
Ра
зп

ро
ст

ря
ня

ва
 с

е 
бе

зп
ла

тн
о

ФИРМЕНА 
СИГУРНОСТ

Брой 5, година II, октомври - декември 2010





 3

Уважаеми Читатели,
 Представяме Ви пети брой на списание за национал-
на, корпоративна и лична сигурност – Professional.
 Списанието се разпространява от октомври 2009 г. 
по електронен път. Всички броеве могат да бъдат из-
теглени безплатно от www.PROFISEC.BG Тъй като 
предизвика широк интерес сред представителите на 
бизнеса, специалистите по сигурността в държавните 
и частни организации, фирмите за охрана и сигурност, 
от 2010 година стартира издаването му на хартиен но-
сител.
 Списание Professional е безплатен пътеводител в 
областта на защитата и сигурността на организациите 
и частните лица. Полезен и ценен източник на инфор-
мация за активните хора, специалисти по сигурността 
и притежатели на бизнес, които желаят да опазват по-
добре своята информация, да бъдат информирани за 
рисковете и заплахите за личността и собствеността.
 Professional дава на своите читатели идеи и практи-
чески съвети за защита и опазване на личните и корпо-
ративни интереси.
 Списанието се разпространява целево в държавни 
институции, фирми за охрана, банки, бизнес центро-
ве, големи и средни предприятия и образователни 
институти.
 Периодичност – тримесечно издание.

 Носители – хартиено и електронно списание.

 Приемаме предложения за публикации по темите.

 Ще се радваме да получим вашето мнение и 
препоръки относно списанието!
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 Една от съществените характеристики на ХХІ в. е 
преминаването от технологична и информационна 
към интелектуална икономика. При нея взимането 
на решение се основава не на обема налична инфор-
мация, а на качеството на нейния анализ. Основна 
роля в процеса на взимане на решение играят дос-
тиженията на ума, идеите и нововъведенията, а не 
технологичното ниво. Развива се нова парадигма на 
управлението – мениджмънт основаващ се на зна-
нията, получени от анализа на придобитата инфор-
мация.
 До неотдавна, информационната подсистема за 
управление имаше следната схема - на ръководителя 
се предоставя максимално бързо и без изкривяване 
информацията свързана с компанията и промените 
на пазара, а висшият мениджмънт от своя страна 
филтрира и обработва данните, отделяйки от тях не-
обходимите му знания. В съвременните пазарни ус-
ловия този модел на управление вече не работи ефи-
касно. На ръководителя днес не му достига време не 
само да филтрира данните и да обработи информа-
цията, той вече не е в състояние дори да се запознае 
с наличния информационен поток. Сега сделките се 
сключват при условия на непрекъснато ожесточава-
ща се конкуренция. Управлението на финансите, ре-
сурсите, и информационните потоци, които трябва 
да достигнат до висшия мениджмънт на компанията 
стават все по-сложна задача. 
 Недостатъчната подготовка на болшинството ръ-
ководители задоволително да обработят и анализи-
рат наличната информация така, че да я превърнат 
в знание, задълбочава проблема. И това се отнася 
само за стандартната текуща информация. Когато 
към нея се прибави и тази придобита от специализи-
рано звено за изучаване на външната бизнес среда, 
нещата съвсем излизат от контрол. 
 Все повече мениджърите са принудени да оставят 
за себе си предимно стратегическото планиране и 
управление. За тази цел на тях им е необходима пре-
ди всичко прогностична информация, която позво-
лява да се оцени с някаква вероятност реализацията 
и успехът на предложения план или сценарии. Не-
обходимо е също да се откроят тенденциите в дина-
миката на обстановката, в която фирмата функцио-
нира. 

 Последните постановки от теорията на организа-
ционното поведение разглеждат компанията като 
отворена сложна система, която е в състояние да 
еволюира чрез самообучаване. Характерът на ино-
вационните процеси, обвързването на новите тех-
нологии с тяхната защита още от създаването им и 
нуждата от запазване на позиции на конкурентния 
пазар, налагат радикално преустройство на проце-
са на взимане на решение. От една страна интелек-
туалната икономика изисква все по-бърза реакция 
спрямо атаките на външната за фирмата среда, от 
друга – тази среда става все по-комплексна и по-аг-
ресивна. 
 Тези особености на средата и необходимостта 
от нейното изучаване налагат развитието на спе-
цифична по своето естество частна дейност, която 
има ясно изразен информационно-аналитичен ха-
рактер. Тенденциите в развитието и дейността на 
транснационалните компании (ТНК) в условията 
на свободна пазарна икономика създават условия 
за легализиране на подобен род дейност със съот-
ветните законови ограничения. За това допринасят 
също някои характеристики на съвремието, които 
определят в глобален план развитието на политиче-
ските и икономическите процеси.
 Става наложително придобиването и обработ-
ката на информация за въздействието на външната 
среда да се изпълнява от специализиран екип. Това 
принуждава висшия мениджмънт на много частни 
предприятия да формира специализирано звено за 
придобиване на необходимата информация и пос-
ледващ неин анализ. Продуктът от тази дейност 
своевременно се предоставя на ръководството за 
взимане на стратегически решения в управлението 
и развитието на компанията. 
 Сигурността на една частна структура има много 
измерения. Приоритетите на отделните параметри 
на тези измерения се променят във времето. Те са 
различни за всеки период от развитието на бизнеса. 
Налага се промяна не само в подходите и методите, 
но преди всичко във философията на управление. 
Информацията за средата, в която предприятието 
функционира става все по-съществен параметър 
за успеха на неговата дейност. Вече не е достатъч-
но само да се придобиват данни. За да се получи 
правилна картина на обстановката вън и вътре в 
компанията, придобитата информация трябва да 
се съпоставя с огромните потоци от разнородни и 
противоречащи данни. 
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 Аналитично-прогностичната дейност е свързана с 
придобиването на информация от различни източ-
ници. Поради своето естество този процес изисква 
използването на разузнавателни средства и методи. 
Отначало плахо специалистите започнаха да гово-
рят за фирмено разузнаване, корпоративно разузна-
ване, бизнес разузнаване, конкурентно разузнаване 
и т.н. Всички тези наименования се отнасят до раз-
лични разбирания за частните форми на разузнава-
телна дейност.  
 В епохата на глобална икономика частният инфор-
мационно-аналитичен разузнавателен процес става 
жизнено необходим за мениджъра. Предприема-
чеството днес се характеризира с активен, агреси-
вен, изпреварващ и търговско ориентиран стил на 
действие. Това изисква добра вътрешно-маркетин-
гова фирмена ориентация и достатъчно изяснена 
картина за външната среда, в която фирмата функ-
ционира. Във всички развити икономики необходи-
мостта от собствена разузнавателна структура днес 
не се поставя под съмнение и става задължително 
условие за просперитет и оставане на пазара. След 
90-те години на ХХ в. частната разузнавателна дей-
ност дълбоко прониква в бизнеса на всички държа-
ви. Вече настъпи епохата на частното разузнаване, 
нещо което Алвин Тофлър далеч преди това пред-
вижда в своите трудове.  
 Освен, че предопределя развитието на частното 
разузнаване, в началото на XXI в. неолибералният 
глобалистичен модел поставя и сериозни предиз-
викателства пред него. Изучаването на външната 
среда, което е основната задача на фирмената разуз-
навателна дейност все повече се затруднява от фено-
мена “информационно задушаване”. От една страна 
информационно-аналитичният процес става все по-
комплициран и труден за изпълнение, от друга – той 
вече е задължителен дори и за малкия бизнес. Оказва 
се, че в съвременните конкурентни условия добрата 
информираност на мениджъра може да се гаранти-
ра само със собствена специализирана структура за 
сигурност. 
 Според специалистите причините частната раз-
узнавателна дейност придобива все по-голяма по-
пулярност се дължи на множество фактори, но 
основните са три - а) ползата от нея се доказва в 
практиката; б) информационно-аналитичният про-
цес непрекъснато се усложнява и става невъзможно 
мениджърите сами да обработват наличната инфор-
мация, дори само по конкретен проблем и в) между-
народният организационен живот на професиона-
листите в тази област засилва своето влияние сред 
бизнес средите.
За да създаде ефикасна разузнавателна структура 
обаче, фирмата трябва да разполага с подготвени 
специалисти в различни области. Това налага поня-
тието фирмена сигурност да се разглежда като ком-
плексен феномен, покриващ различни направления 
на сигурността.Снимка: М. Иванов
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 В голяма част от българските фирми, които ре-
шават да вземат мерки за сигурността си, „фирме-
ната сигурност” приключва с електронните сис-
теми за сигурност, живата охрана или договорът 
с фирма за охрана с технически средства. Орга-
низирайки тези две мероприятия голяма част от 
мениджърите не си дават сметка, че това са само 
елементи на фирмената сигурност и обикновено 
са последната линия на защита, предназначена да 
сработи, когато са се провалили всички други. 
Обикновено фирмите решават проблемите със 
сигурността „на парче”, както по отношение на 
отделните елементи, така и по отношение на от-
делни обекти и видове  дейности. Сериозно оста-
ват подценени другите видове заплахи за фирма-
та и бизнеса. От тук идват и повечето проблеми 
свързани с безопасността им.
 Фирмената сигурност е комплекс от взаимно 
свързани мероприятия и дейности. Всичко тряб-
ва да бъде предварително обмислено и разрабо-
тено като единна система – това се нарича „Кон-
цепция за сигурност на фирмата”. Фирмената 
сигурност може да се определи като съвкупност 
от специфични дейности (усилия) и структура за 
физическа и информационна защита на хора, фи-
нансови средства, материална и интелектуална 
собственост, с цел осигуряването на устойчиво 
функциониране на стопанския субект и създава-
не условия за продължителна и успешна работа.
 За да се разработи система за фирмена сигур-
ност, трябва да се отговори на въпросите за ней-
ната необходимост и достатъчност. Естествено 
такава система    зависи от много фактори. На 
първо място е вида дейност, която развива фир-
мата. Но мащабът, наличието на различни по вид 
производства и дейности, наличие на офиси и 
производствени помещения в различни райони, 
градове и държави , също оказват пряко влияние. 
Фактори от този род влияят и върху възможните 
заплахи и тяхната относимост .
 Заплахите спрямо дейността на дадена фирма 
могат да се разделят на външни и вътрешни.
 Към външните се причисляват заплахи от дей-

ността на контрагенти, конкуренти, обкръже-
ние, криминален контингент, държавни поли-
тики, държавни органи, бюрокрация, корупция, 
трети лица,  форсмажорни  обстоятелства и мно-
го други… 
 Например процентно контрагентите могат да 
бъдат разделени на такива способни на нанесат 
значителни вреди – 41%, добронамерени – 30%, 
способни да нанесат сериозни вреди – 22% и мо-
шеници - 7%. Процентите са приблизителни, но 
като цяло съотношението е вярно. 
 Към вътрешните заплахи  причисляваме дейст-
вия от страна на съдружници, служители, недос-
татъци в управлението, недостатъци  на бизнес 
технологията и др. Разделянето на персонала по 
отношение на сигурността може да се представи 
по следния начин: способни да нанесат незна-
чителни вреди - 50%; лоялни сътрудници - 33%; 
способни да нанесат сериозни вреди - 12%; мо-
шеници - 5%. Разбира се, при фирма, състояща се 
от двама или трима души нещата не стоят точно 
по този начин. В този случай един човек от пер-
сонала е в състояние да нанесе 100% вреда на 
фирмата.
 Заплаха за сигурността на дадено предприя-
тие представляват и промяната на политическа-
та обстановка, промяната на демографските или 
социалните фактори. Дори и да не разглеждаме 
световната икономическа криза, промяната на 
международните отношения, наличието на вой-
ни и конфликти в дадени райони, влияят в по-го-
ляма или по-малка степен на бизнеса в зависи-
мост от вида и неговата насоченост.
 Социалните заплахи са свързани главно със 
стачки и епидемии. Политическите и междуна-
родните заплахи са свързани с инфлация, про-
мяна на приоритети, забрана на вид дейност, 
въвеждане на лицензионни режими, промяна на 
обществено-политическите отношения, нацио-
нализация и др. 
 Когато заплахите започнат да се реализират, в 
резултат на целенасочени действия срещу фир-
мата, те се проявяват чрез различни видове атаки. 
Целта на атаките и последствията от тях в пове-
чето случаи са:
 −  Финансови – кражби, присвояване на  
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средства, разхищения;
 −  Информационни – разпространение на фир-
мена тайна, компрометираща или зловредна ин-
формация, кражба на информация, унищожава-
не и повреждане на информация, документи и 
база данни;
 −  Материални – саботаж, повреди, унищожа-
ване на имущество, кражби;
 −  Вреда на дейността – нарушаване на нормал-
ната дейност на компанията, забавяне или прова-
ляне на процеси, преговори, изпълнение на дого-
вори и др.;
 −  Заплахи за здравето и живота на ръководите-
ли и персонал.
 Видовете атаки са изключително разнообраз-
ни. Например кражбата на информация от ин-
формационните системи най-често се свързва с 
хакерски атаки отвън, а се пренебрегват вътреш-
ните фактори, като неправилно изградена систе-
ма за информационна сигурност, умишлени или 
неволни действия на служители. Анализът показ-
ва, че хакерските атаки като причина за кражба 
и унищожаване на информация са под 20%. На 
много мениджъри им се струва фантастична иде-
ята за подслушване на компютрите, но този на-
чин на кражба на информация е причина за над 
10% от случаите. Подценява се и социално инже-
нерство. Тотално се пренебрегва опасността от 
незаконно подслушване, което се прилага често, 
както от професионалисти, така и от аматьори, 
авантюристи и безделници, поради широкото 
разпространение и ниската себестойност  на 
средствата за подслушване. 
 Във всяка атака участват хора! Външни и въ-

трешни. Няма голяма успешна атака, която да 
не е използвала информация или съучастие на 
вътрешен човек. Помощта от вътрешния човек 
бива доброволна или принудителна, умишлена 
или неумишлена, но във всички случаи демон-
стрира едно от най-важните и най уязвими звена 
на системата за сигурност – хората. Хората тряб-
ва да бъдат обект на особено  внимание, както 
като потенциална заплаха, така и като най-уязви-
мо звено.
 Всяка заплаха има предистория и причина. 
Обикновено всяка атака се реализира на няколко 
етапа: формиране на намерение, събиране на ин-
формация, анализ на информацията, изготвяне 
на план, осигуряване на необходимите ресурси, 
предприемане на действие. Понякога това става 
интуитивно и за секунди, а понякога е в резултат 
на добре обмислен план и отнема месеци или го-
дини, но и двата случая има характерни признаци 
за всеки от етапите, които могат да бъдат доло-
вени и анализирани с цел прилагане на преван-
тивни или защитни мерки. Такива предистории, 
причини и признаци, обаче могат да бъдат доло-
вени само от професионалисти и при наличие на 
добре изградена система за фирмена сигурност
 Цел на фирмената сигурност е разкриване на 
заплахи, изследване защитеността на обекти, 
създаване на система за защита на активите, пре-
дотвратяване и пресичане на инциденти и прес-
тъпления, разкриване на посегателства, охрана.
 Системата за фирмена сигурност трябва да е 
изградена така, че да осигурява превенция. Това 
става чрез осигуряване на изпреварваща инфор-
мация за външната среда, тоест чрез разузнава-

Снимка: М. Иванов
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телна дейност; осигуряване на своевременна 
вътрешна информация – контраразузнавателна 
дейност, анализиране на получената информа-
ция и въз основа на това – определяне на нивата 
и основните направления на заплаха – анализ на 
риска.
 Благодарение на тези дейности  системата за 
фирмена сигурност може  да позволява управле-
ние на риска. Управлението на риска е основен 
вид дейност на системата за фирмена сигурност. 
То позволява осъществяването на превенция. 
Така се действа с ум, а не с мускули. Така се върви 
преди събитията, а не след тях. Предотвратява-
нето на престъпление или произшествие е много 
по-полезно и най-вече по доходоносно за бизне-
са, отколкото разкриването. Превантивната дей-
ност създава стойност, а не изразходва средства 
за непланирани, малко ефективни  и закъснели 
дейности.
 За да бъдат постигнати целите й, системата за 
фирмена сигурност трябва да има възможност да 
противодейства на целия спектър от заплахи.
 Изграждането само на алармена система и по-
ставянето на охранител няма да реши въпроса 
с разгласяването на фирмена тайна, отклонява-
нето на средства от мениджърите или съдруж-
ниците, вредата от дейностите на корумпирани 
чиновници или заплахата от поглъщане от други 
организации.  От друга страна, добре изграде-
ната алармена система и добрата охрана могат 
да предотвратят  атака от страна на криминален 
контингент или да откажат от враждебни дейст-
вия  нелоялни членове на персонала.
 Елементите на системата за фирмена сигур-
ност са над петнадесет. Всеки елемент трябва да 
е дозиран, приложен на място, взаимно свързан с 
останалите и отговарящ адекватно на заплахите. 
Превишаването на вида и степента на прилагани-
те мерки за сигурност не повишава многократно 
нивото на сигурност, но за сметка на това може 
да затруднява ежедневната дейност и изразходва 
финансови средства и човешки ресурс. Зле орга-
низираната  система за сигурност, основана на 
непрофесионални действия и подценяване ниво-
то на застрашеност е изключително опасна. Та-
кава система дава фалшиво чувство за сигурност 
и успокоение.
 Най-новият пример е кражбата на цветни ме-
тали - злато и сребро, от митнически склад на 
аерогара София. Всъщност там, най-вероятно не 
става дума за ловкост на крадците, а за вътреш-
на информация и неадекватност на охраната и 
мерки за сигурност, които не са отговаряли на 
нивото на заплаха. Подобно положение съм кон-
статирал и в някой държавни и частни финансови 

