в брой сума, тази наличност се 
намалява със заявената или по-точно с авторизираната 
сума;

• Рарешеният лимит, до който се авторизира пла-
щането; ако заявената сума е под лимита, плащането се 
разрешава;

• ПИН кода, за картовите операции, за които се 
изисква въвеждане на ПИН;

За да се извърши плащане в интернет е достатъчно да 
се знае номера на картата, валидността, името на карто-
държателя и цифровия код за сигурност.

Данните, съдържащи се в картата са данните, към 
които се стремят криминалните елементи. Веднъж раз-
полагайки с тези данни в електронен или друг вариант, 
могат да извършват разплащания и теглене на пари от 
името на картодържателя по целия свят. Могат да из-
вършват това непрекъснато докато сметката бъде оп-
разнена или блокирана.

Обема на изтеглените по този начин пари и неза-
конни транзакции за Европа надхвърлят 300 милиарда 
евро. Всъщност това е чиста печалба за криминалния 
контингент и надхвърля многократно годишния бю-
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джет на България.
Нека разгледаме технологията на скиминга
При поставяне на карта в устройството за безкасово 

разплащане, чрез предварително поставено специално 
устройство /скимер/ данните от картата се записват и 
запаметяват . В последствие чрез тези данни се изгот-
вя дубликат на скимираната кредитна карта. Тези дан-
ни, както вече знаем не са достатъчни, за да се извърши 
транзакция. Необходим е и PIN код. За това другата 
част от процеса на скимиране е да се открие и запише 
PIN кода на картата. 

Презаписа на електронните данни на картата в масо-
вия случай се извършва чрез поставяне на малогабарит-
но четящо и записващо устройство в процепа на четеца 
на банкомат. Начините за поставяне на скимера са ня-
колко, но всички са свързани с интервенция в и около 
процепа на четеца. Когато потребителя постави своя-
та карта в процепа на четеца, същата бива издърпана в 
банкомата за да бъде прочетена. При това движение ин-
формацията от магнитната лента бива прочетена и за-
писана или предадена по радио канал от скимера, който 
е поставен преди четеца.

 Ето няколко спо-
соба за поставяне на 
скимер: чрез напъхва-
не в отвора на четеца; 
чрез подмяна на пане-
ла на четеца на бан-
комата; чрез поставя-
не на допълнителен 
фалшив панел върху 
панела на четеца или 
устройството за си-
гурност.  Скимера ви-
наги има четяща глава 
и тя се поставя долу в 

дясно, за да може да бъде в контакт с магнитната лента 
на картата.

До момента няма данни за прочетен /скимиран/ чип 
на карта. Поне не в масовата практика. Най-вероятно 
това предстои, но към този момент данните съхранява-
ни в чипа на картата са на относително сигурно място.

Относително сигурно място, защото в световната 
практика има случаи на кражба на данни от масивите на 
издателите на карти или от авторизационния център, 
но това е друга тема.

 За да се вземе PIN кода се използват основно два 
метода. Заснемане набирането на PIN кода на клавиату-

рата или поста-
вяне на фалши-
ва клавиатура с 
кий логър. То-
ест клавиатура, 
която запомня 
набраните през 
нейните буто-
ни комбинации 
и предава тези 
комбинации на 

престъпниците. Този способ към момента почти не се 
използва, така че основния остава чрез заснемане с ви-
део камера. На пазара в момента могат да се намерят 
множество миниатюрни и евтини видео камери, запис-
ващи автономно и с висока резолюция, включително 
камерите вградени в gSM апаратите. Намирането и 
закупуването на подходящо за целта устройство не е 
проблем. Цените на подобни устройства започват от 35 
лева.

Все пак, за да запише PIN кода камерата трябва да 
има изглед към клавиатурата. Затова престъпниците 
демонтират части от банкоматите и ги монтират обра-
тно с вградени в тях видео камери. В друг случай мон-
тират върху банкомата допълнителни панели, поставят 
в близост до банкомата предмети и оборудване, в които 
е скрита видео камера, поставят огледала или просто 
стоят близо до банкомата и наблюдават въвеждането на 
PIN кода.

До този момент коментираме основно банкоматите, 
защото това са устройства, до които достъпа от външ-
ната страна е свободен, манипулациите по тях са лесни 
и извършителите остават анонимни. По тази причина 
най-честите инсталации на скимиращи устройства са 
на банкомати.

Скимер може да бъде поставен и в търговски обект, 
там където се плаща на касата, но това няма как да стане 
без участието на персонала, а и няма как да бъде разкри-
то или предотвратено от потребителите.

Има и още един тип кражба на данни от карти. Този 
начин обслужва търговията през интернет. Който знае 
информацията изписана върху двете страни на картата 
може да пазарува безпрепятствено в интернет с тази 
карта. Като изключим случаите, в които някой просто 
може да вземе вашата карта и да си препише данните, 
както и случаите, в които по интернет непредпазливо 
сте дали тази информация на неоторизиран търговец 
или някой ги е откраднал от неговата база данни. Ще 
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разгледаме метода за кражба на тези данни в търговски 
обект.

За да се получат данни от карта е достатъчно тя да 
се заснеме от двете страни с фото апарат или мегапик-
селова видео камера. За целта се монтират две камери 
до мястото за плащане. Една от горе и една от долу на 
плота  на касата, за да може докато потребителя подава 
картата си за да се извърши плащане, същата да бъде за-
снета с висока резолюция и от двете страни. С така по-
лучената информация престъпниците просто започват 
да пазаруват в интернет от името на потребителя.

Масовият потребител приема заплахата от скимира-
не и олекване на сметката му с някаква сума като неиз-
бежно зло. Повечето хора се чувстват безпомощни и не 
предприемат действия за защита на данните от картите 
си. Разчитат на защита от банките или други институ-
ции.  Истината е, че банките не винаги имат интерес да 
провеждат мероприятия по защита от скимиране. Из-
числено е, че в САЩ общата за системата сума на загу-
би от скиминг за банките е около 10 пъти по-малка от 
сумата, необходима за да се преоборудват терминалите 
с по-сигурни технически средства. Другият проблем е, 
че парите на банките са застраховани срещу такъв тип 
посегателства и банките възстановяват щетите си от за-
страховките. В действителност неприятните последици 
остават главно за потребителя.

Трябва да се отбележи, че в България се обръща осо-
бено внимание на техническата защита на банкоматите 
и сигурността при използване на дебит-
ни и кредитни карти и по този показател 
страната ни е на едно от челните места в 
света.

Всъщност потребителя може да на-
прави много за сигурността на данните 
на собствената си карта и това е въпрос 
на малко знание, обучение, наблюдател-
ност и навици.

В тази насока могат да се дадат няколко съвета
На първо място не давайте кредитната си карта на не-

познати, магазинери, сервитьори, служители на рецеп-
ция в хотел и други за действия, при които не можете 
да я наблюдавате и да наблюдавате манипулацията из-
вършвана с нея. Освен възможността да препишат да-
нните или скимират картата ако не е пред очите ви, тези 
хора могат да я скимират и чрез така наречените “mobile 
ATM skimmers”. Това са миниатюрни устройсва, които 
измамникът държи в ръката си. Когато вие му подадете 
картата той я прекарва през устройството незабеляза-

но, а после я слага в истинския апарат. В последствие ви 
гледа в ръцете, за да научи вашия PIN код.

Никога не давайте по телефона информация за номе-
ра на притежаваната от вас карта, независимо по какъв 
начин се представя събеседника ви, като полицай, слу-
жител на банка, магазин или др.

Избягвайте тегленето на пари вечер от неосветени 
банкомати, разположени на пусти и ненаблюдавани 
места или такива, които не са към банков офис. На от-
далечени, пусти и не покрити с видео наблюдение места 
по-лесно се поставят скимери.

При приближаване към банкомата огледайте внима-
телно машината 
за нередности, на-
личие на допълни-
телни елементи, 
разлика в цвета на 
панелите, разгло-
бени панели или с 
големи фуги и лу-

фтове между тях, наличие на жички, несветещи или 
различно светещи светлини на процепа на четеца на 
банкомата. Концентрирайте се върху областта на чете-
ца. Понеже няма как да познавате всички модели банко-
мати изберете си един или два модела или няколко кон-
кретни банкомата и извършвайте транзакциите си през 
тях. Така имате по-голям шанс да забележите промени и 
нередности по машината.

