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Уважаеми Читатели,

С настоящия брой на списание за сигурност PROFESSION-
AL, Ви представяме новото българско изобретение за защита на 
банкови карти от кражба и източване на лични данни. За в бъдеще 
ще предоставяме възможност на всички желаещи да презентират 
изобретения и нововъведения в областта на сигурността, следвайки 
основната мисия на списанието, да информира за иновациите и 
най-добрите практики. 

В наше време, компютърните престъпления са точно толкова 
възможни, колкото и физическите и затова е особено важно 
да знаем как да предпазваме, както физическата собственост, 
така и информационния актив. Новите технологии не остават 
незабелязани от престъпниците, още повече – те са основният 
инструмент, с който боравят. За съжаление, повечето от компаниите 
и организациите разбират, че имат пропуски в сигурността, едва 
след като станат жертва на атака. Как това може да бъде променено, 
какви са добрите практики, мерките, които компаниите трябва да 
предприемат, за да организират защитата на най-важния актив в 
компанията си – информационният, са само част от темите, които 
ще бъдат разгледани в настоящия брой на списание PROFESSION-
AL.

Техническите и оперативни новости в защитата и 
изграждането на физическата сигурност и поддръжката на системи 
за охрана, са тема на няколко обзорни статии. И в този брой имаме 
удоволствието да предоставим на Вашето внимание нетрадиционен 
и интересен поглед върху стратегически аспекти и политики, 
свързани с функционирането както на частни, така и на държавни 
организации и структури. Любителите на оръжия и хобита, 
свързани с оръжия имат възможност да се запознаят с новия руски 
автомат АК-12 и T-Class снайперовата стрелба.

Пожелаваме Ви приятни минути с новия брой на списание за 
сигурност PROFESSIONAL.

Благодарим на авторите за любезно предоставените материали 
и каним всички желаещи да дават своето мнение и препоръки.

Списанието можете да четете или свалите електронно от 
нашия уебсайт: www.pro� sec.bg

ГЛАВЕН РЕДАКТОР - НИКОЛАЙ ЦАПРЕВ
ЗАМ. ГЛАВЕН РЕДАКТОР – МАРИЯНА НИКОЛОВА

ОФОРМЛЕНИЕ И ДИЗАЙН – ДАНИЕЛ ВЕЛКОВ
ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА – ДАНИЕЛ ВЕЛКОВ

КОНСУЛТАНТ - ЦЕЦО ЛОЗАНОВ
ИЗДАТЕЛ - ПРОФИСЕК ЕООД

1407 СОФИЯ, УЛ. “БИГЛА” 16A, ЕТ. 4
TEL/FAX: +359 2 962 05 23, E-MAIL: INFO@PROFISEC.BG

WWW. PROFISEC.BG
PHOTOS: FOTOLIA, SHU� ERSTOCK

ТИРАЖ - 3000 БР.
ПЕЧАТ – ДЕМАКС АД

Мнението на издателския екип не винаги съвпада с 
мненията на авторите.
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Проследяването е популярен сюжет от де-
тективските и шпионските филми и допринася за 
допълнителен драматизъм на описваните и показ-
ваните ситуации. Въпреки, че често се използва за 
илюстриране на конспирация, само посветените в 
този занаят знаят колко сложна и трудна задача е 
това наблюдение. В няколко статии, ще се опитаме 
да дадем най-обща представа за това, как се про-
вежда ефективно наблюдение и респективно, да 
дадем прости решения за противодействието му.

Неподвижно наблюдение се извършва, когато 
наблюдаваното лице се контролира на място, или 
от определена фиксирана позиция се наблюдават 
дейностите на определено място. Когато наблюда-
ваното лице се проследява от едно място на друго, 
за да се гарантира постоянно наблюдение на дейст-
вията му, се провежда подвижно наблюдение. Под-
вижното наблюдение може да бъде или пеша, или с 
автомобил.

Техническо наблюдение се извършва, когато 
при горните случаи се използват техническа визу-
ална техника, електронни уреди за подслушване и 
фотографиране. Смесено наблюдение имаме, кога-
то е налице комбинация от методите, споменати до 
сега. Този метод е по-скъп от гледна точка на пари 
и персонал, но дава най-добри резултати.

Техниките за проследяване, които се използват 
при различните методи са следните:

РАЗСТОЯНИЕ: Разстоянието между преследва-
ча и обекта зависи от конкретните обстоятелства. 
Преследвачът трябва да взима самостоятелно ре-
шения и да ги променя по време на наблюдението. 
Обикновено, колкото повече хора има на улицата, 
толкова по-близо до обекта ще се намира преслед-
вачът.

ЗАВИВАНЕ ЗАД ЪГЛИ: Не бива да се правят ди-
ректни завои след обекта, когато той завива покрай 
някой ъгъл. Ако обектът е подозрителен, той може 
да експериментира, за да установи преследвачите 
си и просто да изчака зад ъгъла, наблюдавайки вни-
мателно лицата, на хората, които завиват зад същия 
ъгъл. Осъществяването на по-широк завой ще по-
могне на преследвача да запази позицията си и да 
се провери по-добре района.
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МЕТОДИ И ТЕХНИКИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И 
ПРОСЛЕДЯВАНЕ. ЧАСТ І

Автор: доц. инж. Милен Иванов, д-р
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КОНВОЙ: Понякога обучени и ценни обекти, с 
цел противодействие на проследяването, използ-
ват т.нар „конвой“ при провеждане на важни дей-
ности. Конвоят заема позиция зад обекта, като го 
държи под контрол, и го предупреждава за про-
следяващи го лица. Преследвачите трябва да бъдат 
внимателни и нащрек при използване на конвои 
и да предприемат съответните действия за предо-
твратяване на разкриване на проследяването.

ПРИМАМКИ: Често, ако обстоятелствата го 
налагат, обектът на наблюдение може да използва 
заместник с подобен на него външен вид, който да 
действа като примамка и да обърка преследвачите. 
Това е ефективен метод, когато се използва по мес-
тоживеене или работно място на обекта.

СМЯНА НА АВТОБУСИ И ТАКСИТА: Ако 
обектът се качва на автобус или такси, един от пре-
следвачите трябва да се опита да се качи на автобу-
са или на друго такси, но винаги да оставя разстоя-
ние зад обекта, ако е възможно.

РЕСТОРАНТ: Преследвачите заемат маса извън 
полезрението на обекта, но така, че да може да го 
виждат директно и ако е възможно, мястото да поз-
волява, и подслушване. Поръчката на преследвача 
е в зависимост от вида на това, което си поръчва 
обектът, за да може да е сигурен, че може да плати 
сметката и да напусне ресторанта, без да загуби от 
поглед преследвания.

РАДИОСТАНЦИИ: Използването на комуни-
кационно оборудване става по начин, който не 
привлича внимание и любопитството на околните 
хора. Преследвачите не бива да се навеждат, за да 
доближават микрофона до устата си.

РАЗПОЗНАВАНЕ НА ОБЕКТА: Обектът тряб-
ва физически да бъде показан на проследяващите 
го лица, ако е възможно. Той трябва да бъде изучен 
добре и те да имат готовност да разпознаят появата 
му. Това разпознаване не бива да зависи от начина 
на обличане на обекта. За да бъде успешно скрито-
то наблюдение на даден обект, се използва набор 
от техники, които са доказали своята ефективност. 

ВЛИЗАНЕ В СГРАДА: Нейните размери, пред-
назначение и околностите й оказват съществено 
влияние за определяне на бъдещите действия. Мал-
ки сгради могат да се държат под наблюдение без 
да е необходимо да се следва обекта, който влиза в 
нея, освен ако там той не е осъществявал в минало-
то контакти с други лица. В големи сгради обектът 
трябва да се следва и да се използва вътрешността 
на сградата, за да се осъществява постоянното му 
наблюдение. Трябва да се има предвид, че безцелно 
разхождащите се хора привличат внимание.

АСАНСЬОРИ: Обектът се следва и в асансьора 

само ако има и други хора и ако той не подозира, 
че е под наблюдение. Преследвачът трябва да слезе 
един етаж под или над етажа, на който слиза обек-
тът, и като се използват стълбите стига до неговия 
етаж. В универсални магазини или в сгради с по-
добна конструкция, преследвачът може да напусне 
асансьора и на същия етаж, на който слиза наблю-
даваният. Ако обектът влезе в асансьора сам, лица-
та, които го контролират изчакват във фоайето и 
определят неговата посока по индикатора за ета-
жите на асансьора. Използват се стълбите и други 
асансьори, за да се достигане на същия етаж, на 
който е слязъл.

При извършване на проследяване се използва 
един от следните методи:

МЕТОД НА ПАЗАЧА: Този метод по принцип 
се избягва ако е възможно, когато се извършва 
подвижно наблюдение, тъй като той не позволя-
ва гъвкавост. Когато е оперативно необходимо да 
се избегне компрометирането на наблюдението, 
обикновено действа само един преследвач, кой-
то заема позиция зад обекта в една и съща улица, 
и спазва къса дистанция до него. Обстоятелствата 
ще диктуват, дали трябва да се действа пред, зад 
или в непосредствена близост до обекта. Действа 
се близо до него, за да може да се наблюдава поведе-
нието му. Ако обектът завива зад даден ъгъл и зона-
та не е твърде населена, преследвачът продължава 
да върви по улицата и я пресича. Оглежда ситуа-
цията от отсрещната страна по посока на обекта, 
установява неговата позиция и поведението му и 
действа според обстановката. Ако обектът завива, 
по съседна улица и има много хора, преследвачът 
спира на ъгъла и по непринуден начин наблюдава 
действията му. 

МЕТОД НА ДВАМАТА ПРЕСЛЕДВАЧА 
(«AB» метод): При този метод единият преслед-
вач се намира в позиция «А» директно зад обекта, 
а вторият преследвач се намира в позиция «B» зад 
«A» или встрани в близост до обекта и до него. 
Разстоянието зависи от ситуацията. 

„B1“ Тротоар

Позиция „B“ Позиция „A“ Обект

Улица

„B“
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Ако и двамата преследвачи са на един и същи 
тротоар и обектът завива зад ъгъл, преследвачът 
„А“ продължава да ходи в предишната посока и 
пресича улицата през кръстовището. От съседната 
улица преследвачът „А“ заема съответната позиция 
и спазва процедурите, като преследвач «B» следва 
обекта и другия преследвач, който е заел позиция-
та „А“.

Ако преследвачът «B» се движи по съседния 
тротоар и обектът завива в тази посока, то «B» 
трябва да пресече улицата зад обекта и да заеме по-
зицията на «A». Не е необходимо да се използват 
сигнали, тъй като тази конструкция трябва да бъде 
установена предварително.

Ако обаче при тази ситуация преследваният 
пресече улицата по посока на «B», то «B» трябва 
да забави движението си, за да се избегне контакт с 
обекта. Преследвачът «B» трябва да влезе в мага-
зин или да продължи право напред, запазвайки ви-
зуален контакт с «A», да търси сигнал, показващ 
следващия му ход.

МЕТОД С ТРИМА ПРЕСЛЕДВАЧИ («ABC» 
метод): Един от членовете на групата заема пози-
ция «A» на близко разстояние от обекта. Преслед-
вачът «A» отбелязва с детайли и записва действи-
ята на субекта. Вторият преследвач заема позиция 
«B» зад преследвача «A». «B» поддържа посто-
янно наблюдение на действията и на «A», и на 
обекта и е готов да заеме позицията на «A», кога-
то това се изисква. 

Преследвачът «B» следи дали има конвой и 
взема необходимите мерки срещу този конвой. 
Третият преследвач се движи в позиция «C» по 
улицата, в непосредствена близост и близо до обек-
та. «C» насочва действията на «А» и «B» с уго-
ворени предварително сигнали и има готовност да 
поеме позицията «A», ако обектът пресича улица-
та и се отдалечи от «A» и «B».

Ако групата на преследвачите има повече лица, 
те ще следват зад позициите «B» и «C». 

Ако обектът завие на противоположната стра-
ната на улицата, по която върви (към «C»), пре-
следвачът «A» пресича улицата в пресечната точка 
и заема позицията «C», «B» поставя себе си в по-
ложение «A», а „C“ пресича улицата и заема пози-
цията «B». Ако обектът завие и пресича улицата 
по посока на «C», не е необходимо да си разме-
нят местата. Ако обектът просто пресича улицата, 
по която той се разхожда, без да завива, «C» зае-
ма позицията «A», а «А» заема позицията «C». 
«B» пресича улицата и заема пак позицията «B». 
Всички промени на позициите трябва да бъдат из-
вършвани в зависимост от обстоятелствата и от 
решенията на преследвачите и се извършват по на-
чин, че да не привличат вниманието на население-
то или на обекта. 

ПОСТЕПЕННОТО ПРЕСЛЕДВАНЕ се из-
ползва, когато обектът има опит в контра-наблю-
дението и се очаква, че той ще използва различни 
техники, за да избегне проследяването. За целта се 
определя мястото на тръгване на обекта (местоп-
ребиваване, офис и др.) и след това той се поема 
за преследване от място, което се намира извън по-
гледа му. Наблюдението се извършва само на къси 
разстояния през първия ден. 

В следващите дни, обектът се поема по време 
и от мястото, където е бил оставен последния път, 
и отново се следва на близко разстояние до нова 
точка. Този метод ще бъде труден и бавен, ако на-
блюдаваният сменя своето ежедневие от време на 
време, но в крайна сметка ще изведе преследвачите 
до места и контакти, които обектът иска да запази 
в тайна.

За да е ефективно проследяването трябва да се 
води и дневник за наблюдението, в който се запис-
ва всичко, свързано с обекта и дейността му. Това 
трябва да става по начин, който не привлича вни-
манието. Малките записващи устройства са ценен 
инструмент по време на наблюдение, но и водене-
то на записки под формата на отбелязване на карти 
или във вестници също е достатъчно ефективно.

 

Тротоар

Улица

Тротоар

Улица

„С“

„B“
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 Всеки, който е монтирал и експлоатирал 
системи за периметрова охрана е наясно с 
проблемите - труден монтаж, настройка и 
съгласуване, особено на микровълновите 
системи. Честите фалшиви задействия при 
лоши метеорологични условия или въздействия 
от елементи на обкръжаващата среда, като 
растения, птици, животни са част от проблемите 
и предизвикателствата. Не на последно място, 
като проблем може да се посочи и относително 
високата цена на системите за периметрова охрана. 
В следващите страници ще представим серия от 
продукти, предназначени за изграждане на системи 
за периметрова охрана, при които споменатите 
проблеми са решени или силно редуцирани.

Представяме ви системи за периметрова 
охрана „Фортеза“. „Фортеза“ е търговската мар-
ка на продуктите, зад която стои един от най- 
сериозните и мощни Руски разработчици и 
производител на техника за охрана, предприяти-
ето „Охранная техника“. „Охранная техника“ има 
уникални разработки и продукти, произведени и 
доставяни на руската армия и успешно прилагани 
във военните конфликти през последните 15 
години. Фирмата разработва и доставя техника за 
охрана за министерството на вътрешните работи 
на Русия, федералната служба за сигурност, обекти 
на големите нефтени компании Газпром и Роснефт. 