институции.  За голямо съжаление философията 
„На мен това не може да се случи…”  е доста раз-
пространена, но… неефективна!
 Два са основните проблеми на фирмената си-
гурност в България. Първият е липсата на доста-
тъчно професионалисти в областта. Това, че един 
човек е бил служител в полицията, службите, или  
армията не го прави специалист. Логистикът на 
най-секретната служба, най-елитния ни разузна-
вач , охранителен полицай,  или командир на  ме-
ханизирана бригада, едва ли имат представа и за 
половината от елементите на фирмената сигур-
ност. От другата страна са академичните среди. 
Има няколко книги по темата от български авто-
ри, някой добре преписани, други добре написа-
ни. Това са хора, които имат добра теоретична 
подготовка и често почти нулева практическа 
или поне не и такава в последните 10-15 години.  
Част от тези теоретици нямат и ясна представа за 
съвременните бизнес процеси.
 Истината винаги е по средата! Науката е воде-
ща, но практическия опит е в основата на еже-
дневната дейност и успешните реализации. За 
да се избегне обучението на принципа „проба 
– грешка” е необходимо да има стабилна теоре-
тична основа, която да осигури прилагането на 
съвременните практически методи. Идеята коя-
то искам да прокарам е, че са необходими профе-
сионалисти и обучение. Бизнесът е динамично 
развиваща се среда. Казусите са чести и разноо-
бразни и изискват адекватно реагиране за осигу-
ряването им.
 Вторият проблем е отношението на мениджъ-
рите. Те виждат как харчат пари за сигурност, а 
не виждат пряка възвращаемост. Не познават об-
становката, заплахите и нивото на застрашеност 
и подценяват проблема. Ограничават по различ-
ни съображения сферата на дейност на звеното 
за сигурност, често превръщайки  го в звено тип 
„момче за всичко” и пазач на мястото за парки-
ране. И тук следва да има обучение. Мениджъ-
рите  са интелигентни хора, свикнали да вземат 
решения и при добра основа и адекватно инфор-
мационно осигуряване, бързо ще се ориентират 
в проблемите на сигурността. Тяхната основна 
задача  обаче е да ръководят и да „правят” бизне-
са, а за това е необходимо да могат да разчитат на 
специалист-професионалист.
 
 Според Аростотел Онасис  „Тайната на бизнеса 
е да знаеш онова, което другите не знаят”, а до-
бре изградената система за фирмена сигурност 
дава възможност  на менажера да  научи много за 
себе си и околните.



 9

„Промет-България” ЕООД
гр. София, ж.к. “Света Троица”, бл. 

347 Б партер
Телефон:02/934-98-20/21, факс: 

02/ 998 26 70
e-mail: prometgroup@mail.bg



10 Professional 

 Ангел Иванов е мениджър “Бизнес развитие” 
в “Лирекс БГ”. Той има опит като ИТ дирек-
тор в ТБ Моллов, ТБ Евробанк и Piraeus Bank. 
Председател е на Borland Society Bulgaria. Един 
от пионерите за възприемане на ITIL методо-
логията като стандарт за управление на ИТ 
в големи организации. Участвал е и е ръководил 
проекти по планира-
не на системни ИТ 
архитектури, раз-
витие и поддръжка 
на критични бизнес 
приложения, адми-
нистриране на ИТ 
ресурси и инфра-
структури. Като 
старши мениджър 
“Управление на ус-
лугите” в дирекция 
“ИТ и бизнес систе-
ми” на Вивател е ръководил първият голям 
проект по внедряването на ITIL в страната. 

 Информационната сигурност става все по 
важна за всяка компания и за всеки човек пер-
сонално, защото все по-голямо количество ин-
формация се въвежда и съхранява електронно 
и изтичането на тази информация може да 
бъде фатално, както за компанията, така и за 
отделния човек. Казвам всичко това не за да 
всявам страх, а да накарам организациите и 
хората да се отнасят изключително сериозно 
към защитата на информацията, с която разпо-
лагат и боравят ежедневно. 
 Наложило се е мнението , че сигурността 
на една организация е застрашена най-мно-
го от интернет или от съприкосновението на 
информационната система на организацията 
с външния свят. Да това е едната страна, за 
която вече има достатъчно готови решения и 
повечето организации са взели мерки. Това 
не означава, че грижата за сигурността на 
организацията отвън към нейните информа-

ционни системи е приключила с покупката и 
инсталацията на защитна стена. Поне веднъж 
годишно трябва да се правят пенетрейшън 
тестове от висококвалифицирани специали-
сти, който да удостоверят , че организацията 
е надеждно защитена от външни пробиви. Из-
ключително важно е тези тестове да се правят 
от специалисти притежаващи необходимата 
сертификация и опит за извършването на тези 
тестове.
По страшното обаче е изтичането на инфор-
мация от вътре на организацията. Именно тук 
– защитата на информацията вътре в самата 
организация е много по-критично и до момен-
та не се обръща достатъчно внимание. Ще дам 
само няколко примера: 
В много малко организации се следи кой, кога 
достъпва чувствителна информация и  какво 
прави с нея. Няма детайлен журнал за това 
кой, кога е достъпвал определена информация 
и какво е правил с нея. Може ли да изкопира 
тази информация и да е изпрати по-емайл? 
Може ли да я разпечати и да я изнесе? Може ли 
да я запише на някакъв носител. 
Тук е мястото да се обърне внимание и да се 
инвестира повече. Световната статистика по-
казва, че в над 90% от случаите на кражба на 
информация тя е изнесена отвътре! Много 
малко са организациите, в който има изготвен 
документ класифициращ информацията и ре-
гламентиращ достъпът до нея. 
 Как компаниите най-ефективно могат да 
контролират сигурността в компанията си и 
най-вече да предотвратят риска от евентуални 
заплахи? На първо място трябва да се избере 
доказан в тази област партньор. Информа-
ционната сигурност е много обширна, изис-
кваща много познания и опит, затова в тази об-
ласт компаниите трябва да се доверяват само 
на доказали своя професионализъм и компе-
тентност доставчици. Освен това поне вед-
нъж годишно трябва да се провеждат одити на 
информационната сигурност вътре в органи-
зацията и пенетрейшн тестове отвън, за да се 
установи до колко защитена е информацията 
на организацията. Задължително условие е да 
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се изгради централизирана log management 
система, която да събира, анализира и докла-
два всички събития настъпващи в информа-
ционната система на компанията. Само така 
ръководството на компанията ще знае какво 
се случва с информацията. Какъв е достъпът 
до нея и цялата информационна система на 
организацията започва да се следи за това кой 
каква информация достъпва и какво прави с 
нея. 
Все повече добиват популярност така нарече-
ните DLP (Data loss Prevention) решения, чрез 
които ценната за организацията информация  
се класифицира, регламентира се достъпът до 

нея и цялата информацион-
на система на организацията 
започва да се следи за това, 
кой каква информация дос-
тъпва и какво прави с нея. 
Ограничават се максимално 
възможностите за изтичане 
на информация по всички 
канали – email, web, магнит-
ни носители, преносими па-
мети и др.
 Какво точно се крие зад 
услугата „compliance” на 
информационната сигур-
ност?
 Един от начините да се 
принудят организациите да 
вземат необходимите мер-
ки за защита на чувстви-
телната информация е чрез 
въвеждане на регулации и 
стандарти. Изграждането и 
поддържането на ефективна 
система за информационна 
сигурност изисква ангажи-
ране на собствен ресурс и 
средства, който много ор-
ганизации не са склонни да 
отделят. Именно затова се 
въвеждат стандарти на кой-
то организациите трябва да 
отговарят за да се гарантира 
сигурността на информаци-
ята с която боравят.  Такива 
са ISO 270001, PCI. Затова 
вендорите предлагащи log 
management системи или се-
кюрити системи предлагат 
compliance пакети за различ-
ните стандарти изпълнение-
то на които удостоверява по-
криването на изискванията 

на даден стандарт. 
 Какви проблеми се срещат при внедрява-
нето на решенията в областта на ИС? 
 На първо място недооценяване на риска от 
изтичане на чувствителна информация. Като 
че ли ръководителите все още не са осъзнали 
факта , че най-ценното за една компания са 
нейните клиенти и информацията за тях! Кол-
ко сили и средства са изразходвани за събира-
нето на тази информация и как не се полагат 
никакви усилия тази информация да остане 
собственост на компанията! Това е основният 
проблем!
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 Както споменах предишният брой, „Политиката 
за мрежова сигурност на корпоративната Автома-
тизирана информационна система /АИС/ и мрежи” 
включва редица административни, организационни 
и технически мероприятия, които се налагат и реа-
лизират чрез общите правила и принципи за осигу-
ряването на информационната сигурност в конкрет-
ната фирма. 
 Основната цел на вътрешните правила е от една 
страна да се дефинират правилата за правилното из-
ползване на компютърните ресурси, а от друга - да 
спомогнат за намаляване на риска по отношение на 
информационната сигурност. 
 В настоящата статия ще се опитам да обхвана 
структурата и съдържанието на Политиката за  мре-
жова сигурност на корпоративната Автоматизирана 
информационна систем АИС, както и на мероприя-
тията, който трябва да се изпълнят за реализирането 
на тази политика.
 По долу е показана примерна струкура на Полити-
ката за  сигурност на корпоративната Автоматизи-
рана информационна система/АИС/и мрежи, като в 
част от разделите са дадени применрни описания и 
параметри:  

ПОЛИТИКАТА ЗА  СИГУРНОСТ НА КОРПОРА-
ТИВНАТА  АВТОМАТИЗИРАНА ИНФОРМА-
ЦИОННА СИСТЕМА /АИС/И МРЕЖИ

СЪДЪРЖАНИЕ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Потребители на компютърната среда  са всички служи-
тели по трудово правоотношение и лицата, работещи 
по проект към фирмата, ползващи компютърни ресурси 
на фирмата.
Данните, които се предват, съхраняват и обработват 
от информационната система  са собственост на фир-
мата. 
Производствена информация са всички данни, както и 
тези които се изпращани, получавани или съхранявани в 
архива.
Информационен ресурс е всяка система от физически и / 
или логически свързани технически средства, програмни 
продукти и потребителски данни, осигуряващи инфор-
мационно един или повече бизнес процеси. Информацион-
ният ресурс осигурява събиране, обработка, съхраняване 
и експортиране на информацията. Информацията е ос-
новния обект на дейността на информационния ресурс.

Раздел I ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЪКО-
ВОДСТВОТО НА КОРПОРАЦИЯТА /ФИРМАТА/ 
Управителя  определя със заповед служителите които ще 
контролират цялостната дейност на информационна-
та система с цел гарантиране спазването на корпора-
тивната политика за сигурност и вътрешните правила. 
Управителя утвърждава средствата за управление на 
достъпа в съответствие с изискванията на политиките 
за сигурност.
Назначените от Управителя администратори носят 
отговорност за тестване на средствата за управление 
на достъпа и мрежите с цел установяване на уязвимите 
места.
Управителя има право:
 да търси административна и дисплинарна отговор-
ност, съгласно Кодекса на труда, действащото българско 
законодателство и утвърдените вътрешно-дружестве-
ни актове при нарушение на правилата.
Раздел II ПРАВА И  ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИ-
ТЕЛИТЕ
 Раздел III СПЕЦИФИЧНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ 
СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА
Ръководителите на различните структурни звена тряб-
ва персонално да обявят със заповед собственик на всеки 
информационен ресурс, както и потребителя, който има 
права да предоставя на други потребители права върху 
информационния ресурс. 
Отговорности на  звеното  по информационни техноло-
гии
2.1 Звеното  по информационни технологии, отговорно 
за:
Обезпечаване информационните ресурси на фирмата от 
гледна точка на наличност, достъпност, сигурност и на-
деждност;
Разработване политиките за информационна сигурност;
Предлагане на изменения в съществуващите вътрешни 
правила за използването на компютърната среда ;
Контролира прилагането и спазването на политиките 
за информационна сигурност и вътрешните правила в 
оперативен план.
Внедряване или промени на Програмен Продукт се пра-
ви след наличие на съответно задание и анализиране от 
гледна точка на сигурността на корпоративната мре-
жа.
Отговорности на администраторите:
Всеки информационен ресурс има отговорен за него адми-
нистратор, който да предоставя необходимите права на 
потребителите, да следи дневниците за контрол на дос-
тъпа и да следи за общото състояние на ресурса. 
Да контролира правото на потребителя за достъп до ин-
формационните ресурси, както и да откаже писмено да 
предостави достъп, ако не са изпълнени основни изисква-
ния по отношение на сигурността.
 Раздел IV  УПРАВЛЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА
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ПОлИТИкА зА МРЕжОвА СИГУРНОСТ 

Румен Дончев
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1.Физическа сигурност на информационните систем и ре-
сурси
Достъпът до помещенията, където се намират техниче-
ски средства за съхранение на информацията и свързани 
с тях критични системи трябва да бъде персонално огра-
ничен и следен. 
Дневниците за контрол на достъпа в тези помещения 
трябва да бъдат осигурени от звеното по информацион-
на сигурност за срок не по-малък от една година.
Помещенията, в които се съхранява конфиденциална ин-
формация, както и носителите, на които има записана 
конфиденциална информация трябва да бъдат подходя-
що обозначени и достъпът до тях трябва да бъде персо-
нално лимитиран и следен. 
2. Нива на достъп до информационните ресурси.
3. Използване на отдалечен достъп до ресурсите в АИС.
4. Правила за  сигурноста на сървъри и работни статн-
ции.
5. Антивирусна защита на информационните ресурси.
6. Архивиране/възстановяване и съхраняване на инф. ре-
сурси
7. Правила за достъп до информация за информационан-
та инфраструктура за служители и външни лица 
7.1. Системни администратори
Ключова роля за управлението на сигурността имат сис-
темните администратори. Те имат възможно най-пъ-
лен достъп, както до информационните ресурси, така и 
до системите, които обслужват сигурността им. Ефек-
тивни права на системен администратор могат да се 
предоставят само на служители , които са на постоянен 
трудов договор, както и на лица които имат сключен до-
говор за извършване на определена дейност за определено 
време.
7.2. Нов потребител
Всички заявки за създаване на нови потребители  трябва 
да бъдат попълнени и подписани предварително от пре-
кия ръководител на новоназначения служител. Заявките 
трябва да бъдат съхранявани за срок не по-малък от една 
година.
За всеки потребител се създава “акаунт” осигуряващ му 
идентификация и достъп до съответната част от ресур-
сите .
Правото на личен E-mail адрес и име към електронната 
поща се определя индивидуално за всеки потребител от 
неговия пряк ръководител. Правилата за създаването на 
E-mail адрес са описани в...
8. Вътрешни правила за използването на публични мрежи 
ресурси и  Интернет 
 Раздел V    ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
 
 В контекста на показаната примерна структурата 
на тази политика е необходимо реализирането на 
различните видове мероприятия, като първо ще се 
спра на: 
1. Административните мероприятия се отнасят до:
 Създаване на длъжностни характеристики на слу-
жителите в частта им за работата с компютърни сис-
теми и електронни документи.
 Подбор на персонала – при назначаване на нови 
служители и при промяна на йерархията трябва да се 
вземе под внимание и риска от злонамерени дейст-
вия на служителите; 
 Назначаване на системни  администратори. 
Функционирането на система за информационна си-