Проверете с ръка чрез разклащане здравината на 
закрепване на панелите на банкомата. Не се бойте да 
пипате машината. Тя е здрава. често скимерите са зак-
репени само с двойно залепващи лепенки или леко ле-
пило. Нестабилно закрепен елемент от оборудването 
на банкомата е повод за тревога. А откачил се елемент 
с електронни части на гърба е повод за уведомяване на 
охраната или полицията.

Огледайте се за необичайни предмети в близост до 
банкомата, от които има пряка видимост към клавиату-
рата. Такива могат да бъдат кутии за рекламни матери-
али, кошче за стари бележки от банкомата, кафе авто-
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мати и други. В тях също могат да се монтират видео 
камери заснемащи въвеждането на PIN кода.

Доверете се на интуицята си. Ако мислите, че нещо с 
банкомата не е наред, по-добре изберете друга машина.

Пазете PIN кода си. Закривайте клавиатурата с ръка 
когато го въвеждате. уверете се, че до вас няма други 
хора, които виждат клавиатурата или прикрийте клави-
атурата с тяло, чанта или друг подхо-
дящ предмет.

В банковите среди като виц се раз-
правя случай, в който възрастен мъж 
записал PIN кода на стената до банко-
мата и позвънил в банката за помощ, 
защото след последното му теглене 
стената била пребоядисана и кода за-
личен.

Никога не ползвайте банкомата 
ако други хора ви предлагат помощ. 
Престъпниците може умишлено да 
са повредили машината и да се представят за техници, 
помощен персонал, охрана, клиенти и други. В такъв 
случай просто отидете на друга машина.

Ако картата ви бъде задържана от банкомат незабав-
но се обадете в банката издател, за да я блокирате.

Ако по някакъв начин се почувствате застрашени, на-
тиснете бутона за ОТКАЗ и прекратете транзакцията.

Извършете някой организационни действия
Сменяйте често PIN кода си. Досадно е с всичките 

тези пароли, с които сме наобиколени, но пести пари и 
нерви.

Ако имате повече от една банкови сметки не откри-
вайте кредитни и дебитни карти към тях. Дръжте по 
сметката, обслужвана с картата само необходимите ви 
суми или толкова, колкото сте готови да загубите.

Въведете известие с SMS за всяка транзакция от кре-
дитната ви карта. Така ще знаете ако има неоторизира-
на транзакция и ще реагирате на време.

Поставете ограничение за максимално използвания 
лимит за 24 часа.

Ако кредитната и дебитната ви карти не са с чип сме-
нете ги за такива с чип. Картите с чип са с по-висока сте-
пен на защита. Проблем е, че информацията, записана 
в чипа я има и на магнитната лента. Това се прави за да 
можете с вашата карта да извършвате транзакции нався-
къде по света. На много места включително в САЩ, по-
вечето банкомати и други такива устройства не работят 
с карти с чип. Затова вземете ли карта с чип избягвайте 
да ползвате устройства, които имат четец за магнитни 

карти. При банкоматите няма как да избегнете това, но 
в магазините може. устройствата с магнитна карта имат 
процеп отстрани и картата се прекарва легнала през 
него, а устройствата с чип имат по-малък процеп, в кои-
то картата се вкарва с тясната страна и влиза на около 
1/3 от дължината си. Настоявайте да се използва четеца 
за чипове на устройството.

Преди пътуване в чужбина, след завръщане от там 
или след разплащания, за които имате опасения за си-
гурността на картата си, сменете PIN кода.

При съмнения за копиране на данните от вашата кар-
та и извършване на плащания и покупки в интернет, 
сменете картата.

При подаване на карта на касата в магазин, огледайте 
района и плота. Ако има камера над мястото за плащане, 
прикрийте картата с ръка от горната страна. На плота 
не трябва да има прозорци, огледала и други прозрачни 
повърхности, над които карта да минава. Това се отнася 
и за прозорчето на скенера за баркодовете на стоките. 
Картата не трябва да стои в ръката на продавача зад бар-
плота обърната с едната или другата страна надолу или 
скрита от погледа ви.

ясно е, че тези мерки първоначално са трудно из-
пълними и изпълнението им може да изглежда странно 
или параноично. ясно е, че нетрениран човек трудно 
ще открие скимиращо устройство или признаци за по-
ставянето му. В същото време рутината и опита идват с 
тренировките и вниманието. Знанието дава сила и въз-
можности. Всеки може да разгледа в интернет снимки 
и материали и да придобие визуална представа за ски-
мерите и начините за поставянето им. Престъпниците 
обикновено са една крачка напред при измислянето на 
нови способи за печалба, но изпълнението на описани-
те по горе съвети може да защити потребителя от масо-
вите случаи на кражба на данни за кредитни и дебитни 
карти и да спести нерви и пари.
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АсоциАциите зА сигурност в 
бългАрия – обзор

Автор: Екип Профисек
Би

зн
ес

В публичното пространство в България често се го-
вори за фирми ангажирани в сигурността, услуги свър-
зани със сигурността и дори се говори за „Индустрия 
за сигурност“. Да се нарича тази дейност индустрия 
може би е малко прекалено, но е факт, че много ком-
пании и физически лица работят в различни сфери на 
сигурността. Реално няма точна статистика колко лица 
са ангажирани в тази сфера. Тук са фирмите, извършва-
щи охрана с помощта на жива охрана, монтиращите и 
експлоатиращи технически средства за охрана, ангажи-
раните в корпоративната сигурност, осигуряващите ин-
формационна сигурност, частните детективи и други. 
Според различни статистики, хората ангажирани в този 
вид бизнес надхвърлят 300 000 души. Тоест повече на 
брой от личния състав на МО и МВР взети заедно, като 
голяма част от тези хора са бивши служители на тези две 
министерства и на службите за сигурност и обществен 
ред, както и представители на високотехнологичните 
комуникационни браншове и тези за обработка и съхра-
нение на данни. Наличието на множество фирми и лица, 
ангажирани със защитата на сигурността, неминуемо 
води до конкуренция и проблеми помежду им. В същото 
време проблемите пред бизнеса са общи. С цел тушира-
не и изясняване на противоречията, както и създаване 
на по-добра среда за развитие на бизнеса, свързан със 
сигурността, за последните няколко години в България 
се създадоха множество асоциации. Тези асоциации са 
от различен тип. Асоциации на бивши служители в охра-
нителните органи и специалните служби, асоциации на 
специалисти в определена област, асоциации на фирми, 
извършващи определен тип услуги. Трудно е да се каже 
колко са всъщност, но всеки желаещ, поставил си за цел 
за половин час в интернет може да наброи над 15 асоци-
ации свързани със сигурността. В следващите страници 
ще се опитаме да ви запознаем с някой от по-значимите 
и активни асоциации.

Националната асоциация на фирми за търговска 
сигурност и охрана (НАФТСО) учредена през 2001 
г. e работодателска организация в частния сектор за 
сигурност в България и Европа. От 2005 г. тя е член на 
конфедерацията на европейските услуги за сигурност 
CoESS, която представлява частната индустрия за си-
гурност на европейско ниво.

НАФТСО е организатор на успешни национални съ-
бития на частната охранителна индустрия в България 
и партньор на няколко университета и много непра-
вителствени организации. Асоциацията има принос за 
официалното признаване на професията „Охранител”, 
подготовката на държавното образователно изискване 
за обучение на охранителите и обявяването на 11-ти 
ноември за “Ден на охранителя” и частната охранителна 
дейност.

членовете на НАФТСО осигуряват работа на повече 
от 33% от наетите в частния сектор за сигурност и тър-
говският им оборот надхвърля 38% от пазара. Предос-
тавят се инкасови услуги на повече от 70% от регистри-
раните в Република България търговски банки и други 
финансови институции. Всички фирми са сертифицира-
ни по международни стандарти. НАФТСО издава сед-
мичен бюлетин за своите членове от 2006 г. насам, а от 
2010 г. стартира и електронен информационен месечен 
бюлетин.