Уникалните разработки, военното качество, 
простотата на монтаж, обслужване и експлоатация, 
конкурентната цена е превърнала продуктите 
на „Охранная техника“, в предпочитано сред-
ство за решаване на проблеми на периметровата 
охрана в много страни по света. Продуктите с 
марка Фортеза се продават и използват на всички 
континенти. Успоредно с това продължава работата 
по модернизацията на съществуващите изделия 
и създаването на принципно нови прибори. 
Осигуряването на техническата поддръжка и 
създаването на сервизна служба за гаранционно 
и следгаранционно обслужване е основна задача 
на производителя. С такава цел е създаден 
европейският офис на компанията.

Европейският офис, отговарящ и 
осъществяващ продажбата на тези продукти в 
страните от Европейския съюз е основан през 2005 
година. От тогава офисът активно развива дейност 
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СИСТЕМИ ЗА ПЕРИМЕТРОВА 
ОХРАНА ФОРТЕЗА

Автор: Екип на “Профисек”

в повече от 11 страни от съюза, включително и в 
България.

Продуктите на Фортеза са на българския пазар 
от 2007 година. За този период са изградени десетки 
системи за периметрова охрана и най –интересното 
е, че до този момент няма данни за рекламация 
или повреда дори на един отделен детектор от 
използваните в тези системи. Това е изненадващо 
за руски производител на електроника, но напълно 
съответства на политиката, усилията и авторитета 
на този производител.

Претенциите за качество и сигурност започват 
с логото на марката. То е комбинация от Фортеса – 
испанска дума за крепост и графичен елемент, със 
стилизиран щит и крепостна стена, което взето 
заедно символизира надеждна защита.

Фортеза – това са високоефективни 
микровълнови, кабелно вълнови, вибрационни 
детектори за периметрова защита, системи за по-
лучаване анализ и предаване на информация, а така 
също и допълнително оборудване и аксесоари към 
тях.

Най-приложими и съответно с най-голям 
дял на продажбите на българския пазар са така 
наречените Microwave bistatic sensors. Продуктите 
са представени от серията от микровълнови 
детектори, работещи на честоти 9.4и 10,525 и 24 
Ghz. Поддържаните работни дължини са от 50, 
100, 200 и 300 метра на един лъч. Тясната диаграма 
на полето, защитата от странични въздействия и от 
метеорологични условия ги правят изключително 
надежди и приложими при периметри с големи 
дължини. Особено 200 и 300 метровите детекто-
ри. На пазара в България няма друг производител, 
предлагащ микровълнова бариера с 300 метрова 
дължина.
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Ширина

Много интересно решение са детекторите, 
предназначени за скрита охрана. Те са 
камуфлирани като осветителни тела, които освен 
функцията на детектори изпълняват и функцията 
на осветление. В същото време осигуряват 
изграждането на надеждна микровълнова бариера 
около охранявания обект.

Особен интерес представлява серията 
Microwave monostatic sensors и моделите FM 
60(30) и FM 40.

Това са микровълнови детектори с антимаскинг 
функция, позволяващи покриването на дистанции 
от 10-60 метра. И двата модела имат функция за 
работа на близко разстояние до 1 метър. Могат да 
разпознаят нарушител, пълзящ по стената, на която 
е монтиран детекторът или да бъдат програмирани 
за работа с гранични зони от 0,5 или 1,2 метра от 
охраняваната зона. Моделът FM 60 (30) пред-

лага функция, която 
не се среща в други 
подобни детектори. 
Има възможност 
охраняваното от 
него пространство 
да се разбие на 12 
отделни сектора, като 
ч у в с т в и т е л н о с т т а 
за всеки сектор се 
настройва по отделно. 
Това позволява 
гъвкаво организиране 
на охраната при 
използване на 
детекторите в различни 

среди и за решаване на различни охранителни 
задачи.

Обърнато е сериозно внимание на другите 
типове детектори, като такива за охрана на 
огради. Предлагат се системи с вибрационни 
детектори, предназначени за контактен монтаж 
на оградата. Детекторите реагират при вибрации, 
причинени от нарушител.

Интересно предложение в областта на 
периметровата охрана при защита на огради, 
се явяват два типа жични детектори:

Първият от тях е сложна технология, 
създаващ електромагнитно поле около и между 
два паралелно опънати проводника и следящ 
промените на полето. Подходящ е за защита на 
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всякакви типове огради, особено на масивни 
огради с множество чупки и къси участъци. Това 
е най-трудният вариант за периметрова охрана и с 
тези детектори се решава надеждно и евтино.

Другият тип жични детектори се базира на 
най-старата технология за охрана. Прекъсване на 
микропроводник. Този тип детектори е за охрана 
на полето и в гориста местност. Той е предназначен 
за военни цели.

Най-голямото предизвикателство пред 
системите за периметрова охрана е охраната 
на военни обекти на открито. В този случай не 
могат да се създадат инженерни заграждения, да 
се обработи местността и да се проведат други 
мероприятия. Районът трябва да се загради бързо, 
системата да се изгради, пусне и експлоатира от 
неспециалисти, и на другия ден да бъде прибрана 
и приготвена за ново използване в следващ район. 

Това са предизвикателствата пред военните 
системи за периметрова охрана. „Фортеза“ са 
решили всички проблеми и от няколко години 
произвеждат и продават мобилна система за 
периметрова охрана.

 Всъщност има само още двама производителя, 
които си позволяват да предложат на пазара 
подобна система.

Продуктите на „Фортеза“ са приложими във 
всички случаи, когато има нужда от периметрова 
охрана. Приложими са във важни държавни 
и военни обекти, стратегически промишлени 
обекти, като рафинерии, летища, електростанции, 

газопроводи и други различни бизнес обекти, 
частни обекти и обекти на малкия бизнес.

С краткото представяне не продуктите на 
„Фортеза“ искаме да покажем разнообразието от 
продукти, уникалността и качеството им. Харак-
терно за всички продукти с тази марка е простотата 
при монтаж и поддръжка. На практика това може 
да бъде извършено от хора, неспециалисти и без 
наличието на специална измервателна техника. 
Друго предимство е възможността им да работят 
с практически всяка охранителна централа. 
Монтираните в България в момента работят с поне 6 
вида от най- разпространените на българския пазар 
охранителни централи. Липсата в продължение на 
6 години на повредени детектори, от монтираните 
на наша територия, в гаранционния и извън 
гаранционен период, също е без прецедент.

Отчитайки развитието на Българския пазар, 
„Фортеза“ реши да разшири дейността си в 
България, като предложи разширен асортимент, 
възможност за тестване на продуктите, подобрен 
сервиз и улеснена комуникация и поддръжка при 
контактите с клиентите.

За тази цел е решено да се открие 
представителство на „Фортеза“ в България. 
Представителството ще работи под търговското 
име „Фортеза БГ“. Там всеки желаещ може да получи 
пълна информация за продуктите на марката, както 
и да изпробва и види продуктите.

За улеснение на клиентите и инсталаторските 
фирми, в подкрепа на политиката си за повишаване 
информираността на клиентите си, „Фортеза“ 
организира в България серия от семинари. На тези 
семинари ще бъдат демонстрирани възможностите 
на техните продукти, а така също ще бъдат 
дискутирани възможностите за решаване на 
характерни проблеми в периметровата охрана. По-
вече информация можете да получите от „Фортеза 
БГ“, тел. 02/962 05 23. 
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„Има какво да съхраниш“.... е девизът на групата 
компании „ПРОМЕТ“, а мисията им е да осигурят 
на своите клиенти сигурност и спокойствие за 
техните вещи. 

Компанията „ПРОМЕТ“ е основана през 1991 
година в Москва, Русия, а в България открива 
офис през 2003 година. Разполага с три завода - 
два в Москва и Тула, Русия и един в град Казанлък, 
България. Тази година започна изграждането и на 
четврти завод в Германия. Към този момент Промет 
разполага с мрежа от 29 филиала, разположени на 
територията на България, Китай, Обединените 
Арабски Емирати, Полша, САЩ, Германия, 
Украйна, Беларусия и Казахстан.

Групата компании „ПРОМЕТ“ е най-големият 
производител на сейфове, метални огнеупорни 
шкафове и метални мебели в Русия и Източна 
Европа. Компанията е лидер в производството на 
противопожарни врати в България, сертифицирани 
в клас EI 60 /шесдесет минути/ и EI 120 /сто и 

ГРУПА КОМПАНИИ „ПРОМЕТ“ - ЛИДЕР В 
ПРОИЗВОДСТВОТО НА СЕЙФОВЕ И 

МЕТАЛНИ МЕБЕЛИ

Автор: екип Промет-България ЕООД

двадесет минути/. По-голямата част от сейфовете, 
които произвеждат са сертифицирани в Германия. 
Сертификацията на една моделна линия сейфове 
възлиза на около 100 000 евро. Основната част от 
сейфовете с търговска марка “Valberg” и “Aiko” 
и офисните мебели “Практик” се произвеждат в 
заводите, разположени в Русия и в България.

“ПРОМЕТ България“ разполага със завод в 
град Казанлък, офис в град София и собствена 
дистрибуторска мрежа, която включва повече от 25 
дилъра в различни региони на България, Сърбия и 
Македония.

Заводът в гр. Казънлък е разположен на площ 
от над 7000 кв. м. и е преминал сертификация по 
ISO 9001. Там работят висококвалифицирани 
специалисти и се използват най-модерните методи 
на производство и управление. Оборудван е с 
високотехнологични машини на водещите компании 
в отраслите - щанци, апканти - Амада (Япония); 
преси – Лукатели (Италия); заваряване – Кемпи 
(Финландия), Мотоман (Швеция); боядисване – 
Гема (Швейцария), SCS (Швеция). 

В завода е създадена възможност за разработване 
на нови изделия. Вече са факт първите сейфове, 
произведени в България, преминали изпитания 
в Германия и получили Европейски сертификат 
за взломоустойчивост клас 1 EN 1143-1 – серии 
GA� NT и ¶ � T. В производство е пусната нова 
серия FRS - сейфове с висок клас на огнеупорност. 
„ПРОМЕТ България“ предоставя сервизни услуги, 
гаранционно и следгаранционно обслужване 
на произведените продукти. Основни цели на 
ПРОМЕТ България са:

• Увеличаване на асортимента от предлагани про-
дукти (сейфове и офис мебели), за да може да 
бъде удовлетворен всеки вкус;

• Съкращаване на сроковете за доставка и монтаж;
• Развитие на човешките ресурси, чрез провеждане 

на обучения на всички служители за повишаване 
на тяхната квалификация;

В своята дейност компанията използва индиви-
дуален подход към всеки клиент и се стреми да подо-
брява качествено своите продукти и услуги.

За контакти: Промет- България ЕООД
тел: 02/934-98-20/21, факс:02/998-26-70
www.safebg.com
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Документална сигурност на класифицираната ин-
формация

Класифицирана информация по смисъла на За-
кона за защита на класифицираната информация 
(ЗЗКИ) е информацията, представляваща държавна 
или служебна тайна, както и чуждестранната класифи-
цирана информация.

Документалната сигурност се състои в система от 
мерки, способи и средства за защита на класифицира-
ната информация при създаването, обработването и 
съхраняването на документи, както и при организи-
рането и работата на регистратури за класифицира-
на информация. По своята същност Документалната 
сигурност се занимава с опазването и отчетността на 
физическите носители на информация, от където и 
произтича най-голямото предизвикателство за този 
вид сигурност, а именно организацията и контрола 
върху тази отчетност и правилното ръководство на 
регистратурите за класифицирана информация. До-
кументалната сигурност е правно уредена в раздел 
II, глава VI от Закона за защита на класифицираната 
информация и глава V от Правилника за прилагане на 
Закона за защита на класифицираната информация. 

Документалната сигурност се реализира посред-
ством определени способи и мерки:
• Класифициране на информацията;
• Маркиране на класифицираната информация и 

обозначения върху материалите, съдържащи класи-
фицирана информация;

• Регистратури за класифицирана информация;
• Регистриране и отчет;
• Условия и ред за изпращане, предаване, пренасяне и 

приемане на класифицирана информация;
• Размножаване или правене на извадки от 

документи,съдържащи класифицирана информа-
ция.

Класифициране на информацията

Правилата за класифициране на информацията 
са установени в глава пета, раздел ІІ от Правилника 
за прилагане на Закона за защита на класифицираната 
информация. Информацията се класифицира според 
собственото си съдържание, а не според класификаци-
ята на информацията, на която се базира, или на ин-
формацията, за която се отнася. 

За
щ

ит
а 

на
 

ин
ф

ор
ма

ци
ят

а
ДЕЛОВОДНА ДЕЙНОСТ, ДОКУМЕНТООБОРОТ 

И ДОКУМЕНТАЛНА СИГУРНОСТ. 
II ЧАСТ

Автор: Анатоли Младенов

При преценката дали конкретната информация 
представлява класифицирана информация се вземат 
предвид следните обстоятелства:
• конкретната информация попада ли в списъка на 

категориите информация по Приложение № 1 към 
чл. 25 ЗЗКИ за държавната тайна или в списъка по 
чл. 26, ал. 3 от ЗЗКИ, респ. чл. 21, ал. 1 ППЗЗКИ за 
служебната тайна; 

• налице ли са обществените интереси, които подле-
жат на защита съгласно чл. 25 и 26 във връзка с § 1, 
т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на ЗЗКИ; 

• съществува ли заплаха или опасност от увреждане 
на тези интереси; 

• нерегламентираният достъп до интересите, подле-
жащи на защита, ще създаде ли опасност за тях.

След преценка на обстоятелствата авторът на ин-
формацията определя дали информацията е класифи-
цирана, какво е нивото на класификация и маркира 
документа и/или материала със съответен на нивото 
на класификация гриф за сигурност.

Ръководителят на организационната единица оп-
ределя вътрешни правила при спазване на законовите 
изисквания за правилното определяне на нивото на 
класификация. Той създава организация и определя 
ред за периодично преразглеждане на създадената в 
организационната единица класифицирана информа-
ция с цел промяна или премахване на нивата на класи-
фикация.

Маркиране на класифицираната информация и 
обозначения върху материалите, съдържащи кла-

сифицирана информация

Класифицирана е информацията, представляваща 
държавна или служебна тайна, както и чуждестранна-
та класифицирана информация. В разпоредбите на чл. 
25-27 ЗЗКИ е посочено коя информация е държавна 
тайна, служебна тайна и чуждестранна класифицира-
на информация. Всяка класифицирана информация, 
представляваща държавна или служебна тайна, се мар-
кира, като върху материала се поставя съответен гриф 
за сигурност. Обстоятелството, че класифицираната 
информация е маркирана, означава, че:
• е създаден материал, съдържащ класифицирана ин-

формация, върху който е поставен гриф за сигур-
ност;

• материалът и класифицираната информация са 
обект на съответни на нивото на класификация 
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мерки за защита, определени в ЗЗКИ и в актовете 
по прилагането му;

• достъп до класифицирана информация се дава на 
друга организационна единица при спазване на 
принципа «Необходимост да се знае»;

• класифицираната информация и грифът за сигур-
ност върху материала може да се изменят само със 
съгласието на лицето по чл. 31, ал. 1 ЗЗКИ или на 
неговия висшестоящ ръководител.

Грифът за сигурност се определя от лицето, което 
има право да подписва документа, съдържащ класифи-
цирана информация или удостоверяващ наличието на 
класифицирана информация в материал, различен от 
този документ. Лицата, задължени да маркират КИ, 
носят отговорност за поставянето или не поставяне-
то на гриф за сигурност. Поставянето, променянето 
или заличаването на гриф за сигурност се извършва 
само в рамките на разрешения достъп. Не се допуска 
неоснователна промяна на нивото на класификация.