гурност без компетентен компютърен специалист е 
невъзможно. При изпълнение на служебните си за-
дължения той има достъп до цялата информация във 
фирмата. Всяко съмнение в добронамереността на 
администратора е заплаха за мрежовата сигурност.
 Назначаване на звената за сигурност на информа-
цията и администратор по сигурността. Сигурнос-
тта е процес свързан с изпълнението на мероприятия 
и дейности, произтичащи от изискванията норма-
тивни документи по опазване конфеденциалноста на 
корпоративната информация от случайно или пред-
намерено разкриване, неправомерно използване или 
унищожаване. 
 Структороопределящо значение има създаване на 
звеното, което да отговаря за сигурноста на инфор-
мационните системи.
 Определяне зоните за сигурност в структурната 
еденица.
 Ръководителят на корпорацията със съдействи-
ето на служителите от звената за сигурност на ин-
формацията определят със своя заповед зоните за 
сигурност и административните зони в зависимост 
от нивото на класификация и начина на създаване, 
обработване, съхраняване и предоставяне на инфор-
мацията.
 Създаване на документи с правила за инсталиране 
на компютърните системи, правила за полагане на 
кабелните системи на локалната мрежа Изготвяне 
на административни нареждания 
•	 забрана	за	инсталиране	на	програмни	продукти;
•	 съгласие	 и	 информираност	 за	 работа	 с	 конфиден-
циална информация; 
•	 забрана	за	изнасяне	на	файлове	с	документи	и	дру-
ги данни.; 
 Забрана за инсталиране на програмни продукти на 
работното място.
 Произволното инсталиране на безплатен и услов-
но безплатен софтуер носи рискове за сигурността 
на системата. Посещенията и свалянето на софтуер 
от различни  сайтове е опасно, много често свалени-
те файлове и дори скриптовете в сайтовете съдържат 
злонамерен код. Особено внимание трябва да се от-
дели на Active-X компонентите, които обикновеният 
потребител може да инсталира. Те могат да включват 
освен обявените функции и програми от тип „задна 
врата”. Много от Active-X програмите, скриптовете, 
безплатните програми изпращат информация от 
компютъра, на който са стартирани, като интерес 
представляват примерно e-mail адресите, собстве-
ния и тези, с които потребителят контактува. Препо-
ръчва се инсталирането на Active-X компонентите да 
бъде забранено със средствата на браузера, за всички 
сайтове извън описаните в списъка „Доверени сай-
тове”. Свалянето от Интернет на програми и инста-
лирането от потребителите без разрешение на адми-
нистратора по сигурноста на какъвто и да е софтуер, 
трябва да бъде категорично забранено. 
  Извърщване на постоянен контрол и одит на дей-
носта на администратора/администраторите на 
АИС  от звеното по Информационна сигурност.
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TrueCrypT : НЕ ПОзвОлявАйТЕ НИкОй дА 
ПРЕГлЕждА ФАйлОвЕТЕ вИ! 

Cryptotel 
www.cryptotel.net
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 Няма никакво съмнение, че във века на инфор-
мационните технологии нашата информация има 
нужда от защита. Всеки съвременен човек има тай-
ни. Нима тайните не са това, което ни прави циви-
лизовани? 
 Щом говорим за информационна сигурност, 
обикновено оставяме големите фирми и институ-
ции да мислят за това и рядко осъзнаваме, че наши-
те лични файлове имат нужда от съответната гри-
жа. Все по-голяма част от живота ни се прехвърля 
в дигитален вид и злонамерените наблюдатели 
никнат като гъби след дъжд. Cryptotel и ProfiSec се 
стремят да предпазват своите клиенти и приятели 
от рискове, и затова решихме да представим едно 
решение за персонална сигурност, част от серията 
ни уроци по темата.
 Когато говорим за инструменти за сигурност е 
редно да счетем 4 фактора:
 - ниво на защита
 - ниво на надеждност
 - ергономичност и леснота на работа
 - цена
 Баланс на всички тези 
критерии можем да 
срещнем в продукт, на-
речен TrueCrypt. Той 
е дете на TrueCrypt 
foundation, безплатен и 
с отворен код. Съобразя-
ва се с всички стандарти 
и норми. Работи про-
зрачно и в реално време. 
Има няколко режима на 
работа и множество кон-
фигурации на криптира-
не.
 Сигурността при него 
е гарантирана, именно 
защото е с отворен код и 
няма подозрителни зад-
ни вратички. Алгоритми-
те се привеждат точно 
така, както криптогра-

фите очакват. Надежден е и не поврежда файло-
вете. Работи прозрачно като създава нормално 
дисково устройство, което може да използвате за 
съхранение на файлове с чувствително съдържа-
ние. Напълно безплатно е.
 Като екстра получавате и две нива на „отказва-
не“( plausible deniability). Първо, файловете-кон-
тейнери могат да бъдат скрити и второ няма начин 
да бъде доказано, че файлът е „truecrypt” информа-
ция. Така че дори и някой да ви насилва да разкри-
ете паролите си, винаги може да откажете обосно-
вано.
 Можете да създадете сигурно място за своите 
файлове с няколко прости стъпки :
 1.Свалете инсталационния файл от сайта на 
разработчиците - http://www.truecrypt.org/
downloads 
 2.Стартирайте файла TrueCrypt Setup 7.0a.exe 
и инсталирайте програмата
 3.Стартирайте TrueCrypt от Старт меню
Ще се озовете на основният екран на програмата:
 Изберете Create Volume и ще попаднете в По-
мощника за създаване на дискове.
 Изберете:
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 1. Create an encrypted file container, след това 
Standard file container.
 2. къде да бъде създаден файловия контейнер 
(това няма голямо значение, защото може да го 
местите, където си пожелаете по-късно). Пре-
поръчваме ви да го обозначите с  име от сорта на 
„more2008-video.avi” вместо стандартното разши-
рение „-.tc”.
 3. алгоритми за криптиране. Ние препоръчваме 
AES-Twofish и Whirlpool алгоритъм за хеширане.
 4.  големината на контейнера. Между 1 и 4 гига-
байта трябва да са достатъчни всекиму.
 5. парола за своя кон-
тейнер. Изберете паро-
ла, която съдържа малки 
и големи букви, цифри 
и символи с минимална 
дължина от 18 символа. 
Усилието да запомните 
такава парола може да ви 
се отплати хилядократно 
впоследствие.
 На следващото меню 
натискате Format и след 
няколко секунди имате 
готов форматиран кон-
тейнер. Излизате от ма-
гьосника отново към ос-
новното меню.
 Сега ви остава само да 
закачите контейнера си.
Избирате буква на логи-
ческото устройство, на 

което искате да съответ-
ства вашият контейнер, и 
селектирате файла.(Избе-
рете по-далечна буква, за да 
избегнете бъдещи конфли-
кти с нови дискове и usb 
memory).
 Натискате Mount 
и въвеждате паролата си. 
При успех ще видите кон-
тейнера си срещу съответ-
ното устройство.
 Сега е време да 
преместите всичките си 
„чувствителни“ файлове на 
сигурният дял и да започ-
нете да ползвате новият си 
дял успешно. Уверете се, че 
компютърът ви се заключ-
ва след определен период 
на неактивност, за да не 
бъдете хванати по „бели 

гащи“. TrueCrypt също има опция за автоматично 
размонтиране на контейнера след определен пе-
риод на неактивност.
 Това е само един от начините да ползвате 
TrueCrypt. Показваме ви именно него, тъй като 
той е ключов в нашата поредица от статии, озагла-
вена „Обезпечаване на отдалечен масив крипти-
рани данни“. В следващите броеве ще ви покажем 
как да преместите контейнера на отдалечен сър-
вър през VPN и как да се уверите, че не оставяте 
мръсни следи извън контейнера си.
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ТРАНСГРАНИЧНО ПРЕСлЕдвАНЕ в 
ШЕНГЕНСкОТО ПРОСТРАНСТвО

  Към настоящия момент държавите-членки 
на Споразумението от Шенген са всички държави 
от Европейския съюз с изключение на Република 
Ирландия и Обединеното кралство, както и три 
държави, които не са членки на Европейския съюз – 
Исландия, Норвегия и Швейцария. Значим реален 
резултат на Шенгенското споразумение е появилата 
се обективна възможност за свободно придвижва-
не на стоки и хора в рамките на Шенгенското прос-
транство. Наред с безспорно положителния ефект, 
горепосоченото създава и благоприятна среда за 
трансгранично развитие на престъпността и  запла-
хите за сигурността и обществения ред. С цел да се 
преодолее появилия се в следствие на отпадането 
на граничния контрол по вътрешните граници на 
страните в Шенгенското пространство дефицит на 
сигурност се въвеждат някои нови компенсаторни 
мерки и форми на сътрудничество между страните-
членки на Конвенцията за прилагане на споразуме-
нието от Шенген, най-вече в рамките на полицей-
ското сътрудничество между тях.
 Условно тези форми на полицейско сътрудничест-
во могат да бъдат разделени в две категории :
 -общи форми на международно полицейско съ-
трудничество – обмен на информация; служители 
(офицери) за връзка; директни средства за комуни-
кация в пограничните райони (съвместни контакт-
ни центрове); събиране на данни за чужденци, пре-
биваващи в хотели и места за обществен подслон;
 -форми на международно оперативно полицей-
ско сътрудничество – трансгранично преследване; 
трансгранично наблюдение; международни кон-
тролирани доставки.
 Под трансгранично преследване се разбира пре-
следване на едно или повече лица, с цел фактическо 
преустановяване  на движението им, по време на 
което се преминава граница между две съседни дър-
жави. Осъществява се от компетентни служители 
на държавата, на чиято територия преследването е 
започнало и продължава на територията на другата 
държава след преминаване на границата между тях 
от обекта на преследването.
 Трансгранично преследване в Шенгенското прос-
транство може да бъде осъществявано само при на-
личие на следните предпоставки :

 -да е започнало на територията на договаряща 
страна, чиито компетентни органи следват дадено 
лице или лица, с цел движението им да бъде факти-
чески преустановено;
 -обектът на преследването да е заварен на местоп-
рестъплението извършител или съучастник в из-
вършването на определени престъпления, избягал 
от предварителен арест или с цел отклоняване от 
доизтърпяване на наказание “Лишаване от свобода”;
 -наличие на двустранно споразумение между дър-
жавата на чиято територия е започнало преследва-
нето, и държавата на чиято територия продължава 
неговото осъществяване;
 -особена спешност на случая, не позволяваща 
предварително уведомяване по установения ред на 
компетентните органи от държавата, на чиято тери-
тория продължава преследването, с цел последните 
да могат да реагират своевременно или когато тези 
органи макар и предварително уведомени не са мог-
ли да дойдат на място навреме, за да поемат преслед-
ването;
 -до момента на преминаване на границата служи-
телите, осъществяващи преследването по горещи 
следи да са влезли във връзка с право прилагащите 
органи на договарящата страна, на чиято територия 
ще се извърши то;
 -да няма отправено искане от договарящата стра-
на, на чиято територия се извършва преследването, 
за неговото прекратяване.
 При съвкупно наличие на всички гореизброени 
предпоставки служители на една договаряща стра-
на могат да продължат преследването на едно или 
повече лица на територията на друга договаряща 
страна, без последната да е дала предварително раз-
решение за това.
 С подписването на Конвенцията за прилагане 
на споразумението от Шенген всички договарящи 
страни, които имат общи граници, трябва, въз ос-
новата на двустранни споразумения по между си, 
да определят условията за извършване на трансгра-
нично преследване по горещи следи на своя терито-
рия от компетентни служители на съседната държа-
ва-членка на Споразумението. Република България 
като страна-членка на Конвенцията за прилагане на 
споразумението от Шенген има подписани спора-
зумения с Румъния и Гърция, в които се определят 
реда и условията за провеждане на трансгранично 
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преследване по горещи следи (към момента на из-
готвяне на настоящият труд влизането в сила на спо-
разумението с Гърция предстои).
 В двустранните споразумения за определяне на 
условията за извършване на трансгранично пре-
следване по горещи следи могат да бъдат заложени 
или не следните ограничения:
 А. Ограничения във връзка с правомощията на 
служителите,
осъществяващи преследването, по отношение арес-
туване на лицето-обект на преследването :
 - преследващите служители нямат право да задър-
жат преследваното лице;
 - ако не е отправена молба за прекратяване на пре-
следването по горещи следи и ако компетентните 
местни органи не успеят да се намесят достатъчно 
бързо, преследващите служители могат да задържат 
преследваното лице, докато служителите на държа-
вата, на чиято територия се извършва преследване-
то, бъдат в състояние да установят самоличността на 
лицето и да извършат арест.  
 Б. Териториални и темпорални ограничения:
 - осъществяването на трансгранично преследване 
може да бъде ограничено в рамките на определена 
територия, представляваща само част от суверен-
ната територия на държавата, в която продължава 
преследването или пък неговото извършване може 
да бъде ограничено в рамките на определен времеви 
период от пресичането на границата. 
 - в двустранните споразумения, регламентиращи 
трансграничното преследване по горещи следи мо-
гат да не бъдат налагани ограничения във времето и 
пространството.
 При осъществяване на трансгранично преследва-
не по горещи следи, служителите, които го осъщест-
вяват, трябва да се съобразяват със следните усло-
вия, нарушаването на които е недопустимо :
 - служителите, осъществяващи преследването по 
гореща следа, трябва да спазват законите на дого-
варящата страна, на чиято територия действат и са 
длъжни да се подчиняват на инструкциите на мест-
ните компетентни органи;
 - преследване може да се извършва единствено 
през сухопътните граници;
 - забранено е влизането в частни домове или на 
места без обществен достъп;
 - служителите, които извършват преследването, 
трябва лесно да могат да бъдат идентифицирани по 
тяхната униформа, по отличителна лента или чрез 
маркировката и оборудване на автомобилите им. 
Забранено е използването на цивилно облекло, в 
комбинация с използването на необозначени пре-
возни средства;
 - служителите, които извършват преследването, 
трябва във всеки един момент да бъдат в състояние 
да докажат, че действат в качеството си на официал-
ни власти;

 - служителите, които извършват преследването, 
могат да носят служебно оръжие, но неговото из-
ползване се забранява освен в случаите на законна 
самоотбрана;
 - при задържане на преследваното лице, същото 
може единствено да бъде претърсено, като могат да 
се използват белезници при транспортирането му, а 
личните вещи на лицето могат да бъдат иззети;
 - след всяка операция на трансгранично преслед-
ване по горещи следи служителите, които извърш-
ват преследването, са длъжни да се явят пред мест-
ните компетентни органи на договарящата страна, 
на чиято територия се е осъществявало преследва-
нето, и да докладват за фактите и обстоятелствата 
по случая. По молба на тези органи те са длъжни да 
останат на разположение до достатъчно пълното из-
ясняване на обстоятелствата по тяхната акция, дори 
и когато преследването не е довело до арест на пре-
следваното лице;
 - органите на договарящата страна, чиито служи-
тели извършват преследването, са длъжни да пре-
доставят на органите на договарящата страна, на чи-
ято територия се извършва преследването, помощ 
при следствените действия, последващи операция-
та, включително и при съдебни процедури;
 - лице, което е арестувано от местните компетент-
ни органи вследствие на акция по трансгранично 
преследване, може независимо от своето граждан-
ство да бъде задържано за разпит преди да бъде пре-
дадено на органите на държавата, на чиято терито-
рия е започнало преследването.
 Когато лицето не е гражданин на държавата, на 
чиято територия е било арестувано в следствие на 
операция по трансгранично преследване, то може 
да бъде задържано до шест часа, като не се броят ча-
совете между полунощ и девет сутринта. 
 По време на операция по трансгранично преслед-
ване служителите, които действат на територията 
на друга договаряща страна, се приемат като слу-
жителите на тази договаряща страна по отношение 
на закононарушения, на които биха могли да станат 
жертва или които биха могли да извършат. Когато 
служители на договаряща страна осъществяват опе-
рация по трансгранично преследване на територия-
та на друга договаряща страна, първата договаряща 
страна отговаря за щети, причинени от нейните 
служители при изпълнение на тяхната дейност съ-
гласно законодателството на договарящата страна, 
на чиято територия се осъществява операцията. 
Договарящата страна, на чиято територия са причи-
нени щетите ги възстановява при условията, които 
се прилагат за щети, които са причинени от нейните 
собствени служители, а държавата, чиито служите-
ли са причинили щети на някого на територията на 
друга договаряща страна, обезщетява цялостно по-
следната със сумите, които тя е изплатила на жерт-
вите или на техни правоприемници.
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 Статията е продължение на темата за Ин-
дустриалната сигурност съгласно Закона за 
защита на класифицираната информация/
ЗЗКИ/.  Касае важен момент от определянето 
на изискванията към кандидати за сключване 
на договори свързани с достъп до класифици-
рана информация.
 Преценката дали един договор е свързан с 
достъп до класифицирана информацията за 
всеки конкретен случай се извършва от въз-
ложителя по договора. Преди да започне про-
цедура по водене на преговори, той следва да 
определи и да мотивира дали предметът или 
изпълнението на договора налагат достъп до 
класифицирана информация. Това задълже-
ние се изпълнява с изготвянето на схема за 
класификация на етапите на сключването и 
изпълнението на договора.
 Схемата за класификация е акт с изключи-
телно значение, обуславящ приложението на 
другите мерки в областта на индустриалната 
сигурност. Това е първото действие, което 
трябва да предприеме възложителя, който би 
желал да сключи за задоволяване на определе-
на потребност на организационната единица. 
От надлежното изготвяне на схемата за кла-
сификация зависи ефективността на прилага-
ните други изисквания за защита на класифи-
цираната информация по договора.
 Задължено лице за изготвяне на схемата за 
класификация е организационната единица-
възложител. Доколкото в преобладаващия 
брой случаи организационните единици са 
юридически лица, това задължение следва да 
се изпълни от физическите лица, които ги уп-
равляват и представляват, т.е. от ръководите-
лите на организационните единици. На прак-
тика е утвърдено правилото, че служителят по 
сигурността на информацията изготвя схема-
та. Това следва от обстоятелството, че е лице, 
назначено от ръководителя на организацион-