След своята Юбилейна сесия „10 години НАФТСО” 
през 2011 г., асоциацията акцентира в дейността си на 
повече откритост и ефективност. НАФТСО е партньор 
на Секюрити Експо 2012, организатор на обсъждането 
на вариант на нова наредба за физическата сигурност на 
строежите, участник и партньор в няколко международ-
ни и национални мероприятия.

Факт са препоръките на асоциацията при избор на 
доставчик на охранителни услуги, обръщението на ней-
ния управителен съвет към възложителите на обществе-
ни поръчки, позиции и становища по актуални пробле-
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ми в частния сектор за сигурност и на икономиката като 
цяло.

Инициативата на НАФТСО „Помисли за моята си-
гурност”, стартирана през м. септември тази година и 
подкрепена от Столична община, поставя акцент върху 
сигурността в училищата и детските заведения.

Асоциацията е инициатор за учредяването на по-
стоянен комитет „Сигурност” към конфедерацията на 

работодателите и 
индустриалците в 
България (КРИБ), 
който събира пред-
ставители на заинте-
ресованите страни 

о т различни икономи-
чески сектори по въ-
проси, свързани със 
сигурността на биз-
неса.

Повече информа-
ция може да бъде на-
мерена на интернет 
страницата на асоци-

ацията: www.naftso.org
НАФОТС – „Българската Асоциация 

на Фирмите за Електронна Сигурност и 
Охранителни услуги“ е създадена през 
2002 г. от 12 частни охранителни друже-
ства. Към момента обединява в себе си 
над 26 дружества от различните сфери на 
частните услуги за сигурност в Р. Бълга-
рия.

НАФОТС е член на Европейската Асо-
циация ЕВРОАЛАРМ.

НАФОТС е една от инициаторите и 
учредители на „Български съюз на индус-
трията за сигурност“ – БСИС. Съюзът 
обединява сдруженията от индустрията 
за издигане имиджа и, приемане на еди-
нен етичен кодекс, приемане на критерии 
за работа и качество на услугата и профе-
сионализма. НАФОТС участва в консул-
тативния съвет по въпросите на частната 
охранителна дейност при ГД Охранителна Полиция. 
Асоциацията е член на Българска Стопанска Камара - 
Съюз на Българския Бизнес (БСК).

На 11. 09. 2012 година, съвместно с Българска сто-
панска стопанска камара, Националната асоциаци-
ята на фирмите, охраняващи с технически средства 
– НАФОТС (член на Българската стопанска камара) 
и Euralarm (Асоциация на европейските производите-

ли, монтажници и доставчици на електронни услуги в 
областта на индустрията за сигурност и пожарна безо-
пасност) организираха в София международен форум, 
посветен на услугите за сигурност. 

Форумът бе открит от заместник министъра на въ-
трешните работи Веселин Вучков, президента на „Ев-
роаларм“ - Марк Шабо, вицепрезидента на АРТС (Ру-
мънска асоциация за технологии за сигурност) - Ливиу 
Матеску и председателя на НАФОТС – Стефан Ганков.

Акцент на презентациите и дискусиите бяха законо-
дателните стандарти в областта на частните услуги за 
сигурност и в частност – върху Директивата на ЕК за 
услугите, от гледна точка на нейното въздействие върху 
пазара на частни услуги за сигурност. Друга дискусион-
на тема бе необходимостта от синхронизиране и подо-
бряване на практики и законодателство на национално 
и европейско ниво, в контекста на последните развития 
в политиката и бизнес процеси в сектора на услугите на 
електронната сигурност.

По време на форума бяха представени и основните 
резултати, заключения и препоръки от „Секторен ана-
лиз на компетенциите на работната сила в сектор „Дей-
ности по охрана и разследване”, разработен в рамките на 

проекта на БСК по ОП РчР „Разработване и внедрява-
не на информационна система за оценка на компетенци-
ите на работната сила по браншове и региони”. Анализът 
показа, че през периода на икономическа криза в Бълга-
рия намалява броят на частните охранителни фирми и 
заетите в тях. От 4 888 през 2008 г., фирмите в сектора 
намаляват до 4 514 през 2011 г. По аналогичен начин 
стоят нещата и при броя на заетите - от 90 529 през 2008 
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свързани с влиянието на корпоративната сигурност 
върху националната сигурност, противодействие на ки-
бер престъпленията, препоръчителни действия при въ-
оръжен грабеж, провеждане на тестове за проникване 
в системата за информационна сигурност. Засегнаха се 
горещи теми, свързани с професионалните стандарти в 
мениджмънта на сигурността и охраната, бяха споделе-
ни и редица добри практики и полезен опит. В резултат 
от дискутираните теми се офирмиха и обсъдиха следни-
те идеи:

- Необходимо е сертифициране на мениджърите по 
сигурността на компании от критичната инфраструкту-
ра на страната – банки, енергийни предприятия, телеко-
муникации

- Важно е приемането на Закон за частна детективска 
дейност, с който да се определи и регулира дейността на 
частните детективски услуги

- Налага се издаване на индивидуални и категоризира-
ни лицензи на охранителите.

БАКС е най-младата асоци-
ация в бранша. Целта на асо-
циацията е да създаде високи 
професионални стандарти и 
добри практики в управление-
то и развитието на корпора-
тивната сигурност в България, 
както и да съдейства за попу-
ляризиране и утвърждаване на 
положителен имидж на про-
фесията на служителите по си-

гурността в частния бизнес.
Повече информация ще намерите на: http://www.

bacsbg.com
Една от активно участващите в бизнеса за сигурност 

е „Национална асоциация Сигурност“.

учредена е на 17. 03. 1995 г. като доброволно непра-
вителствено сдружение с нестопанска цел на физически 
лица, работили и работещи в службите за сигурност на 
Р. България. Тя е отворена организация и нейни члено-
ве могат да бъдат физически и юридически лица, които 
приемат устава й и съдействат за изпълнение на нейните 
цели и задачи.

НАС осъществява своята дейност на принципа на 
пълна самоиздръжка и е независима от политически 

г., те намаляват до 77 611 души през 2011 г. (по данни на 
НОИ).

Подробности за асоциацията и проведените меро-
приятия можете да прочетете на http://www.nafots.com

Под нестандартното мото „Практиката на теория” 
на 17. 10. 2012 г. в гр. София „Българската асоциация 
Корпоративна сигурност“ представи основните си цели 
за бъдеща дейност. В своята работа организацията ще 
има няколко основни фокуса, като основният е върху 
популяризиране и утвърждаване на професията на ме-
ниджърите по сигурността и внедряване на по-високи 
професионални и етични стандарти в управлението на 
корпоративната сигурност в България.

Събитието бе проведено под патронажа на Вицепре-
миера и Министър на вътрешните работи на Република 
България г-н Цветан Цветанов. Форумът бе открит от 
Секретаря на Съвета за сигурност към Министерски съ-
вет на Република България – г-н Георги Кръстев.

„Стремим се да бъдем своеобразна платформа за об-
мяна на професионален опит, знания и информация 
между професионалистите, работещи в сферата на кор-
поративната сигурност и държавната администрация, 
местните власти и неправителствения сектор”, каза в 
своята реч председателя на управителния съвет на Бъл-
гарска асоциация Корпоративна сигурност г-н Бойко 
Митев.

На мероприятието бяха представени презентации, 
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партии и организации. 
Асоциацията съдейства за осигуряване на правна и 

социална защита на своите членове и симпатизанти. 
Сътрудничи с неправителствени сдружения, общест-
вени организации и учреждения по въпросите на на-
ционалната сигурност и опазване на обществения ред. 
Организира и участва в обществени форуми и публични 
дискусии по проблемите за опазване на обществените 
интереси, ред, сигурност и имущество. установява и 
поддържа контакти със сродни органи, организации и 
сдружения в страната и в чужбина в полза на интересите 
на Р. България и в съответствие с действащото законо-
дателство.