Грифът за сигурност се поставя на видно място 
чрез напечатване, принтиране, написване, изобразява-
не, поставяне на етикети, стикери или по друг начин, 
трайно, ясно, четливо, разбираемо и без съкращения, 
отделно от всички останали обозначения върху мате-
риала по начин, който не уврежда материалите. Грифа 
за сигурност съдържа ниво на класификация, дата на 
класифициране, дата на изтичане на срока на класи-
фикация, когато е различна от датата на изтичане на 
сроковете по чл. 34, ал. 1 ЗЗКИ, правното основание 
за класифициране.

Върху документа, съдържащ класифицирана ин-
формация, на видно място се поставя уникален регис-
трационен номер, състоящ се от уникален идентифи-
кационен номер на регистратурата, номенклатурен 
номер на регистър от Номенклатурния списък на ре-
гистрите по (чл. 74 ППЗЗКИ), поредният номер на 
материала за текущата година по регистъра и датата 
на регистриране. Документ на хартиен носител, съ-
държащ класифицирана информация, се оформя, като 
се поставят следните обозначения:

1. на първата страница:
а) в най-горната част, центрирано, се поставят наиме-

нованието и адресът на организационната единица, 
в която е създаден документът на хартиен носител;

б) в горния ляв ъгъл непосредствено под текста по 
буква „а“ се поставят уникалният регистрационен 
номер на документа и поредният номер на екзем-
пляра от него; в случай че документът е изготвен в 
един екземпляр, се записва: „Екземпляр единствен“;

в) в случаите на размножаване на документа върху на-
правеното копие под обозначението по буква „б“ се 
отбелязва поредният номер на копието;

г) в горния десен ъгъл непосредствено под текста по 
буква „а“ се поставя грифът за сигурност, който съ-
държа елементите по чл. 30, ал. 2 ЗЗКИ;

д) в долния десен ъгъл се поставят номерът на стра-
ницата и броят на страниците на целия документ, 
разделени със символа „/“;

2. на втората и следващите страници:
а) в горния десен ъгъл се поставя нивото на класифи-

кация;
б) в долния ляв ъгъл се поставя уникалният регистра-

ционен номер на документа;
в) в долния десен ъгъл се поставят номерът на стра-

ницата и броят на страниците на целия документ, 
разделени със символа „/“;

3. на последната страница се поставят обозначенията, 
посочени в т. 2, а след края на основния текст се по-
ставят:

а) опис на приложенията със следните данни: номер 
на приложението (заглавие); ниво на класифика-
ция; брой страници;

б) длъжност, подпис, име и фамилно име на лицето, 
което подписва документа, и дата на подписването 
на документа;

в) броят на отпечатаните екземпляри и адресатът за 
всеки от тях;

г) име и фамилно име на лицето, изготвило документа, 
и дата на изготвянето на документа - само ако това 
лице е различно от лицето, което подписва доку-
мента;

д) име и фамилно име на лицето, отпечатало докумен-
та, и дата на отпечатването на документа - само ако 
това лице е различно от лицето, което подписва до-
кумента;

е) думата „Съгласувано:“, подпис, име и фамилно име 
на лицата, които съгласуват документа, и датата на 
съгласуване на документа;

ж) броят на копията и адресатът за всяко от тях;

Като резултат от маркирането, класифицираната 
информация получава съответен гриф за сигурност.

В определени случаи този гриф може да бъде проме-
нян, но не се допуска неоснователна промяна на нивото 
на класификация. Без съгласието на лицето по чл. 31, ал. 1 
ЗЗКИ или на негов висшестоящ ръководител нивото на 
класификация не може да се променя или заличава.
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Когато лице, получило по законоустановения ред 
класифицирана информация, установи, че нивото на 
класификация е неправилно определено, незабавно 
уведомява за това лицето по чл. 31, ал. 1 ЗЗКИ или не-
говия висшестоящ ръководител.

В случай на промяна на нивото на класификация 
уведоменото лице е длъжно незабавно да съобщи това 
на получателя. При предаване на класифицираната ин-
формация на трети лица получателят незабавно уведо-
мява тези лица за промяната (чл. 31, ал. 6-9 ЗЗКИ).

Промяната на поставения гриф за сигурност се 
извършва чрез зачертаване с една хоризонтална чер-
та на всеки елемент от грифа по начин, позволяващ 
разчитането му, след което се поставя нов гриф за си-
гурност. Новият гриф се поставя непосредствено до 
стария, като се отбелязват:
• новото ниво на класификация;
• датата на промяната;
• новата дата на изтичане на срока за защита на класи-

фицираната информация, когато той е различен от 
посочените в закона;

• правното основание за извършване на промяната;
• длъжността, името, фамилията и подписът на из-

вършващия промяната.

Не се разрешава изтриване, заличаване, физиче-
ско премахване или замазване на гриф за сигурност, 
подлежащ на промяна (чл. 35 ППЗЗКИ).

При премахване на класификацията на информа-
цията грифът за сигурност се заличава, като всеки еле-
мент от грифа се зачертава с една хоризонтална черта 
по начин, позволяващ разчитането му, без да се поста-
вя нов гриф за сигурност. Отбелязват се датата, прав-
ното основание за премахването, длъжността, името, 
фамилията и подписът на извършващия премахването 
(чл. 36 ППЗЗКИ).

Регистратури за класифицирана информация

Ръководителят на организационната единица, 
в която се получава, създава, регистрира, обработ-
ва, съхранява, разпределя, предоставя и размножава 
класифицирана информация, създава регистратура 
за класифицирана информация като отделно органи-
зационно звено. Щатното обособяване, структурата, 
численият състав и мерките за защита на регистрату-
рата се определят в зависимост от нивата на класифи-
кация и обема на класифицираната информация. При 
необходимост в организационната единица могат да 
се създават и повече от една регистратура. В структу-
рата на регистратурата при необходимост могат да се 
включат и други звена, работещи с класифицирана ин-
формация, като машинописно, размножително, биб-
лиографско, стенографско, чертожно, редакторско, 
разпределително-куриерско и др. 

При необходимост, временно могат да се откри-
ват контролни пунктове, които са поделения на съот-
ветната регистратура и осигуряват условия за получа-
ване, регистриране, разпространяване, размножаване 
и охрана на класифицирана информация, получена от 
същата регистратура, а когато са упълномощени от 
ДКСИ - и от други регистратури. Контролният пункт 
води на отчет движението на материалите - носители 
на класифицирана информация, които са регистрира-
ни в него. За регистратурите и контролните пунктове 
се осигуряват отделни помещения, намиращи се в съ-
ответни на нивата на класификация на информация-
та зони за сигурност и защитени с необходимите по 
ЗЗКИ и правилника мерки за защита на класифици-
раната информация. Ръководителят на организацион-
ната единица, в която се съхранява и обменя чуждес-
транна класифицирана информация, организира под 
ръководството на ДКСИ регистратура в областта на 
международните отношения.

Дейността на тези регистратури се организира в 
съответствие със сключения международен договор 
и правилата за защита на класифицираната информа-
ция на съответната международна организация или 
на държавата - източник на класифицираната инфор-
мация. В ДКСИ се създава централна регистратура в 
областта на международните отношения.

Дейността в регистратурата и служителите в 
нея се ръководят от завеждащ регистратурата, кой-
то е пряко подчинен на служителя по сигурността на 
информацията. В регистратурата се назначават слу-
жители, които притежават разрешение за достъп до 
класифицирана информация с най-високото ниво на 
класификация на информацията, с която ще се работи 
в регистратурата. Преди да започнат работа, служите-
лите в регистратурата задължително трябва да бъдат 
обучени за работа в нея. 

Завеждащият и служителите в регистратурите:
1. отговарят за наличността и за правилното отчита-

не, приемане, използване, разпределяне, раздаване, 
събиране и съхраняване на материали, съдържащи 
класифицирана информация;

2. отговарят за отчетността и съхраняването на мате-
риалите, съдържащи класифицирана информация, 
намиращи се в машинописни, размножителни и 
чертожни бюра, печатници, фотолаборатории, хра-
нилища и други;

3. съхраняват списъците на служителите, допуснати 
до работа с материали, съдържащи класифицирана 
информация (приложение № 1);

4. следят за сроковете за защита на класифицираната 
информация и докладват на служителя по сигур-
ността на информацията за изтичането им;

5. организират своевременното предаване в архива на 
материалите с премахнато ниво на класификация;

6. предлагат на служителя по сигурността на инфор-
мацията конкретни мерки за отстраняване на съ-
ществуващи слабости и нарушения и участват в 
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организирането и провеждането на съвещания, 
профилактични и други мероприятия, отнасящи се 
до подобряването на работата за защита на класи-
фицираната информация.

Завеждащият на регистратурата, освен гореиз-
броените задължения:
1. периодично проверява наличността и начина на 

съхраняване на материалите, съдържащи класифи-
цирана информация, които се намират при служи-
телите от организационната единица; при устано-
вяване на слабости и нарушения докладва писмено 
на служителя по сигурността на информацията и на 
ръководителя на организационната единица;

2. незабавно докладва на служителя по сигурността 
на информацията за случаите на нерегламентиран 
достъп до материали, съдържащи класифицирана 
информация, и взема мерки за недопускане или 
ограничаване на вредните последици; за случаите 
на нерегламентиран достъп до материали с ниво на 
класификация „поверително“ и по-високо чрез слу-
жителя по сигурността на информацията уведомя-
ва съответната служба за сигурност;

3. взема мерки за връщане в регистратурата на матери-
али, съдържащи класифицирана информация, кои-
то не са върнати до края на работното време, освен 
в случаите по чл. 57, ал. 2 ППЗЗКИ.

Регистриране и отчет на материалите, съдържащи 
класифицирана информация

За регистриране и отчет на материалите, съдър-
жащи класифицирана информация, в регистратурите 
се водят отчетни документи. Всеки окончателно из-
готвен материал, съдържащ класифицирана инфор-
мация, представляваща държавна или служебна тайна, 
се регистрира с уникален регистрационен номер в 
съответната регистратура в регистър. Уникалният ре-
гистрационен номер на документа или материала не 
се променя през времето на неговото съществуване. 

В регистратурите се водят следните основни от-
четни документи:
1. регистри за регистриране на материалите, съдържа-

щи класифицирана информация;
2. регистри за регистриране на отчетните документи 

и/или сборовете от документи;
3. номенклатурен списък на видовете регистри по т. 

1 и 2;
4. тетрадки за отразяване движението на материалите 

в рамките на организационната единица;
5. контролни листове за отразяване на запознаването 

с документите;
6. картон-заместители за работа със сборове от доку-

менти или с отделни документи от тях в рамките на 
организационната единица;

7. описи за предаване и получаване на материали, съ-
държащи класифицирана информация;

8. раздавателни описи за раздаване на материали, съ-

държащи класифицирана информация, от куриери-
те на получателите. 

В организационната единица, в зависимост от 
конкретната необходимост, могат да се водят различ-
ни видове регистри - за всички материали, съдържащи 
КИ, за входящи материали, съдържащи КИ, за изхо-
дящи материали, съдържащи КИ, за носители на мно-
гократен запис на КИ, за предмети, представляващи 
държавна или служебна тайна. Материали, съдържащи 
класифицирана информация с ниво на класификация 
“Строго секретно”, се регистрират в отделни Регис-
три.

Отчетните документи могат да се водят в елек-
тронен вид в АИС, когато е налице техническа въз-
можност, а именно:
-  АИС да е сертифицирана от Държавна агенция “На-

ционална сигурност”;
-  АИС да осигурява поддържане и отпечатване на да-

нните;
-  АИС да осигурява изход на данни във формат, уста-

новен от ДКСИ.

Условия и ред за изпращане, предаване, пренасяне 
и приемане на класифицирана информация

Материали, съдържащи КИ, които се изпращат 
на други ОЕ, се изготвят най-малко в два екземпляра. 
Предаването на материали, съдържащи КИ може да се 
извършва:
• чрез специална куриерска служба (СКС);
• чрез куриер от организационната единица;
• чрез автоматизирани информационни системи 

(АИС) или мрежи;

• по пощата;
• чрез военна пощенска свръзка при обявено военно 

положение или положение на война.

Пренасянето на документи, съдържащи класи-
фицирана информация, по АИС или по мрежи се из-
вършва:
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1. по сертифицирани АИС или мрежи по чл. 91 ЗЗКИ 
при спазване на установените изисквания за защита 
на класифицираната информация;

2. по АИС или по мрежи - само ако се използват одо-
брени за съответното ниво на класификация крип-
тографски методи и средства

Материалите, съдържащи класифицирана инфор-
мация, представляваща държавна тайна, които се пре-
насят по куриер, се опаковат в пакети. Върху външната 
опаковка на пакета се изписва: пълен и точен, без съ-
кращения адрес на подателя, на получателя и номера 
на пакета. На обратната страна на пакета (плика) се 
поставят пет марки лепенки, подпечатани с печата на 
регистратурата. В зависимост от тежестта и обема на 
пакета се прави допълнителна превръзка, за запазване 
целостта на пратката при пренасяне. Пакетите трябва 
да са не по-малки от 11 х 15 см. и не по-големи от 35 
х 25 см. Пределната тежест е от 5 до 15 кг. Рулото е с 
дължина 1,20 м. и диаметър 15 см. 

Куриерите пренасят пакети с материали, съдър-
жащи класифицирана информация, в страната, пъту-
вайки със служебни автомобили или в отделно купе в 
пощенски вагон или във вагон на БДЖ. За изпращане 
на материали, съдържащи класифицирана информа-
ция, представляваща държавна тайна, до определен 
получател се изготвя експедиционно писмо в два ек-
земпляра: първият остава на съхранение в регистра-
турата, а вторият се изпраща на получателя. Описите 
за предадени и получени пакети с материали съдър-
жащи класифицирана информация се съхраняват три 
години, след което се унищожават. При изпращане на 
пакети по куриер от ОЕ се изготвя опис в три екзем-
пляра. Екземпляр № 3 се подписва от куриера и остава 
в регистратурата до връщането на екземпляр № 2 от 
куриера, след което екземпляр № 3 се унищожава.

Размножаване или правене на извадки от доку-
менти, съдържащи класифицирана информация

Документи, съдържащи класифицирана инфор-
мация, се размножават в помещения, които се намират 
в съответни на нивото на класификация зони за си-
гурност и при съответни мерки за защита на инфор-
мацията. Служителите, които могат да размножават 
документи, съдържащи класифицирана информация, 
трябва да имат разрешение за достъп до съответното 
ниво на класифицирана информация. Размножаване 
на получени от други организационни единици до-
кументи, съдържащи класифицирана информация, се 
извършва:
1. ако няма изрично разпореждане, забраняващо раз-

множаването на документа;
2. за документи с ниво на класификация „Строго се-

кретно“ - след писмено разрешение на организа-
ционната единица, от която произхожда докумен-
тът, което се прилага към оригинала;

3. за документи с ниво на класификация „Секретно“ и 

„Поверително“ - след писмено разрешение на ръко-
водителя на организационната единица, получила 
съответните документи, или на служителя по си-
гурността на информацията в нея;

4. за документи с ниво на класификация „За служебно 
ползване“ - след разрешение на прекия ръководител 
на лицето, извършващо размножаването. 