ната единица, за осъществяване на дейността 
по защита на класифицираната информация в 
рамките на съответната структура. Обясни-
мо е очакването именно той да подпомогне 
ръководителя в преценката дали предметът 
или изпълнението на договора налагат достъп 
до класифицирана информация. Изготвена-
та от служителя по сигурността на информа-
цията схема за класификация се подписва от 
ръководителя на организационната единица. 
По този начин се реализира задължението, 
предвидено с чл. 169 от Правилника за при-
лагане на Закона за защита на класифицира-
ната информация /ППЗЗКИ/, възложителят 
да определи предмета на задачата и нивото на 
класификацията й преди започване на проце-
дурите по водене на преговори и определяне 
на изпълнител, по сключване и изпълнение на 
договора.
 С Наредбата за общите изисквания за гаран-
тиране на индустриалната сигурност /НОИ-
ГИС/ са определени реквизитите, които тряб-
ва да съдържа една схема за класификация. 
Според чл. 4, ал. 2 това са предметът на догово-
ра, етапите, дейностите и задачите във връзка 
с изпълнението му, както и нивото на класи-
фикация на информацията, свързана с тях. В 
т. 27.1 от Задължителните указания за прила-
гането на принципите и мерките в областта на 
индустриалната сигурност, издадени от Дър-
жавната комисия по сигурността на информа-
цията, като задължителен елемент от схемата 
за класификация се определя и мотивираното 
становище на възложителя, че предметът и/
или изпълнението на договора са свързани с 
достъп до класифицирана информация-дър-
жавна тайна. В този смисъл само посочването 
на дейностите по договора и тяхното ниво на 
класификация е недостатъчно. Преценката на 
възложителя за това, че договорът е свързан с 
класифицирана информация, трябва да бъде 
надлежно мотивирана. Това се извършва по 
правилата, установени за класифицирането 
на информацията в чл. 46 ППЗЗКИ. Тъй като 
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приложението на индустриалната сигурност 
се обуславя при договор, свързан с достъп до 
държавна тайна, в мотивите трябва да се посо-
чи в коя категория от Списъка на категории-
те информация, подлежаща на класификация 
като държавна тайна (Приложение № 1 към 
чл. 25 ЗЗКИ) попада информацията, която ще 
бъде предоставена или създадена по догово-
ра, а също така и какви биха били степените 
на застрашаване и вредите за Република Бъл-
гария в областта на националната сигурност 
при евентуален нерегламентиран достъп до 
съответната информация.
 Възможно е отделните етапи и дейности по 
договора да налагат достъп до различно ниво 
на класификация на информацията, респ. да не 
налага такъв достъп. Възможно е само на един 
етап да се налага достъп, а изпълнението на 
другите да се реализира без достъп до класи-
фицирана информация. Въпреки това всички 
етапи и дейности да се съдържат в схемата за 
класификация със съответно посочване на не-
обходимия достъп. Когато на отделните ета-
пи и дейности има достъп до различни нива на 
класификация, защитата на класифицираната 
информация по договора като цяло следва 
да бъде ориентирана към най-високото ниво. 
Това е разбираемо, доколкото стандартите за 
защита на по-високите нива на класификация 
напълно защитават по-ниските нива. В схема-
та за класификация трябва да бъде определе-
но нивото на класификация на самия договор, 
а това е най-високото ниво на класификация 
на информацията, която би се разкрила на от-
делен негов етап или дейност. По изложените 
по-горе съображения изричното посочване 
на нивото на договора е необходимо, въпре-
ки че правната уредба не предвижда това като 
реквизит на схемата за класификация.
 Във връзка с утвърдените от ДКСИ два вида 
удостоверения за сигурност, които обуславят 
различия в обема на проучването на канди-
датите за изпълнители, още в схемата за кла-
сификация следва да се съдържа яснота дали 
сключването или изпълнението на договора 
налага изпълнителят да обработва в собстве-
ните си помещения класифицирана инфор-
мация. Необходимостта от извършване на 
такава преценка не е предвидена като елемент 
от схемата за класификация. Това може да се 
обясни с разминаване във времево отношение 
при приемането на нормативната уредба на 
индустриалната сигурност и утвърждаването 

на различните видове удостоверения. Прак-
тиката по прилагане на уредбата в значителна 
степен изпреварва нормативните предвиж-
дания, поради което за цялостната защита на 
класифицираната информация трябва да се 
съобразяват всички новонастъпили обстоя-
телства. След като различията във вида на 
удостоверението за сигурност рефлектират 
върху дейностите по проучване, като опреде-
лят на какви изисквания за сигурност трябва 
да отговарят кандидатите за изпълнители, те 
следва да се съдържат още в схемата за класи-
фикация. Това е така, защото въз основа на 
предвиденото в нея ниво започват и процеду-
рите по проучване, за протичането на които 
имат значение и обстоятелствата по вида удос-
товерение за сигурност. 
 След изготвяне от организационната еди-
ница-възложител, схемата за класификация 
подлежи на съгласуване с компетентния про-
учващ орган в областта на индустриалната 
сигурност. Съгласуването е предвидено като 
нормативно изискване в чл. 4, ал. 3 НОИГИС. 
Целта на това правило е да има предварител-
ни данни при проучващия орган, че в органи-
зационната единица се подготвя възлагане на 
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отговор, свързан с достъп до 
класифицирана информация, 
във връзка с последващ кон-
трол по прилагане на мерките 
в областта на индустриална-
та сигурност. Проучващият 
орган по индустриална си-
гурност не би могъл да вземе 
отношение по целесъобраз-
ността на сключването на 
договора. В съответствие с 
НОИГИС той може и тряб-
ва да прецени дали се обхва-
щат етапите по сключване 
и изпълнение на договора. 
Преценката на нивото на кла-
сификация по съществото си 
е контрол за недопускане на 
нерегламентиран достъп. Ако 
нивото не е правилно опреде-
лено или етапите и дейност-
ите не са коректно посоче-
ни, проучващият орган не би 
могъл да ги прецени вместо 
възложителя, но при тези об-
стоятелства схемата за кла-
сификация не би следвало да 
бъде съгласувана. 
 За да съгласува схемата за 
класификация, проучващият 
орган трябва да спази опре-
делена последователност от 
действия. Тя не е установена 
от правната уредба на индус-
триалната сигурност, но при-
лагането й гарантира законо-
съобразност и целесъобразност в дейността 
на съответния орган. На първо място следва 
да се извърши проверка дали това попада в 
компетентността на сезирания орган. На след-
ващо място при съгласуването на схемата за 
класификация трябва да се направи проверка 
за редовността й от външна страна, а именно 
дали е изготвена от компетентен орган и дали 
съдържа всички необходими реквизити. Ако 
схемата за класификация е изготвена и подпи-
сана от други лица, извън оправомощените за 
това, същата е нищожна и не поражда каквито 
и да било правни последици, поради което не 
подлежи на по-нататъшно разглеждане. Ако 
схемата за класификация не съдържа някой от 
предвидените реквизити или те са посочени, 
без да са надлежно обосновани, проучващият 

орган следва да откаже съгласуването й, като 
я върне на възложителя с конкретните си забе-
лежки.
 Посочените по-горе правила за изготвяне и 
съгласуване на схемата за класификация могат 
да се определят като общ режим, който по пра-
вило се прилага при необходимост от сключ-
ване на договор с достъп до класифицирана 
информация. С чл. 6 от Наредбата за възлагане 
на специални обществени поръчки /НВСОП/ 
се предвижда специален ред за изготвяне на 
схемата за класификация, приложим при въз-
лагане на обществена поръчка, която е пред-
мет на класифицирана информация-държавна 
тайна. Според цитираната разпоредба схемата 
за класификация е част от решението за откри-
ване на процедура за възлагане на специална 
обществена поръчка по чл. 1, ал. 1, т. 1, б. “а” 

Схема за класификация 
 

СЪГЛАСУВАЛ:.................................................... 

          (Компетентен орган по чл. 95, ал. 3 от ЗЗКИ) 

 

СХЕМА ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ 

 

на етапите на сключване и изпълнение на договор 

……………………………………………………………………………. 

(посочва се наименованието на договора) 

 

1. Предмет на договора 

.......................................................................................................................................................

..................................................................................................................... 

 

2. Етапи на изпълнението на договора 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Мотивирано становище на служителя по сигурността на информацията 

Достъп до класифицирана информация на различните етапи на сключване и 

изпълнение на договора се налага поради обстоятелството, че документите и 

материалите, необходими за сключване и изпълнение на същия, съдържат следната 

Етапи и задачи по договора Ниво на класификация  
1. Преддоговорни отношения  
Разработване на задание (в случай на 
необходимост се изработва съвместно с 
кандидатите за изпълнители) 

 

Изготвяне на предложения от 
кандидатите и изпращането им на 
възложителя 

 

Преговори   
Избор на изпълнител   
2. Сключване на договора  
3. Изпълнение на договора  
Доставка  
Монтаж  
Инсталиране  
Поддръжка и гаранционно обслужване  
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НВСОП, което се взема след мотивирано пис-
мено становище от служителя по сигурността 
на информацията относно наличието на дър-
жавна тайна в предмета на поръчката. При 
това положение схемата е част от задължител-
ното съдържание на решението за откриване 
на процедурата . В НВСОП не е предвидено 
изрично, че схемата за класификация се съгла-
сува с органа по чл. 95, ал. 3 ЗЗКИ. В тази насо-
ка има препращане към чл. 4 НОИГИС, което 
следва да се тълкува в смисъл, че схемата за кла-
сификация и в тези случаи подлежи на съгласу-
ване.
 Схемата за класификация е част от подгот-
вителните действия по определяне на изпъл-
нител. Въз основа на определеното в нея ниво 
на класификация започват проучванията за на-
деждност на кандидатите, които са изразили 
съгласие за участие в конкретната процедура. 
Тази връзка е отчетена и в Задължителните 
указания на ДКСИ за прилагането на принци-
пите и мерките в областта на индустриалната 
сигурност, като в т. 27.1 е предвидено схемата 

за класификация да се прилага към искането 
за проучване на кандидатите за изпълнители. 
При проучване по индустриална сигурност на 
едноличен търговец и юридически лица няма 
значение нивото на класификация, тъй като 
проучването е един вид. Разликата произтича 
от съответствието на кандидатите с изисква-
нията за сигурност, които са различни за отдел-
ните нива на класификация на информацията. 
За диференциране на проучванията схемата за 
класификация има изключително значение и 
във връзка с предвиждане на вида удостовере-
ние за сигурност, необходимо за сключване и 
изпълнение на конкретния договор.
 Отразените в схемата за класификация етапи 
за изпълнение на договора и нива на класифи-
кация влияят пряко върху вида на проучването 
на кандидата за изпълнител, съдържанието на 
договора и върху избора на подизпълнители. 
Имайки предвид важността на темата и влия-
нието и върху крайния резултат на един дого-
вор, ще продължим разглеждането и и в след-
ващите броеве на списанието.



22 Professional 

МЕждУНАРОдНАТА СИГУРНОСТ - 
ОСНОвНИ ПОНяТИя И кАТЕГОРИИ 

Тодор Кобуров
доцент, доктор по политология
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 Една от най-диску-
тираните категории от 
края на ХХ и началото 
на ХХI век е категорията 
„сигурност”. Разбира се, 
хората от хилядолетия се 
занимават с проблема за 
сигурността, но вместо 
светът да става все по-
сигурен, се случва точно 
обратното – живеем в 
постоянна несигурност 
и в условията на нарастващи заплахи, които са все по-
непредвидими.
Бихме могли да започнем с весела история, която зву-
чи почти като виц. Презокеански параход, в средата на 
Атлантика. В луксозната си каюта самодоволно спи бо-
гат пасажер. Внезапно обаче стюардът отваря вратата 
и извиква: „Сър, ставайте, ставайте, корабът потъва!”. 
Пасажерът си потърква очите и казва: „Но моля ви се, 
оставете ме да си поспя. Това все пак не е моят кораб, 
нали?”.
 Няма по-добър пример, който да покаже, че всички 
плаваме в един общ кораб или лодка. Това е и нагле-
ден пример, чрез който може да се илюстрира значе-
нието на понятието „обща сигурност”. За да навлезем 
в проблематиката на сигурността в началото на ХХI 
век, трябва да осъзнаем, че живеем в трудно време (т.е. 
плаваме в общ кораб), в което постоянно се засилват 
не само икономическите, политическите, културните 
и военните отношения и взаимозависимости, но и за-
плахите и предизвикателствата за мира и сигурността, 
които желани или нежелани, прескачат съществуващи-
те граници. Днес трябва да се каже ясно – сигурността 
не означава борба срещу някого или срещу нещо, а га-
рантиране на условия, при които да заживеем заедно. 
Една пробойна в кораба би засегнала всички – без зна-
чение дали сме мъже или жени, млади или стари, аме-
риканци, германци или българи, пасажер, собственик, 
стюард или капитан.
 В научните среди на ФР Германия през 70-те години 
на ХХ век се лансира тезата, че в един „взаимозависим 
свят” трайна сигурност не може да се постигне са-
мостоятелно, а само в сътрудничество. „Сигурността 
трябва да се постигне от всички само с взаимни уси-

лия и тя не е недостатък само на слабите.” За разлика 
от Студената война, днес всички страни, включително 
и САЩ, след 11 септември 2001 г. признават, че живе-
ем във взаимозависим свят и е много сложно да бъдем 
едновременно противници и партньори. Това е още 
едно потвърждание за актуалността на тезите, развити 
основно през 70-те и 80-те години и придобили извест-
ност като „политика за разведряване”, чийто най-голям 
успех беше обединяването на Германия през 1989 г.
 Теорията за взаимозависимия свят е особено акту-
ална и в началото на ХХI век. Действително днешните 
рискове и заплахи не могат да бъдат преодолени самос-
тоятелно от която и да е държава в света – нещо повече, 
необходим е нов импулс на политиката за изграждане 
на мир и сигурност чрез сътрудничество.
 Все още има възможности да се спаси корабът от 
потъване, което означава да се спечели време, ако про-
бойната остане само една. За страна като България, 
която търси своята роля като член на НАТО и ЕС, въ-
просът за изграждането на нова архитектура за мир и 
сигурност в Европа е от особено значение.
 Всъщност, въпреки огромната разлика между вре-
мето на мечовете и времето на ядрените оръжия, ня-
кои от нещата в международната сигурност и между-
народната политика остават непроменени от времето 
на древните общества. Съюзите, съотношението на 
силите и изборът в политиката между война и мир – 
всичко се запазва през хилядолетията почти без про-
мяна. Международната сигурност и международната 
политика не са лабораторни науки. При тях експери-
ментите не могат да бъдат контролирани (или поне не 
напълно), тъй като е невъзможно, докато наблюдаваме 
изменението на един процес, всички останали вели-
чини да се запазят непроменени. От тази гледна точка 
бихме могли да се придържаме към една древна пре-
поръка – да бъдем прецизни в дадена наука дотолкова, 
доколкото ни позволява материята. Не се опитвайте да 
бъдете прекалено прецизни, ако стриктността може да 
ви подведе. В международната сигурност има толкова 
много променливи, толкова много изменения настъп-
ват едновременно, че събитията трудно могат да бъдат 
предвидени. Основната роля на един анализатор е все 
пак да групира причините, за да добие представа кои от 
тях са по-важни от другите.
 Сигурността е една голяма идея - сигурността на чо-
вечеството, по-точно шансът за неговото оцеляване е 
централна и приоритетна точка на всяка политика. В 
научните среди се лансира едно интересно и актуално 
за страните от Югоизточна Европа предложение – 