От 1997 г. НАС е колективен член на Съюза на офи-
церите и сержантите от запаса и резерва /СОСЗР/, с 
който работи в тясно сътрудничество и взаимодействие, 
а чрез него със CIOR /Организация на офицерите в ре-
зерва от НАТО/.

НАС работи целенасочено за по-успешното адапти-
ране и интегриране на своите членове в обществото и 
създаване на възможности за използване на тяхните 
професионални знания, опит и умения.

На 30. 10. 2012 г. в Централния военен клуб НАС 
проведе конференция на тема „Международния терори-
зъм и България – позиции на гражданското общество“.

уебсайта на асоциацията е www.nas.bg
И в заключение ще представим Националната Асоци-

ация на лицата и сдруженията, извършващи частна охра-
нителна дейност (НАЛСИчОД).

Националната асоциация на лицата и сдруженията, 
извършващи частна охранителна дейност е учредена 
на 31. 10. 2001 г. На учредяването присъстват главния 
секретар на МВР по това време Бойко Борисов и ди-
ректорът на НСБОП Румен Миланов. Събитието е от-
разено широко от медиите. Тогава, в своето изказване, 
г-н Борисов настоява охранителните фирми да станат 
авангард на МВР и определя тяхната роля при защита на 
обекти, персони, масови мероприятия, спортни състе-
зания, като по този начин ще облекчат работата на поли-
цейските служители. Целта на браншовата организация 
е да се легитимира охранителния бизнес и да не се свърз-
ва със сенчестите групировки.

Предизвикателствата, поставени пред членовете на 
НАЛСИчОД са следните:

- представителство на частните охранителни друже-
ства

- установяване на работни, търговски и морални стан-
дарти за частната охранителна индустрия

 - качествено обучение и квалифициране на пер-
сонала чрез въвеждане на система за сертифициране

 - развитие на браншовата организираност и 

граждански контрол на лицата, осъществяващи частна 
охранителна дейност

За постигане на своите цели Асоциацията:
- представлява своите членове пред компетентните 

органи на законодателната, изпълнителната и местната 
власт в сраната;

- осъществява взаимодействие с компетентните орга-
ни на законодателната, изпълнителната и местната власт 
в сраната;

- поддържа контакти със сродните чуждестранни и 
международни организации, с които обменя информа-
ция по важни въпроси за развитието на бизнеса;

- разработва проекти за изменение и допълнение на 
нормативната уредба; 

- изгражда информационна база за нуждите на част-
ната охранителна дейност;

- създава и осъществява контрол по спазване профе-
сионалния кодекс на частната охранителна дейност;

- издава референции и гаранции за качествена частна 
охранителна практика на своите членове за участието 
им в публични търгове, конкурси и други състезателни 
процедури; 

- създава процедури и практики на частната охрани-
телна дейност;

- участва в разработката на единна методика за тео-
ретични и практически курсове за обучение, квалифи-
кация и преквалификация на кадрите в областта на част-
ната охранителна дейност.

Със своята дейност Асоциацията съдейства за пови-
шаване правоохранителната култура на обществото, 
подобряване нивото на защита на основните човешки 
права и свободи, закрепени в Конституцията и Законите 
на Република България, издигане равнището на частната 
охранителна дейност в гражданското общество, като га-
рант за защита на достойнството, опазване имущество-
то и обезпечаване сигурността на физическите и юри-
дически лица.

На 17 февруари 2012 година с решение на уС-НАЛ-
СИчОД се създадава организация за юбилейно чества-
не на 10-годишнината от 
създаване на браншовата 
структура. Събитието е 
проведено в зала „Арена 
Армеец”, в присъствие-
то на висши държавни и 
полицейски служители, 
представители на НС, 
Прокуратурата, Висшия 
съдебен съвет, браншови 
организации от страната 
и чужбина.
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St 031 м PiRAnhA
комбинирАн уред, преднАзнАчен зА 

откривАне нА рАзлични средствА 
зА подслушвАне и крАжбА нА 

информАция по технически път

автор: инж. Николай Цапрев
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Както не веднъж сме споменавали, откриването на по-
дслушвателно устройство е сложен процес. Откриването на 
радио микрофон, като най- достъпно за покупка и монтаж 
средство, не може да се извършва с евтини „вълшебни“ „бъг 
детектори“. За откриването на един микрофон са необходи-
ми няколко и различни по тип уреда, за да могат да бъдат 
прихванати и локализирани различни по тип сигнали. От 
няколко години на пазара се предлагат комбинирани уре-
ди. уреди съчетаващи в себе си различни възможности и 

предназначени за откриване 
основно на радио микрофони, 
но справящи се добре с кабел-
ните линии, инфрачервените 
микрофони и с обследване въз-
можностите на средата. Такива 
уреди са:

руският ST 033 P PIRANhA
и произвеждания в САЩ 

CPM-700.
И двата уреда са в класа на така наречените комбинирани 

уреди и са със сходни характеристики и функции. Пираня 
превъзхожда CPM-700 по това, че има вградени честото-
мер, осцилограф и спектър анализатор. Освен това сондата 
на руския уред не се плаши от статичното електричество в 
обследваната среда, докато за американския наличието на 
статично електричество е фатално.

Преди четири месеца на пазара излезе новото поколение 
на PIRANhA.

Това е ST 031 М 
PIRANhA  . С изли-
зането на този уред 
състезанието безапе-
лационно бе спече-
лено от Руските про-
изводители. Старият 
модел се използва ус-

пешно от държавни и корпоративни служби за сигурност и 
във времето показа своята надеждност, ефикасност и неп-
ретенциозност. Новият уред, стъпвайки на базата и славата 
на стария обещава да бъде хит в този клас уреди. Дефакто в 
момента е лидер в сътношението цена - възможности. Като 
възможности уреда се доближава до горния клас устрой-
ства, а именно многофункционалните програмно апаратни 

комплекси от рода на OSCOR, 
при това на неколкократно по-
ниска цена.

ST 031 М PIRANhA е 
комбиниран уред, предназна-
чен за откриване на различни 
средства за подслушване и 
кражба на информация по тех-
нически път. С него могат да 
се откриват:

- Радио микрофони, 
радио стетоскопи, телефонни 
ретранслатори, в това число 
пакетно импулсни и със слож-
ни видове модулация.

- устройства, предава-
щи информация по захранва-
щата мрежа и всички останали 
видове окабелявания и кабел-
ни мрежи.

- устройства, предаващи информация чрез излъчва-
не в инфрачервен, ултравиолетов и ултразвуков диапазон. В 
тази група попадат инфрачервените и лазерни микрофони, 
работещи от помещението или от отдалечена позиция.

Освен това с помощта на ST-031M може да се направи 
оценка на възможността за изтичане на информация по 
акустичен и вибрационен път в резултат на естествени и 
конструктивни особености на средата.

В прибора специално е предвиден режим за детекция на 
gSM, DECT, BLUETOOTh, wIFI и др. с цел лесно открива-
не на най-разпространените радио микрофони, използващи 
тези технологии за пренос на данни.

При работа с уреда, информацията за получените данни 
се извежда визуално на цветен дисплей и по аудио канал на 
слушалки.

Интерфейсът позволява свързване с компютър, управле-
ние и работа от персонален компютър чрез софтуер, вклю-
чен в комплекта.

Вграденият дисплей и компютъра позволяват прихвана-
тите сигнали да се изследват в режим „спектрален анализа-
тор“ и „осцилоскоп“.

Основните характеристики на уреда в радио диапазона са 
следните:



 41

- Основен честотен диапазон - 140 – 4400Mhz.
- Разширен честотен диапазон с използване на прис-

тавки - 30Mhz до 18ghz
- Скорост на сканиране на диапазона 40ghz в секун-

да. Това на практика означава непрекъснат контрол върху 
целия диапазон, което е без аналог в световен мащаб.

С цел лесно откриване на най-използваните радио ми-
крофони, в паметта на уреда има заложени всички стандарт-
ни цифрови комуникационни честоти и режими на работа, 

като потребителя 
има възможност да 
създаде свой спи-
сък с подозрителни 
честоти и сигнали.