Размножаването на създаден в организационната 
единица документ, съдържащ класифицирана инфор-
мация, се извършва след разрешение на лицето, подпи-
сало документа. Върху документа, от който се правят 
копия се отбелязват датата на тяхното изготвяне; бро-
ят на копията; причината за размножаването; името 
на лицето, дало разрешение за размножаване; името 
и подписа на лицето, което е направило копията. На 
първата страница на всяко копие, горе вляво, се поста-
вя обозначението за пореден номер на копието. В съ-
ответния регистър, в графа “Забележка” срещу регис-
трационния номер на документа, от който се правят 
копията, се записват датата и броят на направените 
копия. 

Правенето на извадки от документи, съдържащи 
класифицирана информация, се извършва:
1. ако няма изрично разпореждане, забраняващо пре-

писването или правенето на извадки от документа, 
и

2. само в заведени в регистратурата работни тетрадки 
или бележници със съответното ниво на класифи-
кация, или

3. чрез създаване на нов документ, който се маркира и 
регистрира по реда на раздел IV.

При създаването на нов документ, съдържащ из-
вадки от други документи, новосъздаденият документ 
получава ниво на класификация, съответстващо на 
най-високото ниво на класификация измежду доку-
ментите, от които са направени извадките.

Класифицираната информация е източник на из-
ключително важна по своето съдържание и характер 
информация. Нейното използване от широк кръг 
лица е нежелателно. Законът за защита на класифи-
цираната информация ограничава достъпа до нея и 
налага дълги и обстойни процедури за проучване на-
деждността на тези, чиито служебни задължения или 
сключени договори налагат ползването на горепосо-
чената информация. Принципът „Необходимост да 
се знае” е в основата на опазването и сигурността на 
информацията.
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Ценната информация в една фирма има мно-
го имена - чувствителна информация, конфиден-
циална, фирмена тайна, търговска тайна и други. 
Без значение как я наричаме, това е информация, 
чието попадане при чужди или недобронамерени 
лица може да навреди на бизнес интересите на да-
дена фирма. Икономическите субекти имат право-
то и законовото основание да защитават този тип 
информация. В България има 28 закона, съдържа-
щи думата тайна и част от класифицираната, в тези 
закони, информация попада в полето на бизнеса. 
Опазването на ценната информация е важно меро-
приятие, което за съжаление в българските бизнес 
среди се подценява. 

Всъщност това не е едно мероприятие. Опаз-
ването на информацията е система от взаимно 
свързани мероприятия. За да се опази една инфор-
мация трябва да се започне от нормативната база 
във фирмата, създаване на документи, описващи 
коя информация е ценна, правилата за нейното 
опазване и отговорността за нарушаването на тези 
правила. Да се премине през подбора и лоялността 
на персонала, информационната сигурност, систе-
мата за документооборот и не на последно място 
мерките за физическа сигурност.

Важно е да се знае от къде идват заплахите за 
поверителната информация. Една от заплахите 

в бизнеса идва от конкуренцията.

Въпросът е, какво се разбира под поверителна 
информация? Много често поверителната инфор-
мация за дадена фирма е общо достъпна по раз-
лични причини. Едва ли има мениджър, който да 
не следи конкуренцията. Въпросът е, как се прави 
това и с каква цел? Може да бъде получаване на ин-
формация от открити източници, която постъпва 
от само себе си и касае сключени договори, но-
вовъведени производства, продукти, партньори, 
цени и др. Друг начин на следене на конкуренцията 
е целенасоченото събиране на информация. В този 
случай се полагат усилия за придобиване на такава 
информация от всички легално достъпни източни-
ци, включително изготвяне на прогнози и анализи. 
Трети вариант е целенасоченото събиране на ин-
формация с прилагане на активни мероприятия. 
Този начин често включва методи, несъвместими с 
морала и законодателството. Практиката показва, 
че този метод се използва редовно в бизнес среди, 
проекти и сделки, където влаганите финансови 
средства са големи. Събирането на поверителна 
информация за конкуренцията е задължително ус-
ловие за осигуряване на стабилно бизнес развитие 
и успех на дадена фирма.

Заплахите за корпоративната сигурност не се 
изчерпват само с изтичането на поверителна 

информация.

Като заплахи накратко могат да се споменат 
нелоялните служители, кражбата и загубата на ин-
формация, кражбата и присвояването на материал-
ни и финансови средства, умишленото сключване 
на неизгодни сделки, вредителска дейност и сабо-
таж. Не на последно място са и различните видове 
посегателства върху служебно имущество. 

Решенията за осигуряване защита на имуще-
ството са различни. Ключовата дума, която следва 
да се използва в тези решения е „система“. Успеш-
ното опазване на имуществото може да се реши 
само със система от мерки. Нито една мярка, при-
ложена самостоятелно, не може да реши проблема. 
Модерните технически решения са добро средство 
за решаване на този проблем, но не са панацея. 
Техниката се контролира от хора. Лоялността на 
персонала на определени позиции е ключов фак-
тор. Трябва да има и добра организация на охрана-
та, включваща познания от страна на персонала и 
прилагане на организационни мерки. 

ОСНОВИ НА КОРПОРАТИВНАТА 
СИГУРНОСТ

Автор: инж. Николай Цапрев
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Пример - офис, с неграмотен охранител пи-
яница, супермодерна охранителна система, но без 
персонал за администриране и поддръжка, липса 
на контрол от страна на мениджъра и липса на пра-
вила, относно работата в офиса и контрола на ох-
ранителните системи, един код за достъп до алар-
мената система, известен на всички. Резултатът ще 
е кражби и нарушения, въпреки супермодерната 
система и наличната жива охрана. 

В момента най-много се използват технически 
средства за охрана и проследяване на дейности, 
вещи и стоки. Това е добро решение, ако техни-
ческите средства са с добри показатели, подходя-
щи са за дадения случай, проектът и монтажът са 
извършени от специалисти и експлоатацията е от 
лоялен и подготвен персонал. Не трябва да се за-
бравя, че техническо средство, на чийто сигнал не 
реагират хора, на практика не върши почти никак-
ва работа. Застраховката винаги е добро решение 
за минимизиране на загубите. Стига да сме проче-
ли внимателно дребния шрифт от страниците с об-
щите условия и изключенията, при които застра-
ховката не покрива щети.

Другият често срещан проблем е с кадрите. 
Това е един от най-масовите проблеми на бизнеса в 
България. Квалифицирани кадри се намират труд-
но, а квалифицирани и лоялни още по - трудно. Най 
-често срещаният случай в бизнеса е следният: На-
значава се нов квалифициран служител, същият се 
обучава, изпраща се на курсове и квалификации в 
страната и чужбина, помага му се да навлезе в биз-
неса, за да изпълнява добре задълженията си. След 
три до пет години този служител напуска, отивай-
ки на работа при конкуренцията или правейки 
опит да отвори собствен конкурентен бизнес. 

Друга категория са хора, които се чувстват 
недооценени или умишлено са кандидатствали за 
дадена позиция, за да могат да извлекат допълни-
телни ползи. И в двата случая такива служители 
предприемат действия за лично облагодетелства-
не, нанасяйки щети на основния бизнес, поняко-
га фатални. Предпазването започва с подбора на 
хората. Проверка на лицата преди назначаването 
им на работа. На второ място е обучението по от-
ношение опазване на имуществото и тайната. На 
трето място е мотивацията за работа. Хората тряб-
ва да се чувстват мотивирани, полезни и оценени. 
Важни са възможността за развитие и добрите вза-
имоотношения на работното място. Възнагражде-
нието, като мярка за лоялност идва след създаване-
то на предишните условия. 

Следва една от функциите на фирменото кон-
траразузнаване - контрол лоялността на персона-
ла. Не на последно място е и правната рамка на 
договорите и вътрешно - фирмените документи, 

касаещи трудовите договори, правилниците и ор-
ганизацията на работа. В българското законодател-
ство липсват текстове, защитаващи работодатели-
те срещу нелоялни служители, решили да напуснат 
и да издадат фирмена тайна. Затова правната рамка 

е много важна. По този начин може да се осигури 
лоялност на работещите и напускащи служители.

Всяка една от споменатите набързо мерки има 
зад себе си много варианти на приложение, а ня-
кои са клонове от науката и техниката. За успешно-
то им прилагане се изисква специалист. Не просто 
човек, работил в армията, полицията или завършил 
корпоративна сигурност в някой университет, а 
човек с опит и познания. Въпреки, че мерките за 
сигурност са скъпо мероприятие и не може да се 
изчисли веднага техният принос за печалбата и 
стабилността, практиката показва, че тяхното под-
ценяване и не прилагане излиза неколкократно по-
скъпо и понякога има фатален край за даден биз-
нес.
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МАРИХУАНАТА - ЗА ИЛИ ПРОТИВ
Авторът е доктор в областта на сигурността и антитероризма. 

Почетен професор на IBC Kембридж. Хоноруван преподавател в АМВР.

Автор: д-р Асен Пейчев

Спорът, дали конопът 
(марихуаната, канабисът) е 
наркотик, е стар и се води 
от 1937 г. в целия свят. В 
България е регистрирана 
организация, която се бори 
за неговото легализиране.

До 1937 г. конопът е 
бил широко отглеждано 
влакнодайно растение и 
дори американската „Де-

кларация за независимост“ 
е написана върху хартия от коноп. Според един от защит-
ниците на това растение Джак Херър, наркотичният ефект 
от марихуаната е измислица на двама милионери. Това са 
индустриалецът Дюпон и вестникарският магнат Уилям 
Хърст. Те са финансирали кампанията против марихуаната, 
водена от агента на бюрото за борба с наркотиците Хари 
Анзлингър. Вестниците на Хърст публикували неговите 
материали и щедро го финансирали. Именно агент Анзлин-
гър е лансирал мексиканската дума марихуана, за да заблуди 
обществото, че става дума за обикновен коноп, канабис.

Причината Дюпон и Хърст да финансират кампанията 
срещу марихуаната била икономическа. Наскоро бил из-
обретен начин за лесен добив на хартия от конопа и това 
съсипвало бизнеса на Хърст, който произвеждал хартия от 
дървесина. Дюпон пък искал да отстрани от пазара коно-
пените платове. През 1938 г. той патентова „изкуствената 
коприна“ - найлона.

В резултат на тази негативна кампания, през 1937 г., 
Конгресът на САЩ приема закон за данъчно облагане на 
марихуаната, по 100 долара на декар. Така започва преслед-
ването на марихуаната, което продължава и до днес. За раз-
лика от повечето държави в Европа, където има толерант-
ност към марихуаната, в България отношението към нея е 
доста твърдолинейно. Тя попада в една категория с всички 
твърди наркотици.

Консуматорите й са заклеймени като наркомани, въ-
преки, че тяхната зависимост е лесно оспорима. Дискуси-
онен остава въпросът, дали легализацията и декримина-
лизацията на марихуаната и употребата й ще е фактор за 
намаляване на проблемите в обществото ни.

Всеки от доводите „За“ и „Против“ може да бъде много 
добре обоснован с необходимите доказателства. Аз ще се 
опитам да представя доказателства в посока за легализира-
не на употрбата на марихуаната в няколко посоки.

Ето част от доводите, за които бих искал да се получи 
дискусия в обществото: 

Една легална система за производсто и употреба на 
марихуаната ще донесе милиарди левове приходи към 
хазната. Легалната система ще отнеме огромни средства 
от организираната претъпност и ще намали корупцията в 
системата на правоохраната и правораздаването. Ще от-
падне възможността за създаване на криминални досиета 
на голям процент потребители, които в голямата си част са 
млади, образовани хора. Искам да припомня на противни-
ците на марихуаната, че и президентът Буш и президентът 
Обама признаха, че като младежи са пушили трева. Би бил 
интересен отговорът на въпрос, зададен на българския из-
бирател - дали би гласувал за президент, за когото се знае, че 
като младеж е пушил трева.

Не е маловажно и това, че дебатът за легализиране на 
марихуаната среща отпор от специалисти в тази област 
като лекари, психолози, а и самото общество в по - голямия 
си процент е против. А то е против, защото не прави разли-
ка между меки и твърди наркотици. Обществото не гледа на 
тях през призмата на медицински обосновани аргументи, а 
от призмата на социалната им санкция.

Задавам си въпроса, дали прилагането на холандския 
опит в България ще ограничи или ще стимулира разпрос-
транението на марихуаната? Засега може само да се гадае.

Едно обаче е сигурно: невъзможно е да се води дебат 
за легализирането на марихуаната, преди обаче общество-
то да може да я идентифицира.

Всъщност, употребата на наркотици е поредният най 
-обикновен обществен порок, който не би могъл да бъде 
изкоренен и затова трябва да бъде декриминализиран и по-
ставен в законови рамки. Всички добре знаем, че пазарът на 
наркотици винаги ще го има и той няма как да изчезне. Сега 
този пазар се контролира от престъпния свят, но ако се ле-
гализира, фирмите, които произвеждат този продукт, ще го 
произвеждат по утвърден стандарт, с гарантирано качест-
во, ще осигуряват работни места и ще плащат данъци, от 
които данъци може да се отделят средства за превенцията 
и лечението на зависимите.

Надявам се с тази кратка статия да се сложи началото 
на дискусия в обществото по този проблем и да се премине 
към предложения за законодателни промени, защото съ-
ществуващите в момента закони в тази област са морално 
остаряли и ненужно натоварващи съдебната система.
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СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА 
СИГУРНОСТ

За да можем да дефинираме идеята за това, 
какво всъщност представлява съветът за на-
ционална сигурност, трябва да тръгнем малко 
по - отдалече. Модерно е в България да правим 
нещата така „както са в европейските държави“ 
или „както е в Щатите“… и макар в доста от слу-
чаите този пренос на ноу-хау е полезен, в случая 
с управлението на българските специални служ-
би, той е неприложим. 

Имайки предвид, че Съветът за сигурност 
е върхът на йерархията на специалните служби 
или поне информационният такъв, трябва да се 
опитаме да опишем тази йерархия и да си зада-
дем въпроса: „Как всъщност основният потре-
бител на техния продукт – Министерски съвет 
(т.е. Правителството, изпълнителната власт), 
осъществява управлението на този сложен кон-
гломерат от структури, функции и дейности?“. 

За съжаление, през последните 23 години 
липсва действащ орган, който дори да е бледо 
подобие на Военния отдел на ЦК на БКП, който 
да ръководи реално специалните служби. Тук се 
абстрахираме от политическия контекст на този 
орган, от неговата ефективност и резултатите от 
това ръководство. Разсъждаваме само за функ-
ционалността на модела. Реално погледнато, 
няма как Министър-председателят да управлява 
националната сигурност, въпреки че това му е 
вменено в „длъжностната характеристика“, за 
това няма дори физическата възможност. При-
чината е в това, че на него му липсва „щаб“ – ор-
ган, който да превежда нуждите на национална-
та политика на език, разбираем за специалните 
служби и обратното. 

От това е породена и първата функция на 
СНС – ще я нарека „комуникационна“. Какво 
имам предвид: Не е възможно правителство-
то да бъде сформирано от знаещи и можещи 
във всички сфери на обществения живот хора. 
Оставяме настрана другите специфични сфе-
ри – икономика, здравеопазване и т.н. Концен-
трираме се изцяло върху въпроса за национал-
ната сигурност, който засяга всички проблеми, 
решавани от различните секторни политики в 
правителството по такъв начин, че обезсмисля 
голяма част от тях, ако не бъде взет предвид. 
Това е пределно ясно. Тук идва и ролята на 

СНС, който трябва да служи като свързващо 
звено, комуникатор между експертните нива на 
различните министерства, агенции и т.н. Т.е ка-
къвто и проблем да възникне, в която и да е сфе-
ра, той трябва да бъде верифициран, проверен 
чрез СНС дали не е свързан, породен или може 
да доведе до последствия, свързани с национал-
ната сигурност. Така СНС ще има възможност 
бързо, правилно и ефективно да разпределя по-
соката на разхода на сили и средства за неговото 
решаване. В противен случай може да се окаже, 
че дадена политическа инициатива, която на 
пръв поглед е разумна и полезна, да се окаже, 
в крайна сметка с негативно въздействие върху 
държавата и обществото. 