 23

както вчерашните противници днес са се превърнали 
в партньори, така днешните противници трябва да ста-
нат част от по-голямата бъдеща сигурност. Ние трябва 
да осъзнаем, че днешните противници могат да бъдат 
утрешни партньори – във всеки случай това е логич-
ната последица от реалностите, които ни заобикалят, 
както и от развитието на оръжията, техните техниче-
ски възможности и новите технологии.
 По-задълбочените наблюдения водят до факта, че ре-
шаването на проблема с разоръжаването не трябва да 
се търси в самото разоръжаване, а в сигурността. Дви-
жещата сила и същинската необходимост от въоръжа-
ване ще изчезнат тогава, когато държавите постигнат 
ниво на сигурност, което те в предишен период са тър-
сили с помощта на въоръжаването. 
 Под „сигурност” обикновено се разбира отсъствието 
на рискове и заплахи, съответно предпазването от ри-
скове и заплахи. Етимологията на понятието е свърза-
на с латинската дума securus (сигурен), която се разч-
ленява на нови два елемента se (без) и cura (грижа). 
Тръгвайки от това изходно значение, 
сигурността би могла да се охаракте-
ризира като безгрижност.
 Сигурността, ако изхождаме от де-
финиционния елемент за неопреде-
леност, в крайна сметка може да се 
разбира като състояние на опреде-
леност по отношение на действията 
и реакциите на другите. Сигурнос-
тта като състояние не води до нищо 
друго освен до доверие, а то от своя 
страна е резултат от „равнището на 
определеност във взаимните очаква-
ния на играчите”.
 На аналитично равнище би могло 
да се разгледат няколко състояния на 
сигурност за един субект. Например 
той е или (само) сигурен, или (само) 
се чувства сигурен, или се чувства си-
гурен и е сигурен.
 Бившият германски външен министър Клаус Кинкел 
прави „разширено” тълкуване на сигурността, като й 
придава тройно значение: тя е географски разшире-
на – дори и отдалечени събития могат в условията на 
днешния взаимозависим свят да окажат влияние вър-
ху нашата сигурност; тя е функционално разширена 
– ранното разпознаване и предотвратяване на потен-
циални рискове и заплахи е изключително важно за 
тяхното преодоляване; тя е концептуално резширена 
– бедността, гладът, демографският срив, незачитане-
то на човешките права и правата на малцинствата, по-
раженията върху околната среда са новите заплахи за 
сигурността.
 Ако трябва да се обобщи, все още липсва всеобщо 
призната теория за сигурността, а също и ясно опре-
деление на категорията „сигурност”. Когато един от 
класиците на теорията на международната политика 
Ханс Моргентау казва кратко и ясно, че сигурността 

била тясно свързана с „основните интереси” на една 
държава, не получаваме повече яснота защо това опре-
деление ни препраща към широкото поле на до голяма 
степен безкрайната дискусия за интересите.
 В крайна сметка мисля, че колкото и да е сложно, все 
пак е възможно да се изведе определение на категори-
ята „сигурност” от всички досегашни смислови значе-
ния. При нормалната употреба на думата се набляга 
върху аспекта за липсата на рискове и заплахи. По по-
добен начин Джоузеф Най определя сигурността като 
„липса на опасност или заплаха”.
 Формулирана негативно, сигурността означава от-
съствие на рискове и заплахи, а формулирана позитив-
но, отстояване на определени принципи и ценности. 
 Сигурността на една държава обикновено е заплаше-
на на три равнища: от конфликти и неопределеност в 
рамките на самото вътрешнодържавно устройство (въ-
трешна сигурност или национална сигурност); от кон-
фликти и неопределеност в политическите и неполи-
тическите отношения на държавата и обществото към 

околната среда, към други държави и 
общества и към международните ор-
ганизации (сигурност в международ-
ните отношения или „международна 
сигурност”); от конфликти и неопре-
деленост по отношение на околната 
среда както вследствие на дейността 
на отделни държави и общества, така 
и вследствие на действията на между-
народните организации (екологична 
сигурност).
В една от популярните категоризации 
на сигурността, тя се разделя на 5 ос-
новни равнища:
1. Сигурност на индивида (на личност-
та, на отделния човек) наричана лична, 
индивидуална, персонална сигурност;
2. Сигурност на групата от хора (гру-
пова сигурност);

3. Сигурност на отделната държава;
4. Колективна сигурност (на няколко държави или 
съюз от държави);
5. Глобална, универсална, обща, всеобща сигурност.
Най-общо първите три нива се обединяват в категори-
ята „национална сигурност”, а останалите две в катего-
рията „международна сигурност”.
Терминът „сигурност” е основна категория на изслед-
ванията и на практиката на международните и вътреш-
нополитическите отношения. Свеждането му до едно 
оперативно, ясно и точно използване, макар и сложно 
понятие в международната преговорна практика е все 
още перспективна и дългосрочна научна задача”.
Къде е мястото на България  в международните про-
цеси касещи сигурността, какви са задачите и послед-
ствията за нашата държава – вследващите броеве ще 
ще ви представим гледната точка на автора по пробле-
мите на мира и войната и новите предизвикателства за 
сигурността от края на ХХ и началото на ХХI век.
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 В последните три години в България се наблюдава 
бум в строежа на фотоволтаични електроцентрали,  
по-известни като слънчеви електроцентрали с  фото 
клетки.  Независимо от предсказанията, че това е по-
редния балон, който ще се спука, както балона със 
строежите на вилни селища и офис сгради, факт е 
че има изградени няколко сериозни проекта и още 
няколко са на фаза изграждане. Българските инвес-
титори и проектанти нямаха опит с проектирането и 
изграждането на подобни обекти и се оказа, че или са 
пропуснали или силно са  подценили въпроса с охра-
ната на електростанциите. Факт е, че чуждестранни-
те инвеститори пристигат с изключително сериозни 
изисквания към охраната, които струват скъпо и се 
отразяват на крайния финансов резултат.
 Има ли необходимост от охрана  на тези електро-
централи и от какво се обуславя тя? За да отговорим 
на този въпрос нека видим какво представлява една 
фотоволтаична електроцентрала и кои са уязвимите 
й места. Започваме с компонентите от които е изгра-
дена:
 Основен компонент във фотоволтаичните панели 
са фотоволтаичните клетки. Това са фото-клетките 
преобразуващи слънчевата светлина в електрическа. 
Панелите се в голямо количество и разположени на 
голяма площ. В зависимост от мощността на елек-
троцентралата площта може да варира от два –три 
до над 100 декара.
 За да произвеждат ток  фотоволтаичните панели се 
поставят под определен ъгъл спрямо слънцето. Това 
налага монтаж на панелите върху  специални стойки. 
В повечето случай това  са различни видове метални 
конструкции.
 Фотовлотаичните панели произвеждат  напреже-
ние в границите 20-30 волта при прав ток. Както 
всички знаем стандартното напрежение за домашни 
нужди е 220 волта при променлив ток. За да се по-
стигнат тези стойности се налага включването на 
така наречените инвертори. Това са устройства за 
преобразуване на ниското напрежение и постоян-
ния ток във високо напрежение и променлив ток. 
Инверторите са електронни устройства. Не са ед-
рогабаритни и са скъпи. Количеството им варира в 
зависимост от проекта и тяхната мощност, но могат 
да стигнат до над 100 инвертора в електроцентрала.

 За да се пренесе на произведената електроенергия 
на по-големи разстояния и при включване на елек-
троцентралата в далекопровод се налага изгражда-
нето на трансформатор.
 За да работи електроцентралата и да се осъществи 
свързването на панелите, инверторите и трансфор-
матора се налага използването на много проводници, 
голяма част, от които от цветни метали. Представете 
си няколко хиляди панела разположени на 100 декара 
площ и свързани по между си с медни и алуминиеви 
кабели.
 На практика всеки един от гореизброените еле-
менти на фотоволтаичната електроцентрала пред-
ставлява интерес за крадците на кабели и метали или 
за домашните майстори. Абсолютно всички елемен-

ти са приложими за изграждане на домашни слънче-
ви инсталации. Това обуславя и интереса към тях и 
засилва вероятността от опити за кражби.
Кражбата или повреждането на един или няколко 
елемента ще доведе до намаляване ефективността  на 
електроцентралата или до пълното й спиране. При 
всички случай  след кражба се налага ремонт и сери-
озно капиталовложение  за възстановяване на ней-
ната работоспособност и мощност.  През времето 
до отстраняване на повредата инвеститорът понася 
загуби.
 За избягването на такива случай и правенето на до-
пълнителни разходи се налага електроцентралата да 
бъде охранявана. Охраната на фотоволтаична елек-
троцентрала има известни особености и тук възник-
ват няколко проблема, с които повечето инженерин-
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гови фирми, занимаващи се с проектиране и монтаж 
на електронни системи за сигурност не са се сблъск-
вали или нямат капацитет да решат.
 Първата особеност е площта на електроцентрала-
та. Както вече стана дума площта е от няколко декара 
до няколко стотин декара. Това означава изключи-
телно голям  външен периметър за охрана. Терени-
те върху които се изграждат фотоволтаичните елек-
троцентрали обикновено са бивши земеделски земи 
и на тях няма изградена инфраструктура и основи. 
Възниква въпроса за избор на вида периметровата 
охрана.  Поставянето на стандартна периметрова 
охрана в съчетание на два различни вида детектори, 
огради ,  полоси и видео наблюдение обикновено  не 
среща одобрението на инвеститорите. Проблемите 
започват още с изграждането и проектирането на 
оградата. Съгласно ЗУТ оградата не трябва да надви-
шава 2 метра а изискванията към оградата за охрана 
е минимум 2,5 метра височина и изграден  надвес. 
От това противоречие идват първите проблеми. Има 
и голяма разлика в цената на ограда с бетонов пояс 
за основа и ограда изградена върху забити в земята 
стълбове. От вида ограда и прилежащата и полоса за-
висят видовете  възможни за използване периметро-
ви охрани. Например на ограда без бетонов пояс не 
могат да се полагат повечето видове сензорни кабе-
ли.
 Избора на микровълнови бариери за осъществява-
не на периметровата охрана поставя изисквания към 
изграждането на полоса и нейното поддържане.
Наличието или липсата на осветление също влияе на 
избора на техника за охрана.
 Втората особеност е охраната на вътрешността 
на полето на електроцентралата и разположените в 
него елементи.Тук вариантите са няколко и зависят 
от целите на охраната , от типовете компоненти из-
ползвани за изграждане на електроцентралата и от 
желанието на инвеститора. 
 Третата особеност е  липсата на постоянно елек-
трозахранване. Централата произвежда електри-
чество, но не съхранява такова. През нощта, при 
силен снеговалеж и други неблагоприятни метео-
рологични условия не може да се разчита на ток от 
електроцентралата за захранване на охранителните 
системи. Понякога тяхната консумация надхвърля 
4-5 kW. Това налага изграждане на резервиране на 
захранването.
 Четвъртата особенност е свързана с преноса на 
алармения сигнал от охранителната система  до мо-
ниторинг центъра и силите за реагиране. Фотовол-
таичните електроцентрали, по правило се изграждат 
далеч от големи населени места и на терени без ин-
фраструктура и комуникации.Това означава липса 
на преносна среда като телефон, интернет , GSM-
покритие и покритие на радиомрежата на местните 
фирми за охрана с технически средства.  В резултат 
на това се налага изграждане на преносна  среда за 

алармените сигнали 
и преносна среда за 
пренос на видео сиг-
нал .
 Петата особен-
ност е в действията 
на силите за реагира-
не. Обикновено това 
са фирми за охрана с 
технически средства 
. Когато електроцен-
тралата се намира  
на 15 – 20 километра 
от най близкия град, 
който по правило 
не е голям , а това 
са над 80 процента 
от случаите, възниква проблем. В малките градове 
ресурсите на фирмите за охрана са малки. Обикно-
вено  разполагат с един, рядко два патрула с автомо-
били.   При задействие на охранителната система на 
електроцентралата през нощта и при лоши метеоро-
логични условия,  времето  за реакция не може да се 
сведе  под 10 – 15 минути, което е прекалено много. 
Възниква дилема пред охранителите - да изпратят ли 
патрул или не. Ако изпратят патрул до централата 
това означава да оставят града без охрана в продъл-
жение на половин до един час, което е неприемливо 
за тях. А ако заради повреда или други обективни 
фактори се получи неколкократно  последователно 
задействие на охранителната система, тогава пробле-
мът се задълбочава и вероятното решение на фирма-
та за охрана ще е да се остави електроцентралата без 
охрана, поради липса на ресурс за реакция.
Посочените особености  на фотоволтаичните елек-
троцентрали и изграждането на системите им за 
сигурност водят до усложняване на проектите и 
инсталациите и повишаване на себестойността им.   
Въпреки това себестойността на системите за сигур-
ност е обикновено е под  5% от стойността на  елек-
троцентралата.
Целесъобразно е проектите за охрана да се изготвят 
съвместно с останалите проекти на централата. Това 
позволява намаляване на себестойност при изграж-
дането, защото е възможно съвместяване на различ-
ни дейности , използване на общи трасета и други.
Ролята на специалиста е да прецени нивото на застра-
шеност, да предвиди всички особености на обекта и 
да предложи решение приемливо в ценово отноше-
ние, без пропуски касаещи сигурността на обекта. За 
това се изисква опит в работата с периметрови охра-
ни, опит в проектирането изграждането и експлоата-
цията на системи за сигурност в планинско гориста 
или равнинна местност, далеч от населени места. Та-
кива обекти са складови и производствени райони, 
разположени извън населени места, летища, обекти 
на силовите министерства и държавната власт.
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 Разработването и изпълнението на охранител-
на разузнавателна програма в организация, коя-
то се занимава с правоприлагане или сигурност 
има две стъпки:
 Първата стъпка е да се определи проблемът, да 
се концептуализира програмата и нейните функ-
ции и да се поставят целите.
 Следващата стъпка е да се оцени какви спо-
собности са необходими за изпълнение на про-
грамата и да се състави такъв план, че основните 
функции да може да продължат през определен 
период.
При изпълнението на първата стъпка трябва да 
се отговори на няколко въпроса: 
 -Как организацията определя своите охрани-
телни задължения? Какви охранителни задълже-
ния има в момента организацията? Какви задъл-
жения може да се очаква да има? 
 -Какви подходи за охрана се използват в момен-
та? Какъв вид охранителни дейности и програми 

най-вероятно ще изпълнява организацията? 
 -Каква е правната рамка на конкретната охрани-
телна дейност?
 -Колко често се изправя организацията пред 
задачата да реагира на заплаха или сигнал за въз-
можно насилие, насочено срещу публична фигура 
или длъжностно лице? 
 -Какво се случва в момента, когато се получи за-
плаха за охранявано лице? 
 -Какво би трябвало да стане, когато се получи 
информация за лице, което има интерес да навре-
ди на публична фигура или длъжностно лице?
 -Изправена ли е организацията пред други за-
плахи, свързани с разследване на целенасочено 
насилие, като маниакално преследване или наси-
лие на работното място? 
 Охранителните структури изпълняват широк 
кръг функции, включително охранително раз-
узнаване и физическа охрана, предназначени да 
предпазят потенциалните обекти от нападения 
или убийства. За защита срещу опити за нападе-
ние на охраняваното лице те разполагат с видима 
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охрана, като например униформени служители и 
агенти по сигурността. Други мерки за физиче-
ска охрана, като детектори на метал, може да дър-
жат въоръжените лица настрана от охранявания 
обект и да възпират евентуални нападатели да се 
опитат да се приближат с оръжие.
 Охранителното разузнаване е по-малко види-
мата страна на охраната и се състои от програми и 
системи, насочени към идентифициране и възпи-
ране на лица, които имат средствата и интереса да 
атакуват охранявано лице, да се приближат дос-
татъчно, за да предприемат нападение и, когато е 
възможно, да се намали вероятността те да решат 
да предприемат нападение. Програмите за охра-
нително разузнаване се основават на идеята, че 
рискът от насилие се намалява, ако лицата, които 
имат интерес, способности и желание да пред-
приемат нападение, може да се идентифицират и 
обезопасят преди да се приближат до охранява-
ното лице. Това включва три основни функции:
 -Идентификация на лица, които може да пред-
ставляват заплаха.
 -Оценка на лица, които са идентифицирани като 