При прихваща-
не на сигнал се из-
вършва автоматич-
на демодулация на 

сигнали с AM, FM и wFM модулация.
Освен за контрол на радио ефира, уреда може да се из-

ползва за контрол на кабелни трасета. Каналите за анализ на 
кабелни линии работят в два диапазона:

- Високо честотен, с диапазон 0,05÷140 Mhz и ско-
рост на сканиране 35 Mhz в секунда

- Ниско честотен, с диапазон 0,025÷100 Khz
- Звуков канал с диапазон 300-9000 hz
В комплекта на уреда могат да бъдат включени общо 9 

различни антени, сонди и преобразуватели за реализиране 
на различните типове измервания.

С вградената батерия, при режим на максимално потреб-
ление на енергия PIRANhA е в състояние да работи 7 часа 
без презареждане.

Вградените режими на работа позволяват бързо прихва-
щане, изследване и локализиране на сигнали, както и перма-
нентно наблюдение на различни честотни диапазони.

Вградената памет, както и извеждането на данните на 
компютър, позволяват записване на получените резултати за 
последващо изследване или сравнение.

 уникалността на уреда се стои в неговото бързодействие 
и разнообразие на функции. Бързодействието е особено 
важно за прихващане и изследване на краткотрайни и еди-
нични сигнали. Разнообразните функции позволяват с един 

уред да се решат голяма част от задачите по техническото 
обезпечаване на изтичането на информация.

Какво в крайна сметка може да се прави с ST 031 М 
PIRANhA:

чрез него могат да се откриват всички видове радио ми-
крофони, включително такива като gSM, BLUETOOTh и 
други, използващи стандартните технологии за цифров без-
жичен пренос на информация. Откриване на видео камери, 
проверка за заразяване на мобилни телефони със шпионски 
софтуер, откриване на gPS/gSM тракери. Разкриване под-
слушване на жични телефони или изтичане на данни по ка-
белните линии от повредени или не защитени компютри и 
други офис устройства. Разкриване наличието на микрофо-
ни, предаващи информация по кабелни линии. Разкриване 
облъчване с лазер или електромагнитни полета. Разкриване 
използването на инфрачервени микрофони. Проверка про-
ходимостта на звуковите вълни с цел оценка възможността 
за подслушване със стетоскопи, насочени микрофони и дру-
ги акустични технически средства. Оценка ефективността 
на виброакустическата защита ако има такава. установяване 
и оценка нивото на електромагнитни излъчвания от собст-
вените технически устройства /компютри, факсове, прин-
тери и др./ и възможността тези излъчвания да бъдат прих-
ванати и използвани за извличане на информация.

 
Освен многото функции като предимство, не на послед-

но място по важност трябва да се отбележи опростеното и 
интуитивно меню. Системата за управление на ST 031 М 
PIRANhA позволява бързо преминаване през различни ре-
жими на работа и използване на различни антени и сонди. 

Това, както и компактността на уреда и допълнителните ак-
сесоари го правят изключително удобен за работа, особено 
в стресови ситуации и в препълнени с оборудване помеще-
ния.

Краткото ревю на ST 031 М PIRANhA няма за цел да за-
познае специалистите с пълните възможности на уреда. По 
скоро целта е да се покаже, че съществува такъв комплексен 
уред. Той е на свободен режим на продажба и е подходящ 
за държавни и корпоративни структури за сигурност, а така 
също и за частни лица. С него няма да се осигури пълната 
защита на информацията, но могат да се намалят сериозно 
каналите за нейното изтичане.



42 Professional 

Купувачите и персонала на магазините могат да бъ-
дат разделени на три категории: 10% от тях са готови 
да откраднат във всеки момент, 10% няма да направят 
това никога, а 80% са колебаещи се. Такова е оценката 
на различни експерти в областта на сигурността.

Най-често се краде алкохол, козметика, кафе, чай и 
скъпи деликатеси (хайвер, филета, луканки). В мага-
зините крадат и професионални крадци, и купувачи, 
и персонала, като всяка категория има своите прист-
растия и методи за „работа“. Професионалистите 
избират малки, но по възможност скъпи стоки, кои-
то лесно могат да се пласират после (парфюмерия и 
козметика, скъпи лампи и техника, марков алкохол 
и дрехи). Съществува отделна категория магазинни 
крадци, които действат в групи по няколко човека. Те 
се наричат „групировки“ или „туристи“ (ако групата 
гастролира от един магазин м друг). Обикновено те 
се разпределят в търговката зала, след което един от 
тях създава някакъв безпорядък, за да отвлече внима-
нието, а останалите действат. Тези групи крадци са 
различни – от безобидни безделници, които се уго-
варят предварително кой ще открадне пиенето и кой 

мезето, до сериозни професионалисти, които не се 
колебаят да инсценират побой или голям скандал и 
познават добре охранителната система. 

Крадците-любители, от посетителите най-често 
крадат дребни неща оставени без наблюдение. При 
тях действа принципа, че ако има и минимална въз-
можност за кражба, а рискът да ги хванат е малък, те 
най-вероятно ще го направят.

Особена категория крадци, това са децата. Те често 
са принудени да крадат от родителите си.  Кражбите 
извършвани от деца нарастват през ваканцията. Има 
категория деца, които крадат без да има някаква спе-
циална причина за това. често те разкъсват опаковки 
на стоки с промоции  и вадят дребните подаръци или 
крадат малки, но скъпи играчки (например „Лего“).

През студеното време на годината от средата на ес-
ента до ранна пролет купувачите крадат 30-40% пове-
че, отколкото през лятото, тъй като крадецът когато 
е с палто или шлифер се чувства по-уверен. Пика на 
кражбите в денонощието е от 17 до 20 часа, когато в 
магазините има най-много клиенти, и през целия ден 
по време на празници или почивни дни. За разлика 

кАк се крАде в мАгАзините

 автор: доц. инж. Милен Иванов, д-р
Би
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ес
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от клиентите персоналът се активизира, естествено, 
през нощните смени.

Отделен случай са джебчиите, които не се интере-
суват от магазините като място за продажба на стоки, 
а като място на голямо струпване на хора с портфейли 
и мобилни телефони. Те нанасят вреда на репутация-
та на магазина - едва ли веднъж окраден клиент ще се 
върне в магазин където това се е случило. 

И все пак, независимо какъв е посетителят в ма-
газина крадец-любител или професионалист, най-го-
ляма вреда нанасят кражбите, извършвани от самия 
персонал. Тук важи принципа, че ако работниците в 
магазина имат шанс да откраднат стока или пари, то 
те ще го откраднат. Най-рискови зони в този случай 
са служебните входове и изходи, рампите за приема-
не на стоки и самите каси. Търговците признават, че 
именно на кражбите на персонала се държат от 50 до 
70% от нормативните загуби. Особено сложно е да се 
контролира движението на стоките, когато магазина 
сам приготвя полуфабрикати, например продукти от 
мляно месо или салати. Най-доходни обаче на недо-
бросъвестния персонал са входовете за приемането 
на стоки, служебния изход и при непосредствени-
те продажби на стоки (касите). При приемането на 
стоките са възможни различни варианти, от сговори 
с шофьори и фалшификации на стокови разписки и 
фактури до фиктивно отписване на стоки и връщане 
на доставчика. Например, при сговор на приемчика с 

доставчика, може в магазина да се приемат по-малко 
количество стоки, отколкото е указано в стоковата 
разписка, или да се приеме вместо указаната стока, 
друга по-евтина, но на външен вид приличаща на ори-
гиналната (например, торта от една и съща марка, но 

с различен грамаж). Друг вариант е работниците да 
изнасят стоките с боклука, който изхвърлят в контей-
нерите за смет и след като приключат смяната да ги 
изравят на път за дома си.