По този повод се досещам за емблематичния 
пример с Българската национална телевизия. 
Организация, финансирана от държавния бю-
джет с 60 милиона лева (2013 г.), резултатите от 
дейността, на която до момента не са подлагани 
на задълбочен одит от гледна точка на национал-
ната сигурност. Само два прости факта поста-
вят под съмнение приносите на тази държавна 
институция към сигурността – пристрастното 
отразяване на протестите през юни – юли 2013 
г. и постоянното излъчване на филми на ВВС 
(британската национална телевизия).

Втората функция на СНС, може условно 
да я наречем „обучителна“. Въпреки всеобщото 
мнение, правителствата и въобще управлението 
на държавата е невежо, по отношение на про-
блемите, свързани със сигурността на държава-
та. Тук идва и ролята на СНС - да формулира 
правилни разузнавателни изисквания от страна 
на изпълнителната власт към специалните служ-
би. Т.е. да дефинира и формулира даден проблем 
така, че той да е разбираем и в двете посоки – от 
службите към правителството и обратно. 

Доста често политиците търсят решение на 
въпроси, които отдавна вече имат решение във 
файловете на службите, а службите захранват 
изпълнителната власт с „баластра“ – ненужни 
решения, плод на собственото си разбиране за 
проблемите на държавата. СНС трябва да е този 
орган, който да учи политиците на това какъв 
инструмент на държавната власт са службите и 
респективно да образова службите за политиче-
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ската целесъобразност при взимане на конкрет-
ни решения.

Тук може да добавим и ролята на СНС при 
планирането и провеждането на различни опе-
рации, които са в интерес на националната си-
гурност, както на територията на страната, така 
и извън нея. Съветът трябва да притежава необ-
ходимия инструментариум и преки връзки, чрез 
които да може да дефинира адекватен отговор 
на целесъобразността от такива действия. Т.е. 
докато се взима решение, съветът да може да 
формулира независима експертиза по темата, 
която да не е свързана с нормалните канали за 
аналитична дейност и взимане на решения въ-
тре в службите. В такава ситуации, службите са 
склонни на херметизъм и на самовнушение по 
даден проблем, свързан директно или индирект-
но с тях. По този начин те, волно или неволно 
дефинират решения, водени от собствения си 
вътрешноведомствен интерес, чрез които сугес-
тират изпълнителната власт. Тази функция на 
СНС е трета и може да се нарече „балансира-
ща“. 

Четвъртата, и за сега най-важната функция 
на СНС е координиращата. Когато говорим 
за тази функция имаме предвид, че тя се отна-
ся само да координацията на разузнавателния 
продукт. Това, което на запад наричат „интели-
джънс“. Т.е. координация на информационния 
продукт, който излизайки от службите стига до 
изпълнителната власт. 

За да съм по – ясен, ще формулирам накрат-
ко нивата на аналитична дейност за нуждите на 
националната сигурност. Те, в цял свят, са три-
основни: тактически анализ, оперативен анализ 
и стратегически анализ. 

Тактическият анализ обслужва и ръководи 
ежедневната дейност на специалните служби. 
Той има за задача да формулира адекватни ре-
шения за мероприятията и действията на все-
ки оперативен служител, на всяко оперативно 
звено. Той поддържа, осигурява избраната за 
най-целесъобразна тактика за решавате на да-
ден проблем. Неговият най-висш продукт са 
т.нар. информационни съобщения. Т.е. на това 
ниво обикновената (тактическата) информация 
се отделя от тази, която има значение не само 
за дейността на отделното тактическо звено, но 
има и значение за дейността на цялата служба 
или за националната служба въобще. 

Тази, която има такива характеристики, се 
категоризира по познатите формули 3х3 и 6х6 и 
оформена като информационно съобщение, се 
предава нагоре към оперативното ниво на ана-
литична дейност.

Дори тук си позволявам да изкажа еретична-
та мисъл, че за да не се прекъсва информацион-
ният поток още на това базово ниво, в службите 
трябва да има ясно разделение на администра-
тивни и оперативни ръководители, но това е 
тема на друг разговор.

Да се качим сега на ниво оперативен ана-
лиз. Това е аналитична обработка на информа-
цията, която изготвя разузнавателен продукт, 
имащ отношение към дейността на службата. 
Дефинирана е с даден закон и има отношение 
към предвижданите операции за изпълнение на 
формулираните задачи. Част от продукта се из-
ползва, за да се осигуряват тези операции, а част 
от „интелиджънса“, имащ значение за национал-
ната сигурност на държавата, или който е изгот-
вен в резултат на спуснатите от изпълнителната 
власт задачи, се изпраща на своите потребители. 
Например, в законите на почти всички служби 
има такъв императив – да предоставят инфор-
мация на председателя на Народното събрание, 
премиера и президента.

И ето тук стигаме до същинския пролем! 
Кой извършва стратегическия анализ? Този 
продукт, който е необходим не само за форму-
лиране на сегашната политика на страната, но и 
този, който ще осигурява изпълнението на це-
лите на Стратегията за национална сигурност! 
Ето тук е може би и най-важната роля на СНС. 
Не е целесъобразно да се структурира звено, 
което да има за задача да извършва „стратеги-
чески анализ“. Излишен разход, и е невъзмож-
но в него да намерят място всички необходими 
експерти, които да са гъвкави и адекватни на 
стратегическите нужди на държавата. Затова 
СНС трябва да има капацитета да координира 
усилията на вече съществуващи, безспорни със 
своята експертиза „тинк-танкове“! Т.е. да фор-
мулира проблема и да има експертизата да опре-
дели правилно кой може да реализира аналитич-
ната дейност по дадения проблем. Какви са тези 
тинк-танкове? 

На първо място БАН, университетите, из-
следователски центрове, частни компании, не-
правителствени организации. Това е модерно-
то публично-частно партньорство, а защо не и 
конкуренция. Именно на тях, чрез СНС, трябва 
да се поставят за решаване задачи, свързани с 
разработването на стратегически разузнавател-
ни продукти. Това е изключително рационал-
но и ефикасно, но само ако тези поръчки бъдат 
формулирани правилно и полученият продукт е 
относим към разузнавателните нужди и изиск-
вания. Затова считам, че без тази функция – „ко-
ординацията“, СНС е безсмислена структура. 
Ако той не може да играе ролята на свързващо 
звено, на буфер, на диспечер на информацията 
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между всички основни играчи на полета на на-
ционалната сигурност, то той е излишен.

Всичко написано до тук ни води до логичния 
въпрос – „Каква да е структурата и какви спе-
циалисти трябва да бъдат назначени в СНС“? 
Структурата трябва да е ясно определена чрез 
закон, за да не бъде лесно за  всяко правител-
ство, в зависимост от случайната си експертиза 
в областта на националната сигурност, да вли-
яе на неговия капацитет. Важен и необходим е 
гръбнакът от администрация. Това е структу-
рата, която ще функционира непрестанно и с 
времето ще натрупа достатъчно опит и ще се 
ориентира добре в сигурността на държавата. 
Важен елемент е ядро от 5 – 6 до 10 експерти в 
областта на националната сигурност – държав-
ни служители. 

Това е „съветът на старейшините“, който 
трябва да има доказана експертиза в различни 
области на науката, но задължително е опитът 
им да е свързан и с решаване на сериозни въ-
проси, свързани с националната сигурност. За 
да може да изпълнява функциите си, СНС ще се 
нуждае от широк кръг от „съветници“, които в 
нормална за държавата обстановка, да се съби-

рат веднъж седмично за обсъждане на актуални 
въпроси. Може да се създадат и профилирани, 
гъвкави работни групи. Ако има нарастване 
на обема работа, този съвет става постоянно 
действащ или изцяло или по групи. 

И остава открит последният въпрос, кой 
може да ръководи подобен орган? За най - уда-
чен вариант аз считам, профилът на този ръково-
дител да включва работа в специалните служби, 
но едновременно с това да има и опит в частния 
бизнес. Тази комбинация, според мен дава най-
добрите резултати, защото натрупаният в служ-
ба на държавата идеализъм и херметизъм, най - 
добре се лекува със сблъсък с реалния бизнес. 
Експерт, преминал през тези житейски уроци, 
би имал най - уравновесената и безпристрастна 
експертиза, а именно такава е необходима, за 
да се ръководи най - важният за сигурността на 
държавата орган.
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Неправителствените организации в началото 
на XXI век играят ключова роля при изграждането 
на демократични основи и създаване на принципи и 
норми за спазване на човешките права. Една голяма 
част от тези НПО имат международен характер и се 
опитват да се впишат в различни модели на държав-
но управление в далечни точки по света. 

В Русия през 2012 година Държавната дума 
(Федерално събрание на Руската федерация, Долна 
камара) приема закон, според който НПО приемат 
статута на „троянски кон“. За новия закон гласуват 
374 депутати от мнозинството на „Единна Русия“, 
социалдемократите и комунистическата партия. 
Единствената партия, която не изявява желание да 
гласува този закон е „Справедлива Русия“. Като „гла-
вен архитект“ на това, кои НПО да попадат под уда-
ра на закона, Владимир Путин решава това да бъдат 
тези организации, които имат преки интереси към 
промяна на политическото управление и получава-
щи чуждо финансиране. 

Президентът направи изключение за сфери, 
свързани с науката и нейните изследователски ла-
боратории, културата, здравеопазването, физкулту-
рата и спорта, екологията, социалните дейности. За 
разлика от други страни като Египет и Венецуела, 
например, Русия действа по-либерално спрямо не-
правителствените организации. Както в другите 
страни, така и Русия решава да създаде регистър за 
неправителствени организации с чуждо финансира-
не. Дейността, с която се занимават организациите, 
попаднали в този списък, внимателно се проучва и 
анализира, като докладите биват представяни пред 
Държавната дума. Тези действия, според някои ана-
лизатори, налагат пряк контрол върху организации-
те, желаещи да бъдат опозиция на сегашния полити-
чески апарат.

Няколко са основните причини, поради кои-
то Владимир Путин прибягва до тези мерки и те 
са свързани главно с действия, определяни като за-
плахи за сигурността на държавата като: протестни 
шествия и размирици, разследваща журналистика, 
действията на различни правозащитници и др.

Причините за тези законодателни инициативи 
спрямо НПО се коренят в събитията, случили се по 
времето на изборите за държавен глава. Протестите, 
които бяха в почти цяла Русия, принуждават Влади-
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мир Путин да вземе решение да отреже техните ко-
рени, като спре тяхното външно субсидиране. Този 
ход е повече от успешен за президента, като проте-
стите намаляват и главните инициатори изплуват на 
преден план. 

Определянето на голяма част от НПО, работе-
щи и занимаващи се с политика и сигурност като 
агенти, води до сериозни промени в третия сектор. 
Броят на НПО в Русия към момента е 670 000, като 
голяма част от тях се финансират именно от На-
ционална фондация за подкрепа на демокрацията 
(NED). Смята се, че тези руски мерки са в отговор 
на американските закони като „Закон за регистра-
ция на чуждестранните агенти“ и Законът „Магнит-
ски“. Законът „Магнитски“ дава право да се санк-
ционират руските чиновници и официални лица, 
попадащи в списъка на лицата, визирани в него. 
Дали стъпките на САЩ и Русия са още една форма 
на остър диалог между двете държави е трудно да се 
определи, но е сигурно, че НПО изживяват период 
на недоверие и изхабяване. 

За да избегнат ударите на руското законодател-
ство, неправителствените организации в лицето на 
„¼ e voice”, “Московската хелзинска група“(MHG), 
„Мемориал“, “За правата на човека“, измислят някол-
ко стратегии за решаване на проблема: приемане 
на санкциите и обжалване пред международните 
съдилища, децентрализиране на паричните потоци, 
свързани със субсидиране на организациите, строг 
подбор на кадрите си и др. Използването на тези 
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методи от страна на НПО цели да разколебае ру-
ското правителство, което да охлаби затягащата се 
примка за контрол. Людмила Алексеева, ръководи-
тел на Московската хелзинска група споделя: „Ние 
оцеляхме по време на съветската сила, ще оцелеем 
и сега“. Тази закана на Алексеева идва и в отговор 
на това, че USAID прекратява дейността си в Русия, 
заради това, че президентските избори са били пре-
върнати в „кал“ според Александър Сидейкин, един 
от авторите на закона за „чуждите агенти“. USAID 
е изразходвала около 2.7 млрд. долара за различни 
проекти, свързани с опазване правата на човека от 
началото на нейното функциониране на руска тери-
тория. Тези данни внасят безпокойство сред руски-
те власти и затова законът за регистрацията на фи-
нансирането на неправителствените организации 
цели да разграничи руските НПО от тези с амери-
канско попечителство, като това ще доведе, според 
правителството на Русия, до „истински граждански 
сектор“.

Владимир Путин многократно заявява, че не-
правителствените организации са полезни инстру-
менти за оформяне на национална и международна 
политика, но също така и за критикуване на прави-
телства. Той е наясно с възможностите на органи-
зациите и техните цели и желае руските НПО да 
имат свой облик, който да не бъде слуга на „богати-
те“. Проблемът за независимостта на организациите 
стои на дневен план пред правителството, като то 
трябва да съумее да върне ролята им на втора дви-
жеща сила в Русия. 

Освен откритите действия на Хилари Клинтън, 
която неведнъж застава зад действията на НПО в 
Русия, подобни действия се наблюдават и от стра-
на на Европейския съюз, в лицето на Катрин Аш-
тън, първи външен министър на Европейския съюз 
(върховен представител на Европейския съюз по въ-
просите на външните работи и политиката на сигур-
ност). Тя е на мнение, че приетият закон от руска 
страна не може да бъде сравняван с този от САЩ и 
страните от ЕС. До сега никой, обаче не е обяснил 
защо е така и по какво се различават критериите на 
различните закони? Защо едни закони в западните 
страни и САЩ се възприемат като нещо нормално, 
а в Русия не? Остава висящ и въпросът, свързан с 
употребата на НПО като инструмент за разузнава-
телната дейност. Размяната на агенти между Русия 
и САЩ даде ясен сигнал на всички, че тези методи 
за противоборство са все още активни, тъй като те 
са най – качественият метод за добиване на инфор-
мация. В Русия, ясно се забелязва замяната на мекия 
елцинов подход с твърдата ръка на Путин, която 
показва на света, че няма нужда някой да напътства 
бившата съветска република. 

През октомври месец 2012 година бе приета 
още една законодателна промяна, която Путин одо-
брява - за разширяване на понятието „държавна из-
мяна“ в руския наказателен кодекс. Тя има за цел да 
респектира всяко едно действие на НПО, свързано 
с протести или инициативи, целящи извършване 
на подривна дейност. Президентът на Русия смята, 
че неправителствените организации са само една 
малка част от държавата, която САЩ желаят да уп-
равляват: „Те искат да контролират всичко. Аз вече 
говорих по този въпрос на откритата телевизионна 
линия за въпроси на гражданите. Понякога оставам 
с впечатление, че на САЩ не им трябват съюзници, 
а васали“. С тези изказвания Путин недвусмислено 
обвинява САЩ като първопричина за повечето не-
уредици в Русия. Той стига и по - далеч, като заявява, 
че бедните стават още по бедни, поради зависимост-
та от някои страни. Тези констатации са правени в 
пряк паралел с енергийната сигурност и добиване 
на петрол и газ. 