потенциална заплаха.
 -Решаване на случаи за лица и групи, за които 
се смята, че представляват заплаха за охранявано 
лице.
 Втората стъпка при разработването на програ-
ма за оценка на заплахата включва определянето 
на това какво е необходимо да се направи за да се 
изпълнят задачите, свързани с охранително раз-
узнаване и да се реши как да се поддържа програ-
мата за оценка на заплахата. Отново трябва да се 
отговори на няколко въпроса:
 -Кой ще изпълнява задълженията за охранител-
но разузнаване? Какъв персонал е необходим?
 -Как ще се поддържат и споделят с течение на 
времето познанията и опитът, придобити от раз-
следващите за охранително разузнаване?
 -Как ще се научат новите разследващи и как ще 
обучават опитните разследващи служители?
 -Какъв баланс е желателен между специализира-
ния опит в оценката на заплахите и общия следо-
вателски опит?
 -Може ли програмата за охранително разузна-
ване да създаде средства за обучение на основата 
на опита от нея?
 -Как ще се съхранява и извлича информацията 
за анализ на отделните случаи и обобщено?
 Нуждите на органите, отговарящи за охрани-
телно разузнаване зависят предимно от тяхната 
дейност. Например, организация като Нацио-
налната служба за охрана (НСО), която отговаря 
за охраната на президента и други национални 
лидери, трябва да разполага със способността 
да реагира незабавно на информация, че дадено 
лице или група може да представляват заплаха за 
охраняваното лице. По същия начин, полицейска 
служба в голям град може да има съществена нуж-
да да извършва постоянни охранителни задачи, 
както и периодична нужда да подпомага други 

разследвания на целенасочено 
насилие. Организация в облас-
тта на сигурността, отговаряща 
за охраната на знаменитости, 
може да има нужда от широки 
способности да извършва охра-
нително разузнаване. По-мал-
ките организации в областта на 
сигурността или такива, които 
са ограничени до епизодични 
охранителни задачи може да 
имат по-малка нужда от таки-
ва способности, което обаче не 
бива да ги кара да пренебрегват 
обучение от развиването в тях-
ната структура на знания и уме-
ния да извършват охранително 
разузнаване. Всичко се случва! 
Утре те могат да станат големи 
и важни играчи в охранителния 
бизнес.Снимка: М. Иванов

Снимка: М. Иванов
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 Терминът медиация стана особено популярен след при-
емането на специален закон през декември 2004 година. 
Става въпрос за доброволна и поверителна процедура за 
извънсъдебно разрешаване на спорове, при която тре-
то неутрално лице - медиатор, подпомага страните сами 
да постигнат взаимноприемливо споразумение. Според 
юристи всеки спор, който може да бъде решен чрез пре-
говори, е подходящ за медиация - граждански, търговски, 
трудов, семеен, административен. Практиката по света 
показва, че медиацията е доказала високата си ефектив-
ност най-вече при търговски, облигационни и застрахова-
телни спорове, както и при случаи на трудова злополука. 
 „По принцип при спор с търговски партньор бих се обър-
нал към медиатор, а не към съда. Съдебното производство 
е скъпо, губи време и разстройва отношенията. Медиато-
рът може да подпомогне спорещите страни, да ги улесни, 
да им създаде условия след разговори сами да стигнат до 
решение“, казва  мениджъра на „Кун технолоджи“.
Медиацията е доброволна, неформална и поверителна 
процедура за извънсъдебно решаване на спорове, при 
която трето неутрално лице – медиатор, подпомага спо-
рещите страни  да постигнат взаимно приемливо спора-
зумение. 

 Предимствата на медиацията
		 •Страните	сами	определят	интересите	и	приоритетите	
си. 
	 •		Медиацията	запазва	и	възстановява	взаимоотношени-
ята между страните. 
	 •		Решаването	на	спорове	чрез	медиация	спестява	време.	
	 •	 	Медиацията	е	по-евтина	в	сравнение	със	съдебната	
процедура. 
	 •		Медиацията	се	провежда	в		удобно	за	страните	време.
	 •		Разговорите	и	споразуменията	между	страните	се	за-
пазват поверителни.
	 •		Регистриран	е	висок	процент	на	постигане	на	спора-
зумение чрез медиация / 80 % / . 
	 •		Медиацията	е	процедурата,	при	която	няма	налагане	
на чужда воля върху спорещите и няма губеща страна. 

Спорове, които могат да се решат чрез медиация
•	 	 търговски	 спорове	 –	 между	 търговци;	 по	 търговски	
сделки; членство в търговски дружества; банки; финансо-
ви спорове; конкуренция;  
	 •		интелектуална	собственост	и	др.
	 •		застрахователни	спорове	–	застраховки,	изплащане	на	
застрахователни обезщетения и др.
	 •		трудови	спорове	–	трудови	договори	–	прекратяване,	
обезщетения, трудови възнаграждения, трудов стаж и др.; 

колективни трудови договори
	 •		непозволено	увреждане	–	имуществени	и	неимущест-
вени вреди
	 •		спорове	по	наемни	отношения	–	наемна	цена;	повре-
ди; изваждане на наемател
	 •		потребителски	спорове	–	гаранционни	срокове	и	ре-
кламации
	 •		спорове	от	сферата	на	строителството	–	между	граж-
дани, архитекти, проектанти, строители, надзорници и др.
	 •		спорове	от	публичен	интерес	–	екологични,	етнически	
и др.
	 •		граждански	спорове	–	семейни,	битови,	вещни,	обли-
гационни

Ролята на медиатора
 Медиаторът представя процедурата и правилата, които 
страните се договарят, че ще следват. 
Медиаторът изслушва гледните точки и изявленията на 
всяка една страна, без да изказва мнение или заключение, 
свързано със спора. 
 Медиаторът подпомага страните да изяснят причините 
за спора, най-общо чрез съсредоточаване на дискусията 
предимно върху техните интереси, а не върху правните им 
позиции. 
 Медиаторът улеснява комуникацията между спорещи-
те страни и трансформира противопоставянето в спора в 
сътрудничество за разрешаването му.
 Медиаторът се опитва да придвижи страните отвъд дис-
кусията за това, кое е правилно и кое погрешно, и се опит-
ва да ги насочи към разглеждане на възможности, които 
биха довели до споразумение.  
 Медиаторът е безпристрастен в процедурата на медиа-
ция. 
 Медиаторът не дава никакви правни или професионал-
ни съвети или информация.
 Медиаторът се отнася към всички коментари и изявле-
ния, направени от всяка една от страните в индивидуална 
сесия, като към конфиденциална информация, освен ако 
страната пожелае друго. 
 Медиаторът може да подпомогне спорещите като оч-
ертае условията на постигнатото споразумение, така че 
страните да могат да съставят писмено споразумение.

Започване на процедурата по медиация
 Медиацията е процедура, която може да се приложи във 
всяка фаза на даден спор. Препоръчително е процедурата 
да започне непосредствено след възникване на спора, пре-
ди неговата ескалация и преди внасянето му в Съда.
 
•		Двете	или	една	от	страните	се	обръщат	към	медиатор,	
медиаторът предприема действия за установяване на кон-
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такт с другата страна. 
	 •		Двете	страни	се	съгласяват	да	разрешат	спора	си	чрез	
процедура по медиация и посочат конкретния медиатор. 
	 •		Сключва	се	споразумение	за	провеждане	на	медиация,	
което описва начините и условията, по които ще се прове-
де медиацията. 
	 •		Провеждат	се	сесии	по	медиация	–	общи	и	индивиду-
ални 
	 •Освен	 ако	 страните	 не	 се	 договорят	 за	 друго,	 всяка	
една от тях има право да разполага със съветник по време 
на медиацията. 
	 •		Страните	не	са	задължени	да	постигнат	уреждане	на	
спора – те могат да се споразумеят по всички, по някои 
или по нито един от въпросите, предмет на спора. 
	 •		Няма	изискване	за	действителност	на	споразумение-
то, но най-често то се сключва в писмена форма. 
	 •		Писменото	споразумение	се	подписва	само	от	стра-
ните по спора. Ако страните поискат то може да се завери 
нотариално или ако е налице висящ спор – да го предста-
вят на съда за одобрение като съдебна спогодба.

Ползите 
 За спорещите медиацията означава по-евтина, по-бърза 
и по-малко агресивна процедура в сравнение със съдебно-
то производство. Когато се стигне до съдебно решение, 
винаги едната страна е губеща. При медиацията печелят и 
двете страни, тъй като сами постигат споразумение, без да 
разчитат на решение, наложено им от съд (или арбитър). 
По време на обсъжданията страните контролират спора и 
резултата. „При всички случаи медиацията е много по-ра-
ционално решение за спорещите, особено при сегашната 
ситуация със съдебната система, когато делата се влачат с 
години. Медиацията пести време, пари и нерви. Когато 
спорът не е предизвикан от злонамерени действия, меди-
ацията е по-добрият начин за разрешаването му. Твърде 
често конфликтите произтичат от недобри комуникации 
и произволни тълкувания. Медиацията позволява споре-
щите да извадят на масата своите карти, да изразят мисли-
те и целите си открито и да решат дали могат да доближат 
позициите си. При всички случаи тази процедура е по-
бърза и позволява да се запазят добрите отношения. 

Практиката
 Законът за медиацията и актовете по прилагането му 

вече са факт. Неотдавна министърът на правосъдието 
одобри: Стандарти за обучение на медиатора, Процедур-
ни и етични правила за поведение на медиатора, Правила 
за условията и реда за вписване в Единния регистър на ме-
диаторите.  
 Продължителността на процедурата зависи от естест-
вото и сложността на спора и най-вече от поведението на 
спорещите. Практиката показва, че повечето конфликти 
се разрешават в рамките на четири пет седмици. 
 По време на процедурата може да присъстват и адвока-
ти, представляващи интересите на спорещите.
 Страните се споразумяват предварително как да раз-
пределят възнаграждението на медиатора и разноските 
по процедурата. Обикновено разходите се поделят напо-
ловина. Заплащането на медиаторските услуги е много по-
ниско от съдебните и арбитражните такси. 
 Реакцията на съдебната власт 
 С помощта на Проекта за реформа в търговското пра-
во съдии в някои от окръжните съдилища разработиха 
програма за насочване към медиация в рамките на висящ 
съдебен процес. В основата на програмата стои разбира-
нето, че водеща в процедурата по медиация е волята на 
страните, като насочването от съда има препоръчителен 
характер и по никакъв начин не ограничава правото им на 
правосъдие. 
 „Страните могат и без да уведомяват съда да пристъпят 
към медиация. Ако успеят да разрешат спора си, делото 
може да се прекрати, като ищецът оттегли или се откаже 
от иска, както и ако страните представят на съда постиг-
натата спогодба и тя бъде одобрена като съдебна. Докато 
трае процедурата по медиация, страните могат по взаимно 
съгласие да спрат производството по делото в съда или да 
поискат следващото съдебно заседание да бъде насрочено 
за по-късна дата. Ако съдията прецени, че отнесеният към 
него спор е подходящ за медиация, Законът за медиацията 
го оправомощава да насочва страните към процедурата“, 
обяснява Радка Чолакова, съдия от Пловдивския окръжен 
съд. Но съсловието на адвокатите като цяло е най-големи-
ят противник на медиацията, поради разбирането, че про-
цедурата им бърка пряко в джоба. Целта на медиацията е 
да се избегнат дългите съдебни процеси, където адвока-
тите имат основна роля и получават няколко хонорара. В 
процедурата по медиация също могат да участват адвока-
ти, които пак вземат хонорар, но за разлика от съдебния 
процес тук няма възможност за протакане и съответно за 
повече суми.
Според голяма част от специалистите, адвокатите се опа-
сяват, че медиацията ще им отнеме клиентите . В редките 
случаи, в които адвокати участват в медиацията, тяхното 
поведение пречи, защото се държат сякаш са в съдебна 
зала“.  
Експерти прогнозират, че медиацията в България ще наби-
ра скорост. Защото „и най-лошото споразумение е по-до-
бро от най-доброто съдебно решение, тъй като споразуме-
нието е резултат от съгласуване на волята на двете страни, 
докато съдебното решение е налагане на воля върху едната 
от страните“. 
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Продължение от миналия брой...

 Деловият етикет казва: едно от правилата за об-
щуване е да се започва с това, което ви обединява 
със събеседника. Например времето (едно и също 
за всички) или проява на внимание (“как пътува-
хте?”). Други обстоятелства, например, могат да 
разделят: политически събития и общи познати – 
заради различното отношение към тях. Избягвай-
те разговори и оценки за трета фирма. Не може да 
познавате всички бизнес връзки на преговарящата 
страна и може да се окаже, че те са останали недо-
волни от някой, от който вие сте доволни. 
 Ако попаднете в ситуация, при която някой от 
партньорите ви в преговорите прави изказване, с 
което вие не сте съгласни като цяло, но някои мо-
менти от него все пак може да приемете, то изла-
гането на своето мнение трябва да започва с това, 
с което вие сте съгласни. Съгласието се съпровож-
да с отделяне но ендорфини (“хормоните на удо-
волствието”) в човешкия организъм, което влияе 
благотворно на по-нататъшния разговор. 
 Деловия етикет изисква за гостите, пристигнали 
на преговорите,  да се планира развлекателна про-
грама - посещение на театър, концерти, ресторан-
ти (или организиране на банкет), запознаване със 
забележителности и т. н.  Ако преговорите се во-
дят в чужда страна поканата за това е от страна на 
домакина. В своята - инициаторът на преговорите. 
Отсъствие на покана обикновено означава намек 
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за загуба на интерес към партньора. По принцип, 
плаща този, който кани. Изключение прави Гер-
мания. Трябва да се уточни предварително кой ще 
плаща. Най-често се получава така, че всеки плаща 
своите разходи. 
 В редица европейски страни е прието след дело-
ви обяд да се преминава към въпросите, предста-
вляващи предмет на преговорите, само след ка-
фето. Деловият етикет във Франция изисква, след 
обяда да се говори за изкуство, в Англия – за спорт 
и т.н. Тези ритуали имат дълбока психологическа 
логика. След като са се наситили участниците се 
намират в благодушно настроение и им е по-лесно 
да се договорят. Кафето пък  активизира умствена-
та дейност.
 При работа с чуждестранни партньори трябва да 
се отчитат и междукултурните различия при въз-
приемането и организацията на  пространството. 
При преговори с чужденци е много важно да се 
оцени и ролята на качеството на превода. Много 
конфликти възникват когато страните са разбрали 
по различен начин дадено изказване. Например 
на  персийски език думата „компромис” няма това 
положително значение, което има в английския 
(“междинно решение, с което могат да се съгласят 
и двете страни”), а само негативен смисъл (“нейна-
та чест беше компрометирана” или “съществува за-
плаха за нашата независимост”). Например думата 
посредник на персийски означава “упорит, натрап-
ник”, тоест някой, който се намесва в разговора без 
да е поканен. Ако знаете езика на отсрещната стра-
на, обаче не се отказвайте от услугите на преводач! 
Времето докато той превежда вашите или чуждите 
думи ще ви даде още една възможност да обмисли-
те казаното, без да изпадате в неловки паузи.  
 Времето, което се губи за взимане на решения, 
може да се регулира с помощта на прости начини 
за въздействие на участниците в обсъжданията. Ус-
тановено е, че ако в помещението температурата е 
малко по-ниска от комфортната, беседите завърш-
ват по-бързо, като от това не се губят качествата 
на взетите решения. И обратното, по-високата 
температура влияе на качеството на решенията и 
удължава срещата. Пушенето увеличава времето, 
за взимане на решение, средно с 40%, и деловото 
общуване силно се затормозява. Ярката светлина 
действа възбуждащо на нервната система, което 
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способства за съкращаването на продължител-
ността на деловата среща без да влияе на нейно-
то качество. Очите, които постоянно поглеждат 
стрелките на часовника действат като ускорител 
на беседите, което икономисва време. Затова е же-
лателно, посетителят да може да вижда часовник 
пред себе си.  
 И накрая да формулираме десет правила на де-
ловото общуване, които биха ни позволили да по-
стигнем преимущества над партньорите, да създа-
дем подходяща обстановка за общуване и деловото 
общуване и обсъждането на въпросите да стана 
по-продуктивно:
 1.Формулирайте конкретни цели.
 2. Съставете си план.
 3.Изберете време удобно и за вас, и за вашия съ-
беседник и достатъчно за разговора.
 4.Изберете подходящо място.
 5.Задачите в първата част на разговора са да при-
влечете внимание и да създадете атмосфера на вза-
имно доверие.
 6.Подчинете своята тактика на целите. Използ-
вайте “открити” и “закрити” въпроси.
 7.Старайте се, основно да говори, вашия събесед-
ник.
 8.Бъдете на висота (ако критикувате, правете го 
по правилата). 