Охранителите проверяват тръгващия си след края 
на смяната персонал избирателно, а понякога и само в 
деня за ревизия. Още повече, че мъж-охранител няма 
право да обискира жена, а болшинството от работ-
ниците в търговията, са именно от този пол. Специа-
листи по охраната са забелязали следната тенденция. 
Ако на служебния изход изведнъж се появи охранител 
от другия пол, а не такъв какъвто е имало досега, в тех-
ническите помещения, килери, противопожарни таб-
ла и във всички ъгълчета и дупки в магазина се появя-
ват десетки килограми стоки, които са „мушнати“ там 
от изплашените от евентуален обиск работници. Но 
това не е най-големият проблем. Действително голе-
ми кражби могат да станат там където персоналът има 
допир с парите - на касата! Именно на касиерите се 
дължат повече от половината от кражбите в магазини-
те. Възможности за това има много: касиера не мар-
кира стоката в сговор с купувача, фалшифицира кода 
(например, вместо бар-кода на бутилка коняк марки-
ра бар-код от бутилка с вода), майка-касиер, при кой-
то идва да пазарува дъщеря й, маркира една щафета 
луканка вместо пет лежащи в кошницата, симпатична 
касиерка и младеж-охранител - и да не влязат в сговор, 
той престава да я контролира и т.н. Понякога касиера 

добавя дребна сума към сметката на купувачите (лев 
– два), а в края на работния ден я прибира от касата 
преди да се отчете.

Като се има предвид казаното до тук може да за-
ключим, че понятието „система за сигурност в търго-
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вията“ не значи наличието във всеки ъгъл на магазина 
на хора, които зорко да следят и да са готови да хванат 
за ръката крадеца. Такава система от мерки трябва да 
е комплексна и дискретна: оборудване за предотвра-
тяване на кражби, видео наблюдение, контрол на дос-
тъпа на персонала и купувачите към помещения и до 
информация, служба за сигурност (охранители и кон-
трольори в търговската зала), системи за оповестява-
не, сигнализация и пожарогасене.

По непотвърдени данни цифрата на реалните загу-
би се движи около 2% от физическия оборот на мага-
зина. Но според някои специалисти по сигурността 
такава оценка е занижена и ако се отчетат и загубите 
от складове и при транспортиране от доставчика, то е 
възможно това число да нарасне и до 7%. Да се сведат 
до нула загубите от кражби е невъзможно, каквато и 
охранителна система да се изгради, те могат само да 
се минимизират, като за идеален резултат се счита 0,1-
1% от оборота.

Всяка система за 
защита от кражби 
се състои от дат-
чик, детектор и 
деактиватор, като 
принципите й на 
действия може да 
са електромагни-
тен, радиочестотен 
и магнитно-акусти-
чен. Стоката се мар-
кира с датчици (ед-
нократни - етикети, 
за продукти, или за 
многократно използване – дрехи, обувки…). На из-
хода на търговската зала се монтират детектори. Те 
подават сигнал, ако някой се опита да изнесе незапла-
тена стока. Когато купувачът заплати стоката, касиера 
деактивира датчика със специално устройство (деак-
тиватор) или го отстранява. Техниката, естествено, не 
е идеална. Например при електромагнитните системи 
защитните етикети не действат ако не се поставят на 
метални предмети. Затова с тях не може да се защита-
ват кутийки с бира или консерви. Те не реагират и ако 
стоката е обвита с метално фолио. Реално ефектив-
ността на електромагнитните системи е около 65%.

Радиочестотните системи са по-ефективни, но и 
при тях има „мъртви зони“ и могат да не реагират ако 
стоката попадне в такава. Освен това са изложени и 
на опасност взаимно да се смущават ако рамките не са 
монтирани правилно. 

Видеокамери се използват вече във всеки магазин. 
Тяхното количество зависи от площта на магазина, 
планировката на отделите, желания и финансите на 
собственика. Предимството на системата за виде-
онаблюдение е, че тя може да контролира доста ефек-
тивно действията на касиерите и всички пробиваеми 
точки на охранителната система. Освен това във все-
ки момент може да се направи проверка за подадения 
сигнал за тревога от системата и да се проверят запи-
сите.

 Да се създава във всеки магазин собствена служба 
за сигурност няма особен смисъл, тъй като собстве-
ните охранители, задържат само крадци-купувачи, но 
не и от персонала. Затова е за предпочитане да се на-
еме външна охранителна фирма. Охранителите в ма-
газина трябва осигуряват касовата зона, входовете и 
изходите от търговската част, рампите за приемане на 
стока, освен това в залата обикновено действат и от 

един до трима цивил-
ни агенти. 

често обаче въз-
никват и проблеми с 
действията на живата 
охрана. Например, 
съгласно вътрешните 
правила, охранителят 
в касовата зона тряб-
ва да следи действия-
та на касиера, но няма 
право да общува с 
него, както се случва 
често. Сериозен про-
блем възниква, когато 

купувачите са принуждават и при най-малкото подо-
зрение да си показват чантата и да се обискират от 
охранители-самодейци. Охранителят няма право да 
върши това! Той е длъжен да се извини и още веднъж 
да провери, какво предизвиква сигнала от техниче-
ската система. Ако не може да се изясни на място, то 
той трябва да съпроводи клиента до специална стая, 
да му предложи да заплати стоката, която предпола-
га, че се намира в чантата или е скрита в дрехите, и 
чак след окончателен отказ да се покаже нещо и да се 
плати да извика полиция. Едновременно с това, обаче 
трябва да се има предвид, че ако подозренията на ох-
ранителя не се потвърдят и от полицията, обвинения 
несправедливо гражданин може да търси възмездие 
за нарушените си права по съдебен ред, както лично 
от охранителя, така и от търговския обект.
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Сигурността на охраня-
ваните публични личности 
и обекти в условията на 
глобалните предизвикател-
ства и съвременните запла-
хи, динамичните промени 
в средата за сигурност на-
лагат постоянното усъвър-
шенстване на дейността 
на Националната служба 
за охрана.  В условията на 
финансова и икономическа 
криза, бедствия и терорис-
тични актове в световен 
мащаб, променящи средата 
за сигурност, службата  от-

говаря с реформиране, което продължава и в настоящия 
момент.  НСО  има готовност да се справи с  нетради-
ционните рискове и неочаквани събития, които затруд-
няват изпълнението на ежедневните задачи и планирани 
мероприятия като използва както  установените стан-
дарти на работа, така и нови нестандартни методи на 
дейност. 

Съгласно действащото законодателство в страната, 
основната задача, която НСО изпълнява е: осигурява-
нето на надеждни лична, постова и техническа охрана, 
специализиран транспорт и пропускателен режим по 
месторабота, местоживеене, 
пребиваване в страната и чуж-
бина на охраняваните лица.

Служителите, в непосред-
ствена близост до охраняваното 
лице, са личната охрана. Пер-
соналната  охрана е дейност по 
защитата на живота, телесната 
неприкосновеност, здравето и 
достойнството на охраняваното 
лице от противозаконни посега-
телства, тяхното предотвратява-
не и пресичане.  Тук най-много 
се разчита на човешкия фактор 
– на неговата подготовка и адек-
ватна реакция в екстремна ситу-
ация.  

Служителите ни се грижат 
за охраната на чуждестранните 
гости и делегации, пребиваващи 

у нас и обезпечават сигурността на наши и международ-
ни форуми и събития, организирани в страната. Това е 
един дълъг процес, понякога продължаващ дни наред, в 
който  в определени случаи участват и колеги от чуждес-
транни служби, подготвящи предстоящата визита.

Обектовата охрана е дейност по възпрепятстване на 
неправомерно проникване на лица в охраняемите обек-
ти. Служителите на НСО изпълняват конкретни задачи 
по защитата на обектите, които охраняват денонощно с 
помощта на технически средства и изградената контрол-
нопропускателна система. НСО се грижи за охраната на 
сградите на Администрацията на Президента на Репу-
блика България, Народно събрание, Министерски съвет 
и др.

Важна роля за обезпечаване сигурността на провеж-
даните мероприятия играе взаимодействието на служ-
бата със структурите на МВР, основано на конкретна 
инструкция, регламентираща връзките между двете ин-
ституции. 