Путин смята, че основната цел на американ-
ското правителство е да сложи ръка върху евтините 
енергийни продукти. В Европа, Русия е монополист 
и налага пряко своите интереси, като цените са съо-
бразени с националните интереси на страната. За да 
може САЩ да бъде по близо до енергийния пазар 
на Русия, е прекратено действието на поправката 
„Джаксън – Веник“, която имаше за цел да регулира 
търговията между САЩ и „непазарните“ икономи-
ки, които ограничават емиграцията и другите чо-
вешки права. Заявката за тази промяна е и ход за 
смекчаване на обстоятелствата свързани с финанси-
рането на НПО в Русия.



24 Professional 

І. УВОД
Глобалните геополитически промени в края на 

ХХ век генерираха нови противоречия и създадоха 
предпоставки за нови по характер рискове и заплахи. 
Научно-техническата революция и глобализацията 
изправиха света пред нов преход - прехода от модер-
но индустриално към постмодерно информационно 
общество. Този преход се характеризира с невиждани 
динамични изменения в характера и мащабите на рис-
ковете и заплахите за сигурността.

Като ключови фактори, определящи стратегиче-
ската среда за сигурност, се утвърждават глобализа-
цията, нарастващата сложност и непредвидимост на 
асиметричната война, променящите се демографска и 
околна среда, оформянето на райони с нестабилна по-
литико-социална среда и ниско ниво на икономическо 
развитие, радикалните идеологии и нерешените кон-
фликти.

„Национална сигурност“ е състояние на обще-
ството и държавата, при което са защитени основните 
права и свободи на българските граждани, държавните 
граници, териториалната цялост, независимостта и су-
веренитетът на страната и е гарантирано демократич-
ното функциониране на държавните и гражданските 
институции, в резултат на което обществото и нацията 
запазват и увеличават своето благосъстояние и се раз-
виват. 

Националната сигурност на България може да 
бъде гарантирана само от стабилна демократична по-
литическа система, способна да действа решително и 
без колебания, опирайки се на обществена подкрепа. 
Приоритетно значение за по-нататъшното развитие на 
държавата и за нейната вътрешна и външна стабилност 
имат консолидирането на държавността, повишаване-
то на отговорността на държавата за поддържане на 
нормален политически процес, стабилизирането и усъ-
вършенстването на демократичните устои на общест-
вения живот, недопускането и предотвратяването на 
разрушителни тенденции, застрашаващи гражданския 
мир и сигурността на българския гражданин. Равни-
щето на сигурност се определя от степените на защита 
и на ефективно реализиране на интересите на българ-
ските граждани, общество и държава, които в съвкуп-
ност съставляват националните интереси. 

Интересите на българските граждани са в реално-
то гарантиране на конституционните права и свободи, 
личната безопасност, повишаване на качеството и рав-
нището на живота, на социално и здравно осигуряване. 
Интересите на гражданското общество са в утвържда-
ването на демокрацията, гражданския контрол върху 
институциите и свободата на сдружаване, в правата на 
религиозните, етническите и малцинствените групи, 
в съхраняването на националните духовни и културни 
ценности и традиции.

 Интересите на държавата изискват защита на кон-
ституцията, суверенитета и териториалната цялост на 
страната, постигане на политическа и финансова ста-
билност на икономическото и социалното развитие, 
строго спазване на правовия ред, равнопоставеност и 
взаимноизгодно международно сътрудничество. 

Националната сигурност на България може да 
бъде гарантирана, когато страната успешно реализира 
националните интереси, цели и приоритети и при не-
обходимост е в състояние ефективно да ги защити от 
външна и вътрешна заплаха.

Външните и вътрешните заплахи за националната 
сигурност са подробно разписани в приетата Страте-
гия за национална сигурност на Р България. 

Външни заплахи за националната сигурност са:
• Глобализация;
• Асиметрични заплахи;
• Международен тероризъм и екстремизъм;
• Разпространение на оръжия за масово унищожение 

/ОМУ/;
• Трансгранична организирана престъпност;
• Киберпрестъпност;
• Регионални конфликти;
• Икономическа и финансова криза;
• Енергийна и екологична сигурност;
• Вътрешни заплахи за националната сигурност са :
• Битовата и организирана престъпност;
• Корупцията и корупционните практики;
• Трафикът на наркотици;
• Нелегална миграция и трафикът на хора;
• Данъчни и финансови престъпления;
• Прането на пари;
• Бедствия и извънредни ситуации;

ІІ. СЪСТОЯНИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА НАЦИО-
НАЛНА СИГУРНОСТ

Системата за защита на националната сигурност се 
състои от:

• Министерството на вътрешните работи – МВР;
• Държавна агенция „Национална сигурност”- ДАНС;
• Националната разузнавателна служба - НРС;
• Национална служба за охрана – НСО;
• Министерството на външните работи – МВнР;
• Министерството на отбраната – МО;
• Въоръжените сили на Република България – ВС на 

РБ;
• Служба „Военна информация” към министъра на от-

браната – СВИ-МО;

1. Общо състояние на системата за национална си-
гурност
Основните слабости във функционирането на систе-

мата за национална сигурност се свеждат до:
1.1. Некачествена нормативна уредба и/или липсата 

на такава; 
С приемането на Конституцията на Република Бъл-
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гария през 1991 г. се постави началото на създаването на 
нова съвременна нормативна уредба на дейностите по 
защитата на националната сигурност и опазването на об-
ществения ред и органите, които ги осъществяват. 

През целият 20-годишен период сферата на защи-
тата на националната сигурност претърпява редица 
промени, както в организационен, така и във функцио-
нален и принципен аспект. 

Към настоящият момент е приета от НС и е в сила 
от 1998 г.  Концепция за национална сигурност на 
Р България, която представлява приети политически 
виждания за защита на българските граждани, обще-
ството и държавата от външни и вътрешни заплахи от 
всякакво естество, при отчитане на наличните ресурси 
и съобразявайки се с нивото на гаранциите, които ни 
дават световната, евроатлантическата и европейската 
система са сигурност и стабилно развитие. Концеп-
цията за национална сигурност институционализи-
ра консултативната и координационната дейност на 
най-високо равнище на изпълнителната власт, като 
същевременно създава възможности за включване на 
представители на други отговорни фактори в разра-
ботването, провеждането и контрола на политиката за 
сигурност. Направени са първите стъпки към форми-
ране на система за национална сигурност и на разуз-
навателна общност в Р. България. Поставя се началото 
на редовното отчитане на правителството пред Народ-
ното събрание за състоянието на националната сигур-
ност, за политиките за нейната защита и за реализиране 
на националните интереси. Този процес не намира не-
обходимото развитие в последвалите периоди. Към на-
стоящия момент концепцията е напълно остаряла като 
стратегически документ и не отговаря на реалностите 
и заплахите на новото време.

През 2010 г. е приета от НС и Стратегия за на-
ционална сигурност на Р България, която е осново-
полагащ документ за единно формиране, планиране, 
осъществяване, координиране и контрол на политика-
та за национална сигурност, провеждана от държавни-
те институции в сътрудничество с гражданите и техни-
те организации. В приетата Стратегия за Национална 
сигурност са изведени приоритетите и националните 
интереси, направен е анализ на рисковете и заплахите 
на средата за сигурност – външна и вътрешна, описани 
са секторните политики за сигурност, като се очертани 
и основните насоки за действие на системата за нацио-
нална сигурност. По мнение на повечето експерти в 
областта на сигурността, тя не отговаря изчерпателно 
на заплахите за националната сигурност към настоящ-
ия момент и има повече пожелателен характер, като в 
нея липсва конкретика и ясно очертани и дефинирани 
цели и задачи.

Важни елементи на системата за национална си-
гурност не функционират в единно правно простран-
ство, работят без ясна концептуална рамка и модел, 
без закони, които да уреждат тяхното устройство и 
управление. Това се отнася и за Националната разузна-
вателна служба /НРС/, Служба „Военна информация“ 
и Националната служба Охрана /НСО/, които нямат 
свои закони, сами си поставят цели и задачи и ги ре-
шават в повечето случаи в условия на безконтролност. 
Това е една от причините за допуснатите проблеми и 
слабости в някои сектори от тяхната дейност.

Структурите, отговарящи за вътрешната сигур-
ност и обществения ред, като част от системата за за-
щита на националната сигурност, през годините пре-

търпяват редица промени и към настоящия момент 
функционират на базата на Закон за МВР, който през 
последните пет години е изменян и допълван общо 27 
/двадесет и седем/ пъти. 

1.2. Неправилно устройство и функциониране на сис-
темата за национална сигурност;
Президентът на Р. България оглавява Консултати-

вен съвет за национална сигурност, чийто статут е 
определен от Закона за консултативен съвет за нацио-
нална сигурност. Консултативният съвет за национал-
на сигурност е съвещателен орган по въпросите на 
националната сигурност, който провежда редовни и 
извънредни закрити заседания и изготвя становища и 
предложения в областта на националната сигурност. 
Консултативният съвет за национална сигурност към 
Президента на републиката формира политико-кон-
султативното равнище в системата за национална 
сигурност. Неговата роля е да формира широко об-
ществено съгласие по проблемите на националната 
сигурност. По една или друга причина, през годините 
Консултативния съвет не отговоря на очакванията на 
гражданското общество по важни за националната си-
гурност въпроси, като не провежда редовни заседания, 
не се събира при възникване на необходимост от взе-
мане на решения по важни за страната и гражданското 
общество въпроси, и на практика остава изолиран от 
процесите и събитията в страната.

Съществена роля за правилно функциониране на 
системата за национална сигурност има Съвета по 
сигурност към МС, който е определен като консулта-
тивен и координационен орган към Министерския съ-
вет, с основна задача да подпомага правителството при 
осъществяване на общото управление на системата за 
защита на националната сигурност. Той би следвало да 
координира оперативното изпълнение на държавната 
политика и предоставя необходимата консултация на 
правителството и съответните органи на държавната 
власт при подготовката и изпълнението на решенията 
от тяхна компетентност. Съветът създава организация 
и следи за изпълнението на стратегията за национална 
сигурност. 

Дейността, функциите и задачите на Съвета за 
сигурност към Министерския съвет не са регламен-
тирани със закон, като към настоящият момент той 
функционира на основата на правилник, който не го 
натоварва с отговорностите произтичащи от неговото 
предназначение на единен държавен орган, организи-
ращ взаимодействието и координиращ дейностите в 
системата за национална сигурност.

Една от основните причини за неправилното 
функциониране на системата за национална сигурност 
и за несправяне с основните задачи и дейности на спе-
циалните служби е свързана с липсата на координация 
и взаимодействие между тях, поради липса на закон за 
дейността на Съвета, както и подчинеността им към 
различни институции.

От извършеният анализ на структурите, с предмет 
на дейност придобиване на разузнавателна информа-
ция се установява, че въпреки множеството констата-
ции тези структури остават изолирани от процесите на 
промяна и в резултат не получават необходимата зако-
нова уредба. 

Началото на процеса на промяна и развитие на 
тези служби следва да започне със създаване на ясна и 
стабилна нормативна уредба на основните принципи, 
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управление, дейности, задачи, правомощия и органи-
зация на тези структури. В нея следва да бъде изцяло 
институционализирана структурата на системата за 
национална сигурност, която да бъде изцяло подчине-
на на изпълнителната власт.

Друга основна причина за неефективното функ-
циониране на системата за национална сигурност, е 
че службите и най-вече право-охранителните органи 
не се ползват с висока степен на обществено доверие. 
Системата за национална сигурност не генерира граж-
данска сигурност, доверие и защита интересите на от-
делния гражданин. Тя изостава от новите реалности, 
изискващи освен „национална сигурност”, да генерира 
и сигурност за хората, за техните домове, за работното 
място, за обществото и извън страната.

Съществена слабост за неправилното устройство 
и функциониране на системата за национална сигур-
ност е, че тя не допуска граждански контрол върху дей-
ността и управлението на специалните служби. Липсва 
и информационен баланс между публичност и секрет-
ност на действията и дейностите на структурите от 
системата за национална сигурност.

Същевременно с това тя допуска злоупотреби 
с информационните и материални възможности за 
користни политически и икономически интереси на 
власт имащите, както и партийни вмешателства в дей-
ността им. 

Не на последно място системата за национална си-
гурност не осигурява адекватна на финансовите разхо-
ди – услуга „Вътрешен ред, сигурност и отбрана”.

2. Вътрешна сигурност и обществен ред
Основните слабости във функционирането на 

системата за вътрешна сигурност и обществен ред  се 
свеждат до:
2.1. Неясно дефинирани функции, задачи и отговорности 

на основните структурни звена;
2.2. Ненужни структурни звена и раздути администра-

тивни щатове;
2.3. Дублиране на дейности и изпълнение на несвойстве-

ни функции и задачи;
2.4. Слаби ръководни кадри, липса на приемственост, 

обучение и професионализъм в работата;
2.5. Ниска ефективност в оперативно-издирвателната 

работа, изготвянето и реализирането на стратегии за  
превенция, предотвратяване, разследване и разкрива-
не на престъпления, събирането на качествен доказа-
телствен материал и защитата на свидетели;

2.6. Несправяне с битовата и организирана престъпност;
2.7. Несправяне с корупцията и корупционните практи-

ки, както в системата на МВР, така и по високите ета-
жи на властта;

2.8. Подценяване противодействието на терористични 
заплахи;

2.9. Липса на адекватна реакция за защита на населението 
при бедствия и извънредни ситуации;

2.10. Липса на справедливост и диференцираност в за-
плащането и категорията труд между административ-
ните звена и специализираните структури;

2.11. Нисък социален статус и демотивация на служи-
телите;

3. Специални служби
Основните слабости във функционирането на спе-

циалните служби се свеждат до:
3.1. Некачествена нормативна уредба и/или липсата на 

такава; 

3.2. Неправилно устройство и функциониране на служби-
те за сигурност;

3.3. Неясно дефинирани функции, задачи и отговорности 
на специалните служби;

3.4. Липса на координация и взаимодействие между тях;
3.5. Слаби ръководни кадри, липса на приемственост, 

обучение и професионализъм в работа;
3.6. Ниска ефективност и качество в контраразузнавател-

ната, разузнавателна и оперативно - издирвателната 
дейност;

3.7. Слаба информационно-аналитична и прогностична 
дейност;

3.8. Подценяване на противодействието на терористични 
заплахи и киберпрестъпността;

4. Основни проблеми на системата за национална си-
гурност

4.1. Неефективна и ефикасна нормативна уредба неотго-
варяща на предизвикателствата на новото време, на 
националните интереси, цели и приоритети на дър-
жавата и обществото;

4.2. Неправилно устройство и функциониране на систе-
мата за национална сигурност, с дублиращи се и не-
ясно дефинирани функции, задачи и отговорности на 
основните структурни звена;

4.3. Неефективни структурни, административни и науч-
но-технически реформи в системата за национална 
сигурност, които запазват своето статуквото през це-
лия период на прехода;

4.4. Слаба, тромава и корупционна кадрова политика, не-
достиг на кадри в основните структурни звена и на-
значаване на слаби ръководни служители в системата 
на национална сигурност;

4.5. Липса на качествено обучение, приемственост и про-
фесионализъм в работата;

4.6. Ниска ефективност и качество в контраразузнавател-
ната и разузнавателна дейност, оперативно-издир-
вателната работа, информационно-аналитичната и 
прогностична дейност, изготвянето и реализирането 
на стратегии за превенция, предотвратяване, разслед-
ване и разкриване на престъпления, 

4.7. Несправяне с битовата и организирана престъпност, 
както и с корупцията и корупционните практики, как-
то в системата за национална сигурност, така и по ви-
соките етажи на властта;

4.8. Подценяване противодействието на терористичните 
заплахи и киберпрестъпността;

4.9. Лоша координация и взаимодействие между отделни-
те участници в процесите по защитата на населението 
и околната среда при бедствия и извънредни ситуа-
ции. Липсва превантивна дейност за недопускане и 
намаляване на щетите от бедствия.