 9.Фиксирайте получената информация.
 10.Прекратете беседата веднага след постигане 
на набелязаните цели. 
 За да изпълните десетото правило използвайте 
петте способа за прекратяване на беседата, без да 
се обиди събеседника. А това са:
 1.Благодарете (за съдържателния разговор, за ин-
формацията, за откровеността, за това, че е наме-
рил време да дойде и т.н.). 
 2.Кратко обяснете, какво смятате да правите и 
покажете, че пристъпвате към това веднага. 
 3.Предложете на събеседника веднага да направи 
нещо, като му обясните, защо е по-хубаво това да 
се направи веднага.  
 4. Станете, стиснете му ръка и си кажете до-
виждане.
 5. Съпроводете посетителя до вратата
 Способността да говорите и да слушате хората 
е в основата на добрия бизнес. А тази способност 
само се усилва от правилата, които налага деловия 
етикет, затова познаването му в детайли на от все-
ки играч е от първостепенна важност за постигане 
на конкурентно преимущество и за постигане на 
стратегическите цели на вашата организация и за 
самореализацията ви.  
     Следва продължение...
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  На пазара на охранителните услуги, клиен-
тите търсят професионална защита, но не всички 
от тях осъзнават в пълен обем  заплахите и риско-
вете за своята безопасност или за бизнеса си. 
 Предлагането на оценка на риска с формулира-
не на препоръки е конкурентно преимущество за 
фирмата - доставчик или изпълнител на охранител-
ната услуга. Анализът на заплахите е процедура, 
която би следвало да предхожда създаването на 
система за сигурност за клиента. Успехът е налице, 
когато се предлага не безлична оферта, а конкре-
тен анализ на реалната обстановка, препоръки за 
нейното усъвършенствуване и финансово-иконо-
мическа обосновка на разходите. 
 Общи препоръки 
 Четирите основни области, в които следва да бъ-
дат оценявани достойнствата на доставчик на ох-
ранителни услуги, са: 
 - охранителите;
 -  управлението на дейностите; 
 - наличната инфраструктура за изпълнение 
на договора и 
 - ресурсите на фирмата-доставчик.
 Репутацията в публичното пространство е важен 
фактор. Препоръките са напълно конкурентен 
ресурс, който ръководството на всяка уважаваща 
себе си охранителната фирма увеличава и утвърж-
дава. 
 Клиентите следва повече да се интересуват от 
надеждността, устойчивостта и обема на предлага-
ните услуги и по-малко да залагат на дългата исто-
рия на фирмата. 
 Предпочитание се дава на опита, отговорността 
за щети и застраховането за професионална отго-
ворност в полза на трети лица. 

Задължително е: 
 -  Доставчикът на услугата да притежава лиценз 
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ПРЕПОРЪкИ кЪМ клИЕНТИ ИлИ вЪзлОжИТЕлИ 
ПРИ ИзБОР НА дОСТАвЧИк
 НА ОХРАНИТЕлНИ УСлУГИ

НАФТСО

по Закона за частната охранителна дейност 
(ЗЧОД) за обхвата на предлаганите услуги.
 -  Персоналът да е преминал задължител-
ното обучение по Програмата-минимум, 
съгласно ЗЧОД и да има система за допъл-
нително обучение в съответствие със спе-

цификата на изпълняваната дейност.
Препоръчително е:

 -  Доставчикът на охранителната услуга да има 
внедрена система за управление на качеството 
(сертификат по БДС ISO 9001:2008).
 -  Да членува в действаща призната браншова ор-
ганизация.
 Плюс се явяват техническите ресурси, квалифи-
цираният персонал, наличието на реагиращи еки-
пи, взаимодействието с полицията и др. 
 Фактор също са сертификатите, получените гра-
моти и благодарствени писма, униформата, отли-
чителните знаци и външният вид на служителите. 

Препоръки при физическа охрана
 Човекът остава един от главните фактори в еже-
дневната охранителна дейност, независимо колко 
подробно са формулирани технологиите за сигур-
ност, колко модерно е монтираното оборудване 
на съответния обект и колко нива на защита са 
предвидени. 
 При физическата охрана обективни критерии 
при избор на доставчик на услугата могат са бъдат:
 -  история на фирмата - от колко време е на паза-
ра, колко и какви обекти е охранявала;
 -  наличие на квалифициран персонал;
 -  наличие на система за продължаващо обучение, 
а не само за първоначална подготовка на охрани-
телите, съгласно ЗЧОД;
 -  екипировка и въоръжение на охранителите, 
оборудване с технически средства за връзка с де-
журните (радиообмен или друг вид връзка);
 -  униформа, отличителни знаци и външен вид на 
охранителите;
 -  фирмата да е включена в Регистъра на Админи-
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стратори на лични данни;
 -  наличие на оперативен дежурен център, въз-
можност за непрекъсната връзка на охранителите 
и осигуряване на подкрепа от дежурен екип при 
необходимост;
 -  възможност за непрекъснат контакт и взаимо-
действие между доставчика на услугата и клиента/
възложителя;
 -  отговорност на изпълнителя при щети за кли-
ента/възложителя по вина на охраната (наличие 
на застраховка за такъв вид отговорност);
 -  въведени и трайно установени системи за упра-
вление на качеството и управление на здравослов-
ните и безопасни условия на труд (що се отнася до 
последните, тези условия са споделена отговор-
ност между доставчика на услугата и клиента/въз-
ложителя);
 Кадровият потенциал е ключова предпоставка 
за надеждността на доставчика на охранителната 
услуга, а професионалната подготовка на ръко-
водния и изпълнителския персонал е от решаващо 
значение за качественото изпълнение. 
 Дежурствата на охранителите следва да бъдат 
12-часови, а не 24-часови, каквато порочна прак-
тика се използва на много обекти и от много част-
ни охранителни фирми.
 Стандартите за физическа охрана, залагани от 
възложителите на обществени поръчки и клиенти-
те по отношение на цената, оказват пряко и значи-
телно влияние върху условията на работа, фирме-
ната инфраструктура, а оттам и върху качеството 
на осигуряваната услуга. 
 В частния сектор се засилва безпокойството, че 
прилагането на принципа за възлагане на догово-
ри на предложилите най-ниска цена води директ-
но до занижаване на стандартите за качество. 
 Надпреварата за най-ниска цена първоначално 
принуждава доставчиците на услугата да отслабят 
инфраструктурата на системата за изпълнение, 
която включва обучението на персонала, управле-
нието на дейността и качеството. За да се намалят 
още повече разходите, те впоследствие наемат по-
евтина работна ръка, което пък на свой ред оказва 
вредно въздействие върху мотивацията на персо-
нала и в крайна сметка се стига до “сивия сектор” 
или до използването на по-малко охранители, от-
колкото е договорено. 
 При всички договори за охрана, свързани с чо-
вешки фактор, следва да се отчита че, съгласно 
ЗЧОД, персоналът трябва да бъде назначен на тру-
дов договор, с произтичащите от това задължения 
за фирмата-изпълнител стриктно да спазва трудо-

вото и данъчно-осигурителното законодателство.
Препоръки при охрана на обекти със сот

 Клиентът/възложителят следва да проучи колко 
и какви обекти кандидатът за доставчик на услуга-
та охранява на територията на страната и в съот-
ветния регион. При избор на изпълнител за охра-
на с алармени системи комплексните услуги са за 
предпочитане.
 Рисковете при използване на случайни инста-
латорски фирми са най-малко три: некачествена 
техника, придобиване на информация за обекта и/
или клиента, която може да бъде използвана зло-
намерено (инсталаторите получават подробна ин-
формация за съответната територия, сгради и по-
мещения, а дейността понастоящем се извършва и 
от субекти, които са извън обсега на закона и кон-
тролните органи) и липса на гаранция за адекватна 
реакция на алармените сигнали.
 Основно изискване, свързано с техническият 
потенциал на кандидата, е изградена система за 
централизирана охрана и мониторинг на обекти с 
алармени системи. Тук от значение са начините за 
предаване на алармени сигнали и друга информа-
ция от охраняваните обекти към мониторинг-цен-
търа и обратно, а именно:
 -  телефонна линия (ненадежден и недостатъчен 
начин); 
 -  радиоканал (трансмитер) и брой на радиокана-
лите; 
 -  GSM-мрежите на мобилните оператори (съ-
временен метод, който изисква по-висока цена на 
услугата и устройствата); 
 -  Интернет - нает канал или оптична връзка (съ-
временен и надежден метод с високи технологии, 
при който цената на услугата и на устройствата е 
по-висока). 
 Най-висока надеждност и сигурност се постига с 
комбинация между последните три начина.
От значение при централизираната охрана са: 
 -  разрешение за изграждане на PMR-мрежа (ли-
ценз за честота и то не една, а няколко  -  за 
предаване на данни и за разговори) - задължител-
но за фирмите, работещи по радиоканал.
 -  изграден център за получаване на алармени 
сигнали с квалифицирани оператори;
 -  честота на тестване на връзката между центъра 
за получаване на алармени сигнали и охранявания 
обект (в зависимост от системата за комуника-
ция); 
 -  дистанционно получаване и архивиране в цен-
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търа на по-голям обем събития от алармените сис-
теми;
 -  количество на реагиращите мобилни екипи 
(включително в близост до обекта за охрана), брой 
на обектите, контролирани от един екип, органи-
зацията на реагирането и времето за реакция (за 
обективна преценка на предложеното време за ре-
акция е от значение наличието на екипи в района 
на обекта за охрана);
 -  наличен автомобилен парк и техническо обо-
рудване на патрулиращите МПС - радиостанция, 
GPS-система и бордови компютър;
 -  екипировка на реагиращите охранители - въо-
ръжение, помощни и технически средства;
 -  контрол на реагиращите екипи и времето за ре-
акция - пълен запис на радиообмена и телефонни-
те разговори в центъра за получаване на алармени 
сигнали, GPS-контрол за разположение и движе-
ние на мобилните екипи в реално време; наличие 
на контролни звена;
 -  поемане на отговорност за щети или застрахо-
ване на обекта (пропоръчителна е застраховката, 
защото тя обичайно покрива повече рискове);
 -  наличие на дежурни екипи за поддържане на 
системите;
 -  система за специализирано обучение на персо-
нала.
Клиентите на доставчици на охранителни услу-

ги с технически системи следва:
 -  да не отказват извършване на вътрешни огле-
ди при получаване на информация от мониторинг 
центъра за аларма в обекта (повечето успешни оп-
ити за кражби са резултат от подценяване именно 
на този момент);
 -  чрез фирмата за охрана и поддръжка да извърш-
ват периодични профилактики на алармените си 
системи с цел проверка за тяхната изправност, 
включително извършване на периодични тесто-
ве за функционалната изправност на системите 
за връзка с мониторинг-центъра (това гарантира 
своевременно установяване и отстраняване на 
скрити дефекти или технически проблеми, които 
могат да се окажат фатални за охраната на обекта).

Препоръки при охрана на ценни пратки и 
товари  

 При избора на доставчик на въпросната услуга, 
клиентът или възложителят на обществена поръч-
ка следва да отчита следните критерии, свързани с 
професионализма и качеството на услугата:
 -  доставчикът да разполага със специализирани 

автомобили (може да се видят на място или да се 
изискат снимки, копия на талони и сертификати) 
в съответствие с Наредба І-121 от 24.06.2004 г. за 
реда за организиране охраната при транспортира-
не на ценни пратки и товари;
 -  специализираният автомобил да е оборудван с 
отделен сектор-трезор и с устройство за позицио-
ниране;
 -  доставчикът на услугата да има мониторинг-
център за контрол на специализираните автомо-
били;
 -  каква е отговорността, която фирмата-изпъл-
нител поема към ценната пратка или товар;
 -  застраховане на служителите и собствените 
активи, които се използват при осъществяване на 
дейността;
 -  въоръжение и оборудване на охранителите 
(средства за надеждна връзка, бронежилетки, тех-
нически и помощни средства).
 На пазара разликата в цените на услугите за си-
гурност е прекалено голяма. Много често губещи 
са коректните към клиентите, към държавата и към 
служителите си охранителни фирми. 
 Увеличаващият се натиск за снижаване на цени-
те на охранителните услуги и практиката на пуб-
лични институции и частни клиенти да спестяват 
от сигурност, включително за отговорни и ри-
скови обекти, не само не осигуряват качествена и 
надеждна услуга, но създават предпоставки за на-
рушаване на нормативни актове от страна на из-
пълнителите, за увеличаване на „сивия” сектор и на 
недекларираната охранителна дейност.
 Продължава провеждането на порочни процеду-
ри за обществени поръчки със странни критерии, 
показатели и изисквания, които водят единствено 
до конкурси с предизвестен край, до купуване на 
отговорност, но не и на сигурност.
 Високите цени на услугите не винаги гарантират 
доброто качество, но ниските цени определено не 
са доказателство за професионализъм в дейността. 

Настоящите препоръки са подготвени от работна 
група експерти на НАФТСО, съгласувани са с ней-
ните членове и са приети от Управителния съвет 
на асоциацията. 

  Публикуваният текст е със съкращения.   
 Пълният текст на препоръките може да бъде из-
теглен от сайта на асоциацията  www.naftso.org .           
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 За първи път елитното поделение на МВР във 
Враня отвори вратите си за хора извън систе-
мата, за да приеме възпитаници на Колеж по 
охрана и сигурност “Св. Георги Победоно-
сец”.
Баретите от СОБТ приеха младите ентусиас-
ти и им показаха какъв трябва да бъдеш, за да 
заслужиш честта да работиш в най-елитното 
специално подразделение за борба с тероризма 
- защото това наистина е чест и признание за 
висок професионализъм.
 Сам по себе си този акт е прецедент! Специа-
лизираният отряд за борба с тероризма няма 
практика да кани и приема гости там, където 
ежеминутно тече тренировъчен процес, а ес-

теството на работа на отряда е изключително 
динамична, натоварена и отговорна.
 Защо сега? И защо точно Колежа по охрана 
и сигурност? Защото това учебно заведение 
доказа успешно през годините, че с качествен 
учебен процес подготвя кадри, които са моти-
вирани, тренирани и обучени да заемат достой-
но място в звената за сигурност.
 Посещението беше изключително важно, 
защото колежаните чуха от най-големите про-
фесионалисти онези базови правила, които са 
основата на добрия професионалист - точност, 
екипност, лоялност, дисциплина, професиона-
лизъм.
 Срещата бе ръководена лично от Началника 
на специализирания отряд за борба с терори-
зма комисар Кирчо Димов. Преди да поеме 
червените барети, както са известни служи-

кОМАНдОСИТЕ  ОТ СОБТ дАвАТ ПРИМЕР 
НА кОлЕжАНИ
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Колеж по охрана и сигурност, пом. директор 
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телите от СОБТ, комисар Димов е ръководил 
Специализирано тактическо звено за бързи 
действия “Кобра” към столичната дирекция на 
вътрешните работи.
 С малко и премерени думи, за кратко време 
той премахна всички илюзии, на тези които 
все още ги имаха, че само физическата подго-
товка е достатъчна. Ясно бе казано, че водещо 
изискване за работата в СОБТ е да можеш да 
работиш ефективно в екип, да победиш егото в 
себе си и да забравиш изреченията започващи 
с “Аз ...”. Останалото е ежедневни тренировки 
и интензивен учебен процес - тактика, стрел-
ба, физическа подготовка, водолазна, алпийска 
и парашутна подготовка, изпити и акции. По 
този начин в служителите на СОБТ се инвес-
тира много и се създават и поддържат наистина 
перфектни професионалисти.
 Това обаче, което не беше казано, но се от-
крои ясно при срещата, бе интелигентността, 
ерудицията и задълбоченото познаване на ди-
намичните проблеми на сигурността, както на 
комисар Димов, така и на всички служители, с 
които колежаните имаха среща. 
 А изводът е, че трябва да сте интелигентни, 
ерудирани и да познавате областта, в която ще 
работите, защото друго едва ли е възможно 
при днешното управление на отряда за борба с 
тероризма.
 А самият подбор на кандидати за работа в 
СОБТ преминава през няколко кръга. Първи-
ят кръг е интервю с комисия. На него се про-
верява дали кандидатът отговаря на кадровите 
и психологическите изисквания. Следват фи-
зически изпит ( 3.2 км крос за 12.5 мин, 60 м 
спринт за 7.8 сек, 16 набирания, 12 коремни на 
висилка, 45 лицеви опори, 6 секунди катерене 
по върлина 6 м. и скок от място на разстояние 
от 2.60 м.), психомоторен тест, проверка в пси-
холабораторията на МВР, медицински преглед 
в МВР болница. Последният кръг е разговор с 
ръководния екип на поделението. Там кандида-
тът трябва да убеди своите бъдещи командири, 
че наистина има дух на барета.
 Въпреки, че тези изисквания са наистина се-
риозни, те не изненадаха колежаните нито ги 
обезсърчиха - напротив, чувстваха се готови и 
амбицирани да кандидатстват и да се преборят 
за място в най-елитните специални части! По-
желаваме им успех!
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Продължение от миналия брой...
 Както ви обещах в предния брой на списани-
ето, ще започна тази статия с обяснения за това 
какво е това „водещо око“ и каква роля има то в 
точната стрелба. 