В охраняваните от НСО обекти ежедневният поток 
от гости, журналисти, експерти и персонал почти вина-
ги надхвърля цифрата 1000 души. Това е предпоставка за 
високо натоварване както на служителите на НСО, така 
и на наличната техника. Целта е недопускането на взрив-
ни и други общоопасни средства и потенциално опасни 
лица. Благодарение на професионализма на служите-
лите, в охраняваните обекти не са допуснати лица и по-

бригаден генерал Тодор Коджейков,  
 Началник на НСО
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щенски пратки, представляващи потенциална опасност 
за работещите в тях. Това се дължи и на доброто взаимо-
действие между служителите от информационно-анали-
тичното звено, обектовите и личните охрани. На много 
високо ниво е взаимодействието между оперативно-тех-
ническото звено в НСО и Специализираната дирекция 
„Оперативно-технически операции“-МВР по отноше-
ние разкриването на извършителите на злоумишлени 
анонимни телефонни обаждания.

Изградените до момента системи за видеонаблюде-
ние на обектите дават своите положителни резултати. 
Видеонаблюдението на външните периметри на охра-
няваните обекти значително подобри качеството на 
дейността по линия на охраната. Изграждането на тези 
системи отговаря на последните технически постиже-
ния в областта на охранителната дейност и води до по-
вишаване на възможностите и  съкращаване на времето 
за реакция при евентуални нарушения, насочени срещу 
охраняваните обекти.  

Структурното звено „Автотранспорт“ осигурява 
транспортното обслужване, контролира техническата 
изправност на автомобилите и  поддържа автомобилна-
та техника на службата. Отделът предоставя специали-
зиран транспорт в страната и чужбина на охраняваните 
лица.  Това изисква повишаване на квалификацията на 
водачите на специализирани автомобили и осъвреме-
няването на автомобилния парк. Ръководният екип на 
службата акцентира на превантивните мерки - шофьор-
ите ни ежедневно преминават през инструктаж и меди-
цински преглед преди да седнат зад волана. Предстои  
изграждането на модерен полигон в Доброславци, отго-
варящ на всички европейски стандарти,   но това изисква 
значителен финансов ресурс. 

Най-голямото богатство на службата са хората. Ръ-
ководният екип на НСО е наясно, че за да предоставят 
максимално надеждна охрана и за да действат адекватно 
при възникването на всяка ситуация, служителите тряб-
ва да бъдат много добре подготвени. Акцентът е поста-

вен върху полагането на особени грижи при обучение 
и подготовка на кадрите. Обучаващите осъществяват 
постоянен контрол и организират провеждането на те-
кущи изпити и тестове през цялата календарна година. В 
сектор „учебен“ работят инструктори и преподаватели в 
направленията: обща физическа подготовка, специална 
тактическа, езикова подготовка, стрелба, управление на 
МПС и бойно-приложни техники. 

В НСО работи и екип от психолози, които участват в 
учебния процес, провеждат интервюта, подпомагат слу-
жителите и техните ръководители при преодоляването 
на стресови, критични и екстремни ситуации и оказват 
съдействие в ежедневната дейност при необходимост. 

В продължение на година НСО работи активно върху 
проекта за новия закон на службата.  Законът за НСО оч-
ертава рамката на правомощията на служителите и  вли-
зането му в сила  ще даде гаранции, че те няма да бъдат 
превишавани. Законът за НСО ще даде сигурност както 
на служителите, така и на обществото. При обезпечава-
нето безопасността на охраняваните лица ние се гри-
жим косвено и за сигурността на гражданите -  на всич-
ки хора, които присъстват на конкретното мероприятие 

или случайно преминават оттам.  
През последните години Националната служба за 

охрана активизира контактите си с партньорите от „Ев-
ропейската мрежа за охрана на публичните личности“  
и „Световната асоциация на службите за лична охрана“. 
НСО се радва и на особено добро сътрудничество със 
Сикрет сървиз, Федералната служба за охрана, Диплома-
тик секюрити, ФБР и др.  Това партньорство е особено 
успешно и дава възможности за обмяна на опит и прила-
гане на най-новите тенденции и методи за усъвършенст-
ване на охранителната дейност. Ежедневно Национална-
та служба за охрана доказва, че е надежден партньор и 
прилага в действие  европейските  и световни охрани-
телни стандарти.
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Във връзка с последните ни наблюдения на женската 
активност, силно повишена в най-различни силови 
и бойни спортове, до неотдавна практикувани у нас 
предимно от мъже, решихме да разберем дали тези 
тренировки биха помогнали в случай на реална заплаха 
на улицата. 

Зададохме този въпрос на Димитър Попов, 
дългогодишен инструктор по самоотбрана. В залата 
при него тренират не малък брой жени.

- Самоотбрана за жени. Какво е това? 
Нещо специално, тайно или мистично, може би 
техники, които се използват от жени в случай на 
самоотбрана?

- Виждал съм рекламни брошури, в които се 
акцентира на това, не знам какво тренират девойките 
на такива места и колко ефективна би била тяхната 
самозащита, но в нашата организация EBMAS, 
това е факт, момичетата изучават бойните изкуства 
wing Tzun и Escrima и посредством тях придобиват 
познания, които могат да им свършат работа в случай 
на нужда. 

- Разкажи ни нещо повече за тези бойни 
изкуства

- wing Tzun датира от преди около 300 години и 

е създаден от жена, монахиня в манастира Шао Лин. 
След като е бил нападнат и опожарен от владетеля 
на една от династиите, управляващи Китай по това 
време, монахинята Нг Муи е една от малкото оцелели. 
Така тя заживява в планината. Преданието гласи, 
че един ден след като наблюдава бой между жерав 
и лисица, изчиства всички излишни движения от 
традиционното кунг-фу, на което тя е била е майстор 
и така създава на практика нова концепция за бой, 
базирана изцяло на железни принципи и техники. 
По-късно тя обучава красивата Yim wing Tzun и 
двете са побеждавали в много битки едни от най-
силните мъже съперници по това време. wing Tzun 
предава това познание на мъжа си и от тогава стилът 
носи нейното име и се преподава само в семейства и 
кланове. Великият майстор Yip Man, който почина 
през 1972 е последния wing Tzun учител, преподавал 
единствено на китайски ученици. Днес има десетки 
хиляди членове по света, които изучават това бойно 
изкуство, много от тях са жени.

- Винаги ми е било интересно как една слаба 
и фина жена може да се защити от мъж, който е 
много по-силен физически и агресивен?

- Въпросът ти е много точен. Бързам да кажа, 
че това не е лесно “упражнение”. Отговорът е чрез 
познание.  Познанието е съвкупност от различни 
елементи, усъвършенствани в тренировките - 
принципи и техники, много труд и постоянство. 
Силата е само един от многото елементи, както 
бързината, съобразителността, навременността, 
ловкостта и т.н. Но да се върнем на нея, защото това е 
един “белег“, по който мъжете и жените се различават. 
Така че, ако силата беше основния фактор в една 
схватка, нямаше да има бойни изкуства и спортове. 
Щяха да се вдигат само щанги и нямаше в залите по 
бойни изкуства да се обучават едри и големи мъже. 
Силата е важно качество и трябва да бъде развивана, 
но успоредно с развиването на другите елементи, за 
да може боеца да я ползва ефективно в една схватка. 
Срещал съм много силни момчета, които обаче не 
“владеят силата”- звучи странно, но такава е истината, 
не могат да я съхранят или отдадат на точното място, 
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в точния момент и това ги прави неефективни. Ако 
жената се парализира в дадена ситуация, нападателят 
може да упражни цялата си сила и да постигне целта 
си. Ако тя обаче е тренирала и е овладяла техниките и 
принципите на действие, шансовете й да се защити са 
изключително високи. 

- Би ли разказал на нашите читатели повече 
за това как протича една тренировка за жени при 
теб?