4.10. Нисък социален статус и демотивация на служите-
лите;

ІІІ. ПОЛИТИКИ, ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ В ОБЛА-
СТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

1. ПОЛИТИКИ НА УПРАВЛЕНИЕТО В ОБЛА-
СТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

1.1. Изграждане на ефективна система за национална 
сигурност, гарантираща демократичното функцио-
ниране на държавните и гражданските институции 
и способна да защити сигурността на българските 
граждани.

1.2. Създаване на необходимите условия и предпоставки 
за гарантиране сигурността на българските граждани, 
чрез повишаване усещането за сигурност и възвръща-
не доверието на гражданското общество към право-
охранителните органи.
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2. ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ В ОБЛАСТА НА НА-
ЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

2.1. Приемане на качествено нова нормативна уредба, 
отговаряща на предизвикателствата на новото 
време, на националните интереси, цели и приори-
тети на държавата и гражданското общество;

• Извършване на цялостен преглед на устройството 
и функционирането на системата за национална си-
гурност, ново степенуване на приоритетите в поли-
тиката за сигурност на база непрекъснато променя-
щата се среда за сигурност;

• Прилагане на комплексен между-институционален 
подход при изграждане на системата за национална 
сигурност;

2.2. Извършване на структурни и административни 
реформи в основните структурни звена на систе-
мата за национална сигурност, с оглед съвременни-
те заплахи и изменение на средата за сигурност.

• Предефиниране и диференциране на дейностите и 
задачите, правомощията и отговорностите на струк-
турите от системата за национална сигурност;

• Оптимизиране работата на структурите от система-
та за национална сигурност;

• Осигуряване на по-добро взаимодействие и коор-
динация в дейността на структурите от системата 
за национална сигурност, в съответствие с техните 
правомощия и компетенции;

• Осигуряване на откритост, прозрачност и отговор-
ност при формирането и провеждането на полити-
ките за сигурност;

2.3.  Ревизиране кадровата политика при подбор, на-
значаване, развитие на кариерата, назначаване 
на квалифицирани и професионално подготвени 
ръководни кадри в системата за национална си-
гурност. Предприемане на мерки за повишаване на 
професионалната подготовка, квалификацията и 
обучението на служителите, както и осигуряване 
на приемственост и професионализъм в работа-
та.

• Откритост и прозрачност при формирането и про-
веждането на кадровата политика;

• Повишаване капацитета и възможностите на служи-
телите от системата за национална сигурност.

• Професионализъм и компетентност на ръководните 
кадри;

• Постоянно усъвършенстване на качествата и позна-
нията на ЛС, чрез провеждане на качествена профе-
сионална подготовка и обучение.

2.4. Предприемане на реални действия за въвеждане 
на граждански контрол в дейността на струк-
турите от системата за национална сигур-
ност. 

• Демократичен контрол над системата за национална 
сигурност;

• Диалог и разширено партниране между гражданите, 
гражданското общество и бизнеса със структурите 
от системата за национална сигурност;

• Откритост, прозрачност и активни консултации с 
гражданското общество и бизнеса при формиране-
то на политики и в процеса на вземане на решения в 
областта на националната сигурност;

2.5. Извършване на структурни и административни 
реформи, както и организационно-щатни промени 
в структурите от системата на МВР;

• Премахване противоречието между Закона за ад-
министрацията, Закона за държавния служител и 
ЗМВР;

• Премахване на раздутите и неефективни админи-
стративни структури;

• Премахване изпълнението на несвойствени функ-
ции и задачи, както и дублиране на дейности и отго-

ворности.
• Редуциране щатната численост на МВР;
• Повишаване на социалния статус на служителите;
2.6. Постигане на по-голяма ефективност и качество 

в оперативно-издирвателната работа, изготвя-
нето и реализирането на стратегии за превенция, 
предотвратяване, разследване и разкриване на 
престъпления, както и реагиране при бедствия и 
извънредни ситуации;

• Повишаване усещането за сигурност в българските 
граждани;

• Възвръщане доверието на гражданското общество 
към право-охранителните органи и правозащитните 
институции;

• Ограничаване на посегателствата срещу личността и 
собствеността;

• Значително намаляване на битовата и криминална 
престъпност; 

• Своевременно реагиране за защита на населението 
при бедствия и извънредни ситуации;

• Значително подобряване обслужването на гражда-
ните при предоставяне услуги на гише;

2.7. Предефиниране функциите и задачите на специал-
ните служби за постигане на по-голяма ефектив-
ност и качество в контраразузнавателната и 
разузнавателна дейност, информационно-анали-
тичната и прогностична дейност, с приоритет 
противодействието на терористични заплахи, 
киберпрестъпността, корупцията по високите 
етажи на властта, прането на пари и защитата 
на стратегически обекти и дейности;

• Извеждане противодействието на корупцията и ко-
рупционните практики като приоритет в работата 
на специалните служби;

• Извеждане на превенцията и противодействието на 
терористични заплахи и киберпрестъпността като 
приоритет в работата на специалните служби;

• Значително подобряване на ефективността и качест-
вото на работа на специалните служби.

ІV. ДЕЙСТВИЯ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРИОРИ-
ТЕТИТЕ:

ПОЛИТИКА: Изграждане на ефективна система за 
национална сигурност, гарантираща демократич-
ното функциониране на държавните и граждан-
ските институции и способна да защити сигур-
ността на българските граждани.

СИСТЕМА ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

1. ПРИОРИТЕТ І – Приемане на качествено нова 
нормативна уредба, отговаряща на предизвика-
телствата на новото време, на националните ин-
тереси, цели и приоритети на държавата и граж-
данското общество;

1.1. Приемане на нова Концепция за национална си-
гурност на Р. България, отговаряща на национални-
те интереси и приоритетите на държавата в областта 
на националната сигурност, в която да бъдат предефи-
нирани и заложени основните политически виждания 
по отношение защитата на българските граждани, об-
ществото и държавата от външни и вътрешни запла-
хи от всякакво естество, при отчитане на наличните 
ресурси и съобразявайки се с нивото на гаранциите, 
които ни дават евроатлантическата и европейската 
система са сигурност.

1.2. Изменение и допълнение на приетата Стратегия 
за национална сигурност на Р. България, която 
е основополагащ документ за единно формиране, 
планиране, осъществяване, координиране и контрол 
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на политиката за национална сигурност, провежда-
на от държавните институции в сътрудничество с 
гражданите и техните организации. Адаптирането 
към променящата се среда за сигурност налага ново 
степенуване на приоритетите в политиката за си-
гурност, включване на цялостния институционален 
потенциал на обществото, прилагане на нови форми 
на взаимодействие между държавата, бизнеса и не-
правителствения сектор. В нея следва да бъде изцяло 
институционализирана структурата на системата за 
национална сигурност, която следва да бъде изцяло 
подчинена на изпълнителната власт, както и контрола 
чрез съответните комисии в НС, чрез Консултатив-
ния съвет за национална сигурност към президента 
на РБ, както и от страна на изпълнителната власт, чрез 
Съвета за сигурност към МС. 

1.3. Приемане на Закон за националната сигурност, в 
който да бъде определена структурата на системата за 
национална сигурност, нейното управление и функ-
циониране, функциите, задачите и отговорностите 
на Консултативния съвет за национална сигурност 
към Президента на РБ, както и на Съвета за сигурност 
към МС, координацията и взаимодействието между 
структурите от системата за национална сигурност, 
както и конкретни правомощия и отговорности по 
отношение на контрола, който следва да бъде осъ-
ществяван както от държавата така и от гражданското 
общество. В него следва да бъде определена ролята на 
гражданското общество при вземането на решения, 
свързани с националната сигурност, като бъде регла-
ментирано участието на НПО и браншови организа-
ции в областта на националната сигурност в Съвета 
за сигурност към МС. Освен това в него трябва да 
бъдат определени механизми, чрез въвеждане на ман-
датност на ръководителите на специалните служби и 
на висшите професионални длъжности в МВР и МО, 
както и други форми за невъзможност от политическа 
намеса в дейността на тези структури.

1.4. Приемане на нов Закон за МВР, в който да бъдат 
ясно дефинирани функциите и задачите на основни-
те структурни звена, диференциране на дейностите и 
отговорностите, премахване на несвойствени функ-
ции и задачи, дублиране на дейности, оптимизиране 
на структурите, опростен реда за провеждане на кон-
курси и назначаване на служители, както и провежда-
не на професионална подготовка и обучение на ЛС.

1.5. Приемане на Закони за останалите структури от 
системата за национална сигурност /НРС, НСО 
и СВИ/, в които ясно да бъдат дефинирани техните 
функции и задачи, правомощията и приоритетите на 
работа, координацията и взаимодействието между 
тях, с оглед тяхното хармонизиране, определяне об-
ластта и степента на отговорностите на всяка една от 
тях по за защитата на националната сигурност.

1.6. Изменение и допълнение на Закона за бедствията, 
като в него следва да бъдат разписани текстове свърза-
ни с изваждането на бившата ГД „Гражданска защита” 
/ГЗ/ от състава на ГД „ПБЗН” към МВР и премина-
ването като самостоятелна ДА към МС или към ДА 
„ДРВВЗ”.

1.7. Изменение и допълнение на Закона за местното са-
моуправление и местната администрация, свърза-
ни с изваждането бившата ГД „Гражданска защита” /
ГЗ/ от състава на ГД „ПБЗН” към МВР и структури-
рането и като ДА към МС, като в него следва да бъдат 
разписани допълнителни функции, задачи и правомо-
щия по осъществяване на методическо ръководство и 
контрол на местно ниво от областните управители и 
кметове на общини, както и участие на НПО и бран-
шовите организации в областта на националната си-
гурност в съветите за сигурност към общините.

1.8. Изменение и допълнение на Закона за електронни-
те съобщения, като в него следва да бъдат разписани 
допълнителни функции, задачи и правомощия свърза-
ни изваждането на Дирекция „Национална система 
112 от състава на МВР и преминаването и на подчине-
ние на МТИТС или на ИА „Електронни съобщител-
ни мрежи и информационни системи” към МТИТС;

1.9. Изменение и допълнение на Закона за защита на 
класифицираната информация /ЗЗКИ/, свързани 
със закриването на Държавната комисия по сигурнос-
тта на информацията /ДКСИ/ и придаване на ней-
ните функции и правомощия на Държавната агенция 
„Национална сигурност”.

1.10. Изменение и допълнение на Закона за Държав-
ната агенция „Национална сигурност” /ДАНС/, 
където да бъдат разписани допълнителни функции, 
задачи и правомощия свързани със закриването на 
ДКСИ, както и конкретни функции, задачи и отго-
ворности по противодействие на терористични за-
плахи, корупция по високите етажи на властта, пране-
то на пари, както и защитата на стратегически обекти 
и дейности свързани с националната сигурност. 

1.11. Изменение и допълнение на Закона за разкрива-
не на документите и за обявяване на принадлеж-
ност на български граждани към Държавна сигур-
ност и разузнавателните служби на Българската 
народна армия, свързани със закриването на Коми-
сията за разкриване на документите и за обявяване 
на принадлежност на български граждани към Дър-
жавна сигурност и разузнавателните служби на Бъл-
гарската народна армия /КРДОПБГДСРСБНА/ и 
придаване на нейните функции, задачи и правомощия 
на Държавна агенция „Архиви” към МС.

1.12. Изменение и допълнение на сега действащата 
нормативна уредба, с цел премахване на съгласувател-
ните режими осъществявани от МВР, с цел оставане 
само на контролните им функции.

1.13. Изготвяне и приемане на нова подзаконова нор-
мативна уредба, както и изменение и допълнение на 
сега действащата, необходима за нормално функцио-
ниране на системата за национална сигурност.

2. ПРИОРИТЕТ ІІ - Извършване на структурни и 
административни реформи в основните струк-
турни звена на системата за национална сигур-
ност, с оглед съвременните заплахи и изменение на 
средата за сигурност.

Система за национална сигурност
2.1. Да бъде закрита Държавната комисия по сигурността 

на информацията /ДКСИ/, като не нужна структура, 
която към настоящия момент е изиграла своята роля 
и задачи пред обществото и има дублиращи се функ-
ции с ДАНС. Възможен вариант е и обединяването и 
с Комисията за защита на личните данни.

2.2. Да бъде закрита Комисията за разкриване на докумен-
тите и за обявяване на принадлежност на български 
граждани към Държавна сигурност и разузнавател-
ните служби на Българската народна армия, съгласно 
ЗДРДОПБГДСРСБНА, която към настоящия етап е 
изиграла своята роля и задачи пред гражданското об-
щество и в бъдеще ще бъде със затихващи функции и 
ще има повече историческо и научно-изследователско 
приложение, като тази дейност следва да бъде прида-
дена на Държавна агенция „Архиви”.

2.3. Да бъде закрит създадения с ПМС 158/2010 г. Цен-
тър за превенция и противодействие на корупцията 
и организираната престъпност /ЦППКОП/, поради 
не ефективност в работата му, като неговите функции 
и задачи ще бъдат разпределени между Съвета за си-
гурност към МС, ДАНС и МВР.
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2.4. Да бъде институционализиран и преструктуриран 
Съвета по сигурността към МС за превръщането му 
в основен координационен център на структурите от 
системата за национална сигурност.

Министерство на вътрешните работи:
2.5. От състава на ГД „ПБЗН” към МВР да бъде извадена 

бившата ГД „Гражданска защита”, като същата да бъде 
структурирана като самостоятелна ДА „ПБЗН” към 
МС или обединена с  ДА „ДРВВЗ” към МС, като на 
местно ниво да бъдат подчинени методически на об-
ластните управители и кметовете на общини;

2.6. В дългосрочен план от състава на МВР да бъде изваде-
на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита 
на населението” и да бъде придадена към ДА „ПБЗН” 
към МС;

2.7. От състава на МВР да бъде извадена Дирекция „На-
ционална система -112” и премине на подчинение на 
МТИТС или на ИА „Електронни съобщителни мре-
жи и информационни системи” към МТИТС;

2.8. От състава на МВР, ДАНС и МО да бъдат извадени 
службите отговарящи за „Оперативно техническо 
осигуряване”, като същите бъдат структурирани като 
самостоятелна Държавна агенция към МС.