Водещо око
 Проблемът с водещото око не е толкова се-
риозен при стрелба с пистолет, но при стрелба 
с дългоцевни оръжия, при които е необходимо 
прикладване, води до сериозни проблеми!
 При човека обикновено едното око е водещо и 
по принцип това е дясното око. Липсата на ясно 
изразено водещо око се среща много рядко. 
При тези случаи чрез специални тренировки и 
използване на различни приспособления е въз-
можно да се направи водещо определено око. 
 Да се промени, обаче водещото око, е безна-
деждно усилие. Когато е водещо лявото око, а 
стрелецът е свикнал да стреля от дясно рамо, е 
възможно при спортна стрелба да поставя пред 
лявото си око някакво препятствие - парче кар-
тон залепено за лента на челото, да залепва ля-
вото стъкло на очилата, ако стреля с такива, или 
да затваря лявото си око при стрелба, ако може. 
 Независимо от това, че повечето от стрелците 
доминиращото око съответства да доминира-
щата ръка се срещат и случаи на кръстосано до-
миниране (дясна ръка – ляво око, лява 
ръка –дясно око). Ако този феномен се 
установи за начинаещ стрелец и него-
вото водещо око е лявото, и той няма 
стрелкови опит, е по-добре да започ-
не да стреля от ляво рамо и обратното. 
При ловна стрелба е възможно и да се 
поръча изработката на специални ложи 
на приклада за стрелба от дясно рамо с 
ляво око. 
 На голяма част от хората им е по-удоб-
но да стрелят, когато са им отворени и 
двете очи. Бинокулярното зрение об-
лекчава преценката на разстоянието до 
целта, нейната скорост, ъгъл над хори-
зонта и помага да се координира по-до-
бре системата “ръка-око”. Ако се съмня-
вате в казаното, опитайте се да хванете 

хвърлена топка, като си затворите едното око…
 Ако се занимавате сериозно със стрелба, то е 
жизнено важно точно да знаете, какъв тип доми-
ниране имате. Това става като направите кръг с 
палеца и показалеца, изпънете ръка и с две отво-
рени очи вкарате някакъв предмет в кръга. След 
това затваряте последователно лявото и дясно-
то око. С което око виждате предмета в кръга, 
това е водещото ви око. 
 Корекцията на стойката, с която да елимини-
рате кръстосаното доминиране при стрелба с 
пистолет става само чрез завъртане на главата 
повече наляво или надясно, докато при дълго-
цевните оръжия, както стана дума по-горе, е 
нужна смяната на рамото за прикладване. 
Познаването на водещото око при стрелба е ва-
жно, за да се формира правилен динамичен сте-
реотип и мускулна памет, които са в основата на 
точната стрелба.
 Динамичен стереотип
 Формирането на определен двигателен навик 
представлява извънредно сложен физиологи-
чен процес, ангажиращ всички системи на ор-
ганизма. Двигателните нервни центрове на ко-
рата на големите полукълба на главния мозък 
встъпват в контакт с центровете, регулиращи 
кръвообръщението, дишането, обмяната на ве-
ществата и други функции на организма. При 
системно изпълнение на едни и същи упражне-
ния в кората на големите полукълба в мозъка се 
създава сложна система от вътрешни процеси, 

Хо
би

вТОРА НАГРАдА НЕ СЕ ПРИСЪждА
ПСИХО-ФИзИОлОГИя НА СТРЕлкОвАТА ПОдГОТОвкА 

д-р инж. Милен  Иванов

Снимка: Albedo



 39

за които е характерно определено съчетание на 
възбуда и затормозяване, а също и определена 
последователност в изпълнението на тези про-
цеси. Тази система е наречена “динамичен сте-
реотип”. 
 Практиката показва, че обучението и трени-
ровката на стрелеца са основани на постепен-
но формиращата се стереотипност на нервни-
те процеси и свързаната с тях координация на 
движенията. Най-успешно това става при нара-
ботване на подходящите навици в положението 
известно като „спортна стойка“. При това поло-
жение за стрелба е най-подходящо да се усвои 
базата върху която да се надграждат всички ос-
танали положения за стрелба.
 В процеса на изработването на двигателни на-
вици се проявява голямата взаимовръзка меж-
ду първа и втора сигнална система. Звуковите, 
зрителните и много други сигнали създават за 
трениращите комплекс от дразнители, които 
съществено се отразяват върху изпълнението 
на едно или друго упражнение. Важен фактор за 
успеха на стрелеца при изпълнението на упраж-
ненията с оръжие е автоматизацията на движе-
нията. Аналитико-синтетическата дейност на 
нервната система способства за затвърдяването 
на условнорефлексните връзки и бързото обра-
зуване на динамичния стереотип. Това става на 
фона на постепенната автоматизация в начало-
то на отделни упражнения, а в последствие и 
като сложен комплекс от двигателни движения. 
 В процеса на изработване на двигателния ди-
намичен стереотип участват различни по слож-
ност движения. Те се развиват на различни нива. 
Нивото, реализиращо се на основата на сми-
словите корекции, е водещо. Подчинени са му 
по-долу лежащите нива, осигуряващи изпълне-
нието на спомагателните технически корекции 
– т.нар. фонови нива. При всеки съзнателен акт 
в полето на съзнанието попада съдържанието 

само на водещото ниво, а корекцията на фоно-
вите нива остава зад прага на съзнанието.

Мускулна памет
 Феноменът, на който трябва да благодарим, че 
съхранява нашите усилия се нарича “мускулна 
памет”. Учените наричат я кинетична или ки-
нестетична памет или невро-мускулно подопо-
магане. Това е по-правилно като терминология, 
защото самите мускули нямат памет. Цялата 
информация за състоянието на мускулите и ре-
акцията им към стреса, техниката на упражне-
нията и всичко свързано с тренировката се пази 
в мозъка под формата на нервни сигнали. Кога-
то възобновите тренировките след прекъсване 
в мозъка се откриват тези сигнали и чрез връз-
ката между съзнанието и мускулите се предават 
на последните много бързо т.е. не се губи време 
за реакцията към стреса от тренировката, защо-
то такава информация вече съществува. С други 
думи благодарение на мускулната памет просто 
много бързо възстановявате това, което веднъж 
сте имали като мускулно и силово развитие, а 
градите нещо което никога не сте притежавали.
  Примери за феномена на мускулната памет е 
например класическия – карането на колело, 
което никога не се забравя и се стигне до спор-
тисти от различни области, които след различни 
травми и прекъсвания на състезателна дейност 
бързо отново достигат до върховите си пости-
жения.
 По същия начин изградените правилни нави-
ци сработват при промяна на условията и по-
ложението за стрелба и служат за надграждане 
на правилно усвоената „спортна“ стрелба в ин-
стинктивна, динамична, тактическа и другите 
видове стрелби. Обратния процес е невъзмо-
жен, защото практико-приложните методи за 
стрелба са частен случай на общия – спортната 
стрелба.
     Следва продължение...

Снимка: Albedo Снимка: Albedo
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 В началото на новия век от армията на САЩ 
започнаха да дават все по-сериозни индикации 
за желанието си да заменят стоящата и до момен-
та на въоръжение щурмова карабина М4. Това 
беше добре дошло за компаниите производите-

ли на оръжие, които, предвкусвайки контракти 
за милиони долари, реагираха почти светкавич-
но – на пазара започнаха да се появяват оръ-
жейни прототипи, всеки от които борещ се за 
вниманието на американските военни. 

Задачата
 Поставената от американския генерален щаб 
задача, обаче, не е никак лесна – трябва да се 
създаде оръжейна система, която да предлага 
поне същите възможности по отношение на 
ергономика,  модулност и адаптивност като 
М4 и в същото време да няма нейните пробле-
ми с надеждността. Много е важно също така 
новата оръжейна система да не излиза значи-
телно от рамките на Стоунъровата оръжейна 
концепция, за да не се налага допълнително 
преобучение на военнослужещите, което е вре-
меемко и скъпо.

 Конкурентите
 Една от компаниите, включила се в тази оръ-
жейна надпревара, е американската фирма 
Magpul Industries Corp. Създадена през 1999 

година от бившия американски морски пехоти-
нец Ричард Фицпатрик, компанията стартира 
като производител на тактически аксесоари и 
пълнители за М4 и други оръжия. 
 Решавайки да „отхапе своето парче от пая”, на 
ръководството на Magpul още в началото е ясно, 
че борбата никак няма да е лека – на пазара вече 
са два други гиганта в оръжейната индустрия 
– Heckler&Koch със своите прототипи XM8 и 
HK 416 и FN Herstal със своята оръжейна кон-
цепция SCAR, както и някои по-малки компании 
като американската Z-M Weapons, предлагаща 
своята щурмова карабина LR-300.
 В Magpul започва упорита работа, като в на-
чалото проектът е да се създаде карабина, коя-
то трябва да е подобрена версия на познатите 
М16/АR15 оръжейни концепции. За съжаление 
проектът завършва с провал в края на 2006 годи-
на. Въпреки това в Magpul са далеч от мисълта 
да се откажат и само четири месеца по-късно, 
на изложението SHOT Show 2007, е демонстри-
рана нова оръжейна система, наречена Magpul 
Masada™. 
Наименованието “Masada” произлиза от древна 
еврейска крепост, която през 72 г. римски леги-
он държал под обсада. То става символ на сме-

лостта и дързостта, която проявяват защитници-
те по време на битката за крепостта. 

 Оръжието 
 Практически единственото, което наподобява 
М4 в новата оръжейна система, е общият фей-
слифт (за да се спази изискването за фамили-
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MaGpuL MaSada: НОвОБРАНЕцЪТ
АдАПТИвНАТА щУРМОвА кАРАБИНА – СЕРИОзЕН ИГРАЧ в 

НАдПРЕвАРАТА зА зАМяНА НА М4

Parabellum, по материали от Internet
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арност на американските бойци с оръжието) и 
ударно-спускателният механизъм. Всичко оста-
нало е разработка на Magpul, като ключовото в 
случая е съкращението ACR. 
 ACR означава „Adaptive Combat Rifle” и под 
„адаптивна” се има предвид наистина адаптив-
на! Всяка една част от оръжието може да бъде 
заменена или адаптирана в зависимост от жела-
нието на боеца или особеностите на конкретна-
та мисия или задача, стояща пред него. 
Нека започнем с цевта на оръжието – разрабо-
тената от Magpul заключваща система позволява 
тя да бъде заменена в полеви условия без инсту-
менти и намесата на специалист оръжейник. 
 Ложата на оръжето е изработена от високо-
качествен полимер, като се предлага както из-
чистен вариант, така и такъв с интегрирана RАS 
система. 
 Долната част на цевната кутия е изработена от 
алуминий, като ръкохватката и спусковата скоба 
са полимерни. Със замяната й (заедно със замя-
на на цевта) може да се преконфигурира кали-
бърът на оръжието, примерно от 5.56 NATO на 
7.62х39 АК. Селекторът на вида на огън (който 
се явява и предпазител както при М4) е палцов, 
като може да се монтира и от двете страни на 
долната цевна кутия.
Горната част на цевната кутия също е изработе-
на от алуминий, като по цялото й протежение 
отгоре има релса тип “Picatini” (изискване на во-
енните) за монтиране на допълнителни оптични 
прицели и други аксесоари. В двата края на цев-
ната кутия са монтирани и мерникът и мушката, 
които, освен че са сгъваеми могат, и да се свалят. 

Ръкохватката за зареждане може да се монтира 
от двете страни на цевната кутия, в зависимост 
от това дали боецът е десняк или левичар.
Ето че стигнахме и до приклада. Прикладите, 
които се предлагат за оръжието, са сгъваеми 
(вдясно), което прави оръжието много удобно 
при опериране с него в автомобили и  различни 
военни машини. Прикладът се регулира както 
по дължина (6 позиции), така и на височина, по-
средством интегриран подбузник, което значи-
телно повишава ергономиката на оръжието.
 Много е важно да споменем и автоматиката на 
оръжието – ключов детайл за неговата надежд-
ност. Тук инженерите на Magpul са намерили 
изключително удачно решение, като са замени-
ли газовата тръбичка с газово-бутална система 
с къс ход на буталото. В общи линии тази кон-
цепция се е наложила във всички нови оръжей-
ни системи, което е напълно резонно – по тази 
начин горещите барутни газове се държат далеч 
от цевната кутия на оръжието, което гарантира 
безпроблемната работа на автоматиката дори 
при продължителна, интензивна стрелба и не-
възможност за редовно почистване и смазване. 
Също така газовата камера на оръжието има 
възможност за корекция на налягането върху 
газовото бутало, което позволява регулиране на 
скорострелността му.
 В заключение можем да кажем, че със свои-
те качества оръжието на Magpul дава сериозен 
атестат за спечелването на сърцето (и портфей-
ла) на американската армия, но все пак нека не 
избързваме – конкуренцията също не спи...
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 Разбира се, ако не 
притежавате талант (а 
това може да се изясни 
само в практиката), няма 
да станете велик пълко-
водец.
 Това, което са знаели 
прекрасно и използвали 
активно“бизнесмените” 
през средните векове е 

забравено от нашите съвременници. Много спе-
циалисти разбират и даже публично заявяват: 
“Бизнесът е война!”. Но въпреки това не правят 
следващата стъпка, която е използването на пости-
женията във военното изкуство в изкуството на 
бизнеса.
 Страйкбол-клуб “Витоша” ви предлага да про-
верите съвсем безопасно вашите войнски и пъл-
ководчески умения! Съвсем близо до София и на 
приемливи цени. Игрите се провеждат ВСЯКА не-
деля, независимо от климатичните условия,в учеб-
ния център на БЧК в с. Долни Лозен.
 Изживейте приключение, което само сте виж-
дали по филмите или сте чели в книгите! Всеки 
участник в неделните “бойни” операции ще изпи-
та вълненията и емоциите на милитъри живота и 
то в сигурна и напълно контролирана обстановка. 
Сценарият е прост: Избрани сте от супер тайна 
военизирана единица за изпълнение на задача на 
вражеска територия. Само на най-добрите бойци 
ще бъде възложена важната мисия,затова и вашето 

обучение ще е целенасочено и интензивно... А по-
сле? После ще трябва на практика да докажете
 И макар вашата пушка да не стреля с истински 
патрони, страхът да не ви разкрият и желанието 
да го простреляш първи са неподправени. Това 
все още не е реалността, но вече съвсем не е само 
игра.  
 Това е страйкбол (airsoft)!
 Сценарият е примерен за напреднали или отбо-
ри за тийм билдинг.
 За начинаещи или за тези които са решили да 
прекарат по-различен уикенд, а защо не и просто 
да се забавляват, нещата са много по-прости. Не е 
необходимо да имате оборудване или подготовка.  
 Просто желание. Всичко останало ще ви бъде 
осигурено на място.
 Цени на страйкболни оръжия под наем:
 Пистолет - 15 лв.
 Пълнител - 3 лв.
 Автомат - 30 лв.
Хай-кап пълнител - 6 лв./ Мид-кап пълнител - 2 лв.

Снайперски пушки - 30 лв.
Пълнител - 5 лв.

Камуфлажна униформа, очила/маска, каска и 
добро настроение - БЕЗПЛАТНО.

Игрите могат да се провеждат на място по ваше 
желание и да бъдат комбинирани и допълвани, в 
зависимост от индивидуалните нужди на вашата 
организация.

За повече информация посетете уебсайта 
www.strikeball.org или се свържете

с Георги Ангелов

Ек
те

ре
м

но

ЕЪРСОФТ - ИГРИ 
вСякА НЕдЕля  вЪлНУвАщ ЕкШЪН!

Файф
инструктор в страйкбол - клуб “Витоша”

Снимка: М. Иванов

Снимка: М. Иванов