- Ще започна с това, че не ги деля от мъжете, 
точно обратното, правят упражненията с мъжете 
реалистично, отношението ми към тях е като към 
бойци в женски образ и те по никакъв начин не 
отстъпват на мъжете, могат и да ги превъзхождат. 
Когато става въпрос за самоотбрана на улицата или 
където и да е било другаде за всички е полезно да 
знаят, че действията трябва да започнат преди да 
бъдат атакувани. Какво имам предвид- превенция. 
Например ако сте сама и се движите по тъмна улица 
и срещу вас или зад вас върви мъж или група мъже, 
вие не ги познавате разбира се и не можете да знаете 
какви са и какво ще решат да правят с вас, затова би 
било по-добре да минете на отсрещния тротоар или 
да смените посоката, в която вървите, да свиете в 
първата пряка, тоест да реагирате много преди някой 
дори да си помисли да ви закачи. Питат ме това не е ли 
параноя, не, това се нарича превенция и съм виждал 
как жени и мъже без да са тренирали го правят. Tози 
тип превенция изисква минимално усилие и може да 
ви спести големи неприятности. Ако сте в дискотека 

с приятелка и видите пийнали агресивни младежи 
да танцуват, няма да отидете между тях, нали.... Най-
вероятно ще гледате да сте по-далеч от тях и това 
също е превенция. Какво става обаче ако жената все 
пак е изненадана и нападната? Най-важното е да не се 
панира и да прави това, което е научила в залата: wing 

Tzun методът е агресивна 
защита, максимата 
“най-добрата защита е 
нападението” е валидна 
на 100%. На улицата 
няма правила, категории, 
пол и арбитър, който 
да следи за здравето ви, 
използват се оръжия, 
всичко се развива 
изключително бързо, 
агресивно и безпощадно, 
затова момичето 
трябва да действа по 
същия начин. Това, че 
нападателят може да 
бъде по-тежък и силен от 
вас не го прави по-добре 
защитен, всеки човек 
има слаби места, които 

могат да бъдат поразени: например очи, гърло, 
слабини и други. Тези места са трудни за защита и 
ако контраатакувате изненадващо, вашия нападател 
най-вероятно ще съжалява, че ви е нападнал. Тук 
искам да добавя, че във всички бойни спортове, тези 
слаби места са защитени с правила - нямате право да 
въздействате върху тях, независимо колко свободен 
може да изглежда двубоя. Така хората, трениращи 
бойни спортове не упражняват такива техники, ако 
ходите на състезания, тренирате по правилата на 
състезанието. Във wing Tzun е точно обратното, 
при нас няма състезания и целта на обучението е да 
ви научи да бъдете максимално защитени, агресивни 
и ефективни в една спонтанно възникнала ситуация. 
Да бъдете такива обаче въобще не е лесно. Изискват 
се усилени тренировки, за да бъдете във форма, да 
имате добра физическа кондиция и стабилна нервна 
система, а овладявайки всичко това може да станете 
“извънземна”. Жените стават все по-активни във 
всички области и не се задоволяват да бъдат само 
красиви и умни, искат да могат да раздават и “юмруци”. 
Новата слабост е силата.

Повече информация за тренировките и wing Tzun 
можете да намерите на: http://www.ebmas-bg.com



 49

легионерът

Френската щурмова карабина FAMAS – авангардният другар на бойците от Френския чуж-
дестранен легион...

gIAT Industries Famas:
О

ръ
ж

ие

Едва ли има човек, интересуващ се от оръжия, армии 
и военно дело, който да не е чувал за Френския чуждес-
транен легион. Също така няма начин някой, който е 
проучвал по-задълбочено това именито военно форми-
рование, да не е забелязал стандартната за легионери-
те, а и за френската армия като цяло, щурмова винтовка 
FAMAS – нейния авангарден дизайн, базиран на така 
модерната в последните години булпап компановка, 
съчетан с все по-широкото приложение на полимер-
ни технологии в оръжейната индустрия. В настоящия 
брой ще разкажем малко повече за това познато, но все 
пак не чак дотам популярно оръжие...

Разработката на щурмовата карабина FAMAS започ-
ва през 1967 година във френския държавен оръжеен 
концерн gIAT, под ръковоството на френския оръже-
ен конструктор Пол Телие, като целта е базовият модел 
да е с големи възможности за модифициране - новото 
оръжие трябва да може да замени стоящите тогава на 
въоръжение във френската армия полуавтоматиачни 
щурмови винтовки MAS Mle.49/56, картечните пис-
толети MAT-49 и до някаква степен леките картечници 
MAC Mle.1929. Първият прототип – FAMAS F1, е за-
вършен през 1971 година.   

FAMAS F1 - първият модел на щурмовата кара-
бина

През 1972-73 година френските военни провеждат 
тестове на новото оръжие, но междувременно френс-
ката армия приема на въоръжение швейцарската ка-
рабина SIg Sg-540 като временно решение. FAMAS 
е официално приета на въоръжение през 1978 година, 
като става стандартна щурмова карабина във войска-
та, като сред френските войници е известна като „Le 
Clairon“ (тръба за събуждане на войската).

Производството на модела F1 е спряно в края на 80-
те години на миналия век, като до онзи момент са били 
произведени около 400 000 единици от него. Голяма 
част от тях и до днес се използват във френската армия, 
а малки серии са изнесени за чужди страни като Се-
негал, Обединените арабски емирства и др. След това 
в gIAT започват производството на подобрена версия 
на FAMAS F1, известна като FAMAS g1. При нея спус-
ковата скоба вече обхваща цялата ръка на стрелеца, на-
правени са редица подобрения и на полимерните части 
на оръжието.

FAMAS G1 – втората версия на оръжието

Последната, трета версия на оръжието е известна 
като FAMAS g2 и е приета на въоръжение във френс-
ката армия през 1995 година, като специфичното при 
нея е, че тя работи с пълнители по стандарта STANAg 
(същите като тези на американските щурмови караби-
ни М4/М16).

FAMAS G2 – последната трета версия на оръжи-
ето
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На базата на нея е разработена скъсена версия на 
оръжието с 320 мм цев, както и снайперска версия с 
тежка, 620-милиметровова цев.  

По отношение на техническото описание на тази 
щурмова карабина първото, което трябва да отбеле-
жим, е че оръжието е базирано на булпап компановката 
– пълнителят е разположен зад пистолетната ръкохват-
ка, като по този начин се увеличава дължината на цевта, 
без да се увеличва общият размер на оръжието. Цевна-
та кутия в случая е изключително компактна, изцяло 
затворена в полимерен „кожух”. Автоматиката на оръ-
жието, разбира се, е газова, като затворът е съставен от 
две части. 

Мерните прибори на оръжието са диоптрични, като 
са разположени в предния (мушката) и задния (мерни-
ка) край на ръкохватката за пренасяне, вътре в нея, с 
цел да бъдат максимално защитени от нежелатено въз-
действие върху тях.  Естествено, на оръжието посред-
ством различни способи могат да се поставят и множе-
ство оптически прибори. 

Ръкохватката за зареждане на оръжието се намира 
под ръкохватката за пренасяне, като се движи над ло-
жата, което е много добро конструкторско решение, 
тъй като с нея може да се работи удобно и с двете ръце. 

Селекторът за режима на стрелба е разположен въ-
тре в спусковата скоба, точно пред спусъка, като същи-
ят се явява и предпазител. Базово оръжието има въз-
можност за единична и автоматична стрелба, като при 
някои модификации вместо автоматична стрелба може 

да се води стрелба на редове от по три изстрела (burst 
fire mode). 

Тук е моментът да кажем и няколко думи за боепри-
пасите - щурмовата карабина FAMAS е разработена из-
цяло за калибър 5.56х45 NATO, като вместимостта на 
пълнителите при модификациите F1 и g1 е 25 патрона, 
а при g2 е 30 патрона (колкото побират стандартните 
пълнители за М4/16). Началната скорост на куршума в 
зависимост от конкретната модификация е между 920 
и 960 м/с., скорострелността е между 900 и 1000 из-
стрела в минута, а прицелната далекобойност е от 300 
до 450 метра. 

В заключение можем да кажем, че френската щурмо-
ва карабина FAMAS е оръжието, видяло битки в почти 
всички краища на света – все пак това е верният другар 
на бойците от Легиона, а те са неизменно във всяка го-
реща точка. Или казано накратко – един достоен леги-
онер! 

Parabellum, по материали от Интернет

Войници от Френския чуждестранен легион маршируват с FAMAS



Очакваме ви на сигурното място!

За безплатно участие в нашите каталози 
пишете на office@safety.bg
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Единствената онлайн медия в България, 
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