Специални служби:
2.9. Към ДАНС да бъде придадена дейността на закритата 

ДКСИ, както и част от личния състав;
2.10. Във функциите и задачите на ДАНС, да бъдат раз-

писани конкретни текстове, свързани с противодей-
ствието на терористични заплахи, киберпрестъпност-
та, корупцията по високите етажи на властта, прането 
на пари, както и финансови престъпления свързани с 
усвояване на средства по европейските програми;

2.11. Да бъде създадена Държавна агенция „Разузнава-
не“ /ДАР/, чрез сливането на Националната разузна-
вателна служба /НРС/ и Служба военна информация 
/СВИ/, като същата да е подчинена на МС;

2.12. Националната служба за охрана да премине на 
подчинение на МС, като значително бъде редуциран 
списъка на лицата, които се ползват от персоналната 
охрана; 

3. ПРИОРИТЕТ ІІІ - Ревизиране кадровата поли-
тика при подбора, назначаването, развитие на 
кариерата и назначаването на квалифицирани и 
професионално подготвени ръководни кадри в сис-
темата за национална сигурност. Предприемане 
на мерки за повишаване на професионалната под-
готовка, квалификацията и обучението на слу-
жителите, както и осигуряването на приемстве-
ност и професионализъм в работата.

3.1. Да бъде направена оценка на качествата, квалифика-
цията, професионалната подготовка и преминаването 
на службата на всички ръководни служители от сис-
темата за национална сигурност, с цел премахване на 
некомпетентните и неправомерно назначените слу-
жители;

3.2. Да се премахнат всички възможности за неправомер-
но израстване и преминаване на службата в системата 
за национална сигурност, чрез разписани тълкувател-
ни текстове, непрозрачно провеждане на конкурси, 
без необходимата квалификация и професионална 
подготовка на служителите;

3.3. Да се въведе нова методика за атестация и оценка, как-
то на качествата и професионалната компетентност 
на личния състав, така и на количеството и качеството 
на извършваната от тях работа.

3.4. Да се създаде възможност, чрез нормативни промени 
и сътрудничество с ромските организации за приори-
тетно привличане за работа в системата за национал-

на сигурност, особено в структурите на МВР на бъл-
гарски граждани от ромски произход.

3.5. Да се реорганизира дейността на обучението, както 
при постъпване на работа, така и при последващо обу-
чение, чрез създаване на собствени учебни центове за 
професионална подготовка и обучение на служители-
те от системата за национална сигурност. 

3.6. Да бъде разписан нов ред за провеждане на професио-
нална подготовка на служителите, която да не се свеж-
да само до първоначално обучение при постъпване 
на държавна служба в системата за национална сигур-
ност, а и за провеждане на професионална подготовка 
при заемане на ръководна длъжност, при заемане на 
длъжност, която изисква определени познания извън 
тези получени при първоначалното обучение и в дру-
ги подобни случаи;

3.7. Да се промени реда за провеждане на конкурси за 
постъпване на държавна служба в системата на МВР, 
като заповедите за обявяване на конкурси да са в пре-
рогативите на директорите на основните структурни 
звена, което значително ще се облекчи процедурата;

3.8. Да се облекчи значително процесът по назначаване на 
държавна служба в МВР, като държавните служители 
с полицейски правомощия, държавните служители 
по ЗДС и ЛРТП да се назначават от директорите на 
основните структурни звена на МВР, а Министъра на 
вътрешните работи да назначава и присъжда катего-
рии само на тези от категория „Г” при първоначално 
постъпване на работа и на тези заемащи ръководни 
длъжности;

3.9. Да се реорганизира дейността на Академията на МВР, 
с оглед провеждането не само на първоначално обу-
чение а и допълнителни курсове по професионална 
подготовка и обучение.

4. ПРИОРИТЕТ ІV – Предприемане на конкретни 
действия за завишаване на гражданския контрол в 
дейността на структурите от системата за на-
ционална сигурност.

4.1. На база създадената комисия за контрол на ДАНС, да 
се създаде нова комисия към НС за контрол на дей-
ността на всички специални служби – ДАНС, НРС, 
СВИ-МО и НСО.

4.2. Да бъде въведена мандатност на ръководителите на 
специалните служби от системата за национална си-
гурност и на висшите професионални длъжности в 
МВР, с което ще се ограничи възможността за поли-
тическо влияние на системата за национална сигур-
ност;

4.3. Назначаването на ръководители на специалните 
служби да се извършва от Народното събрание, по 
предложение на МС с цел по-голяма прозрачност и 
граждански контрол.

4.4. За осъществяване на откритост, прозрачност и демо-
кратичен контрол върху правилното функциониране 
на системата за национална сигурност, за председате-
ли на комисиите за контрол на специалните служби, 
по вътрешна сигурност и обществен ред, както и за 
външна политика и отбрана да бъдат избирани пред-
ставители на парламентарно представените партии от 
опозицията в НС;

4.5. Да бъде правно регламентирано участието в заседани-
ята на Съвета за сигурност към МС на председателите 
на комисиите от НС, имащи отношение към система-
та за национална сигурност, без право на съвещателен 
глас при вземането на решения; 

4.6. Да бъдат въведени механизми за подобряване на парт-
ньорството, координацията и взаимодействието с 
НПО, асоциации, фондации и др. в процеса на изра-
ботване на политиките и инструментите, както и при 
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мониторинга и оценката на тяхната ефективност в об-
ластта на националната сигурност,

4.7. Да бъде извършена промяна в нормативната уредба, с 
цел институционализиране на гражданския контрол, 
като на национално ниво представители на браншо-
вите организации и НПО в областта на националната 
сигурност бъдат включени при обсъжданията и взе-
мането на решения свързани с националната сигур-
ност в Съвета за сигурност към МС, а на местно ниво 
в Съветите за сигурност към областните управители и 
кметовете на общини.

4.8. Да се засили координацията и взаимодействието на 
структурите от системата за национална сигурност, 
чрез включване на цялостния институционален по-
тенциал на обществото, прилагане на нови форми на 
взаимодействие между държавата, бизнеса и непра-
вителствения сектор, каквото е публично-частното 
партньорство.

4.9. Да се организират съвместни мероприятия под фор-
мата на конференции, семинари и обучение между 
структурите от системата за национална сигурност и 
НПО, браншовите организации и асоциации от сис-
темата за национална сигурност, за използване на тех-
ния опит и професионализъм и привличането им към 
по-тясно сътрудничество.

ПОЛИТИКА: Създаване на необходимите условия и 
предпоставки за гарантиране сигурността на бъл-
гарските граждани, чрез повишаване усещането 
за сигурност и възвръщане доверието на граждан-
ското общество към право-охранителните орга-
ни.

ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД

5. ПРИОРИТЕТ V - Извършване на структурни и ад-
министративни реформи, както и организацион-
но-щатни промени в структурите на МВР. 

5.1. Да бъдат утвърдени нови щатове на основните струк-
турни звена в МВР, с което да се постави началото на 
административната реформа, като приоритетно да 
бъдат премахнати и/или значително редуцирани раз-
дутите и неефективни структури, особено в админи-
страцията;

5.2. Да бъдат определени основните структурни звена в 
системата на МВР, общата и специализирана адми-
нистрация, на база ясно дефинирани и разграничени 
функции, задачи, отговорности и правомощия;

5.3. Да бъдат разделени функциите на Главния секретар 
на МВР, като се създаде нова длъжност Генерален 
секретар на МВР, която да бъде най-висшата профе-
сионална длъжност в МВР със съответния помощен 
персонал, който да ръководи дейността на основните 
структурни звена и специализираната администра-
ция, а длъжността Главен секретар на МВР да бъде 
само с административни функции и правомощия;

5.4. ГД „Полиция” да бъде закрита, като на нейно място 
бъдат създадени Национална служба „Криминална 
полиция” и Национална служба „Охранителна поли-
ция”.

5.5. Към НС „Охранителна полиция” да бъде създадена 
ГД „Жандармерия” с оглед нейните функции, задачи 
и правомощия, както и наличието на териториални 
звена в страната. 

5.6. Да бъдат закрити структурите на МВР осъществя-
ващи „Сигнално-охранителна дейност” – СОД, като 
част от дейността и ЛС бъдат пренасочени в състава 
на ГД „Жандармерия” и да бъде създадено ново зве-
но, осъществяващо охрана на стратегически обекти 
и дейности с технически средства на база закритите 

структури на СОД.
5.7. Да бъде закрита дирекция „БДС” като дейността и 

премине към служба „ГРАО” към общините.
5.8. Да бъде реорганизирана дейността на САД „Упра-

вление на собствеността и стопански дейности” към 
МВР, като по-голяма част от функциите и задачите бъ-
дат премахнати или да преминат към основните струк-
турни звена и персонала значително съкратен, като с 
това ще се премахне възможността за корупционни 
практики при провеждане на процедури по ЗОП;

5.9. Финансово-ресурсното осигуряване да се децентра-
лизира, като директорите на основните структурни 
звена, да станат юридически лица, второстепенни раз-
поредители с бюджетни кредити, с всички права и за-
дължения за управление и разходване на утвърдените 
им бюджетни средства.

5.10. Да се разширят правата на служителите с поли-
цейски правомощия да изпълняват и функции на раз-
следващи полицаи;

5.11. Превенцията да бъде разписана като основна во-
деща функция на МВР;

5.12. Там където е необходимо основните структурни 
звена да бъдат доокомлектовани, като се даде прио-
ритет на малките населени места, където има осезаем 
недостиг на полицейски структури и служители.

5.13. Да бъде реорганизирана дейността на основните 
структурни звена, с цел премахването на несвойстве-
ни функции и задачи от дейността на МВР, като охра-
на на договорна основа с физическа охрана и с техни-
чески средства /СОД/ на търговски обекти, частни 
домове, футболни срещи и др.;

5.14. Да бъдат премахнати съгласувателните режими, 
като останат само контролните функции, като съще-
временно с това бъдат значително облекчени и про-
цедурите по разрешителните режими осъществявани 
от органите на МВР, с което да голяма степен ще се 
облекчи и подпомогне дейността на малкия и средния 
бизнес;

5.15. Да се диференцира статута на служителите, рабо-
тещи в системата на МВР на три: държавни служители 
с полицейски правомощия, държавни служители по 
ЗДС и лица работещи по трудово правоотношение;

5.16. Да бъдат ясно дефинирани и диференцирани ка-
тегориите на служителите работещи в системата на 
МВР, като категории да получават само държавните 
служители с полицейски правомощия, а останалите 
държавни служители да са по ЗДС;

5.17. Да се утвърди нов класификатор на длъжностите и 
категориите, както и размера на заплатите на служите-
лите от , с оглед тяхното унифициране, диференцира-
не и справедливост;

5.18. Чрез провеждане на структурната и администра-
тивна реформа в системата на МВР бъде осигурена 
възможност, както за увеличение на средствата за ра-
ботна заплата на служителите, така и за тяхното дифе-
ренциране и справедливост.

5.19. Обезщетенията на държавните служители да бъ-
дат диференцирани, като на тези със полицейски пра-
вомощия да бъдат запазени;

6. ПРИОРИТЕТ VІ - Постигне на по-голяма ефек-
тивност и качество в оперативно-издирвателна-
та работа, информационно-аналитичната и про-
гностична дейност, изготвянето и реализиране-
то на стратегии за превенция, предотвратяване, 
разследване и разкриване на престъпления;

6.1. Да бъдат ясно, точно и последователно разписани 
дейностите на основните структурни звена, като пре-
венцията бъде изведена като приоритет в работата на 
МВР;
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6.2. Дейността на право-охранителните органи по осъ-
ществяване на превенция да бъде насочена към защи-
та на дома, семейството, училището, улицата, равни-
щето на доходите и ефективността на институциите, 
работещи с правонарушителите;

6.3. Да се реорганизира дейността на службите от систе-
мата на МВР за по-ефективно противодействие на 
престъпността, с акцент върху битовата и организи-
раната престъпност.

6.4. Да бъдат създадени комплекс от мерки за подобрява-
не на работата по ограничаване на корупцията и ко-
рупционните практики на всички нива, решително 
противодействие на политическата корупция и сраст-
ването на държавата с организираната престъпност;

6.5. Да бъде променен стилът на работа, начина на разсъж-
дение и манталитетът на всички полицейски служите-
ли, от най-ниският изпълнителски до най-високия ръ-
ководен пост, с цел извеждане като приоритет грижа-
та за обикновения гражданин, за неговата сигурност 
и спокойствие;

6.6. Да се въведе единна интегрирана мобилна комуника-
ционно–информационна полицейска система за об-
лекчаване работата на полицията по предотвратяване, 
разкриване и разследване на престъпления, контрол 
на движението по пътищата, информационно-анали-
тична дейност и др.

6.7. Да се въведе интегрирана информационна система 
за събиране, обработване, обмен и предоставяне на 
информация, както за нуждите на структурите от сис-
темата на МВР, така и за предоставяне услуги на граж-
даните;

СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ

7. ПРИОРИТЕТ VІІ – Предефиниране функциите 
и задачите на специалните служби за постигане 
на по-голяма ефективност и качество в контра-
разузнавателната и разузнавателна дейност, 
информационно-аналитичната и прогностична 
дейност, с приоритет противодействието на 
терористични заплахи, киберпрестъпността, ко-
рупцията по високите етажи на властта, пране-
то на пари и защитата на стратегически обекти 
и дейности;

7.1. Да се делегират допълнителни функции, задачи, пра-
вомощия и отговорности на специалните служби по 
противодействието на корупцията по високите етажи 
на властта;

7.2. Да се делегират допълнителни функции, задачи, пра-
вомощия и отговорности на ДАНС по противодей-
ствието на корупцията в системата за национална си-
гурност;

7.3. Да се делегират допълнителни функции, задачи, пра-
вомощия и отговорности на специалните служби по 
противодействието на терористични заплахи;

7.4. Да се делегират допълнителни функции, задачи, пра-
вомощия и отговорности на специалните служби по 
противодействието на киберпрестъпността;

7.5. Да се въведе интегрирана информационна система за 
събиране, обработване, анализ и обмен на информа-
ция, с цел подобряване на координацията и взаимо-
действието между специалните служби.

V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

1. Вътрешна сигурност и обществен ред:
1.1. Реална административна реформа и преструктурира-

не на основните структурни звена;
1.2. Ясно дефиниране на функциите, задачите и отговор-

ностите на основните структурни звена;

1.3. Осигуряване на ефективно действаща система за въ-
трешна сигурност и обществен ред;

1.4. Оптимизиране на структурите с приоритет малките 
населени места;

1.5. Извеждане на превенцията като приоритет в работата 
на МВР;

1.6. Постигне на по- голяма ефективност и качество в опе-
ративно-издирвателната работа;

1.7. Повишаване на компетентността и професионализма 
в работата;

1.8. Интегриране на ромската общност в право-охрани-
телните органи;

1.9. Осигуряване на по-висок социален статус и кариерно 
развитие на служителите;

1.10. Повишаване сигурността на гражданите, чрез 
ограничаване на битовата и организирана престъп-
ност;

1.11. Ограничаване на корупцията и корупционните 
практики в системата на МВР и по високите етажи на 
властта;

1.12. Въвеждане на интегрирана информационна сис-
тема за събиране, обработване, обмен и предоставяне 
на информация на гражданите;

1.13. Възстановяване доверието на българските граж-
дани и европейските партньори към дейността на 
право-охранителните органи;

2. Специални служби
2.1. Ясно дефиниране на функциите, задачите и отговор-

ностите на специалните служби;
2.2. Постигне на по-голяма ефективност и качество в 

контраразузнавателната, разузнавателната, информа-
ционно-аналитичната и прогностична дейност;

2.3. Ограничаване на корупцията и корупционните прак-
тики в системата на националната сигурност и по ви-
соките етажи на властта;

2.4. Извеждане на превенцията и противодействие на те-
рористичните заплахи и киберпрестъпността, като 
приоритет в работата на специалните служби;

2.5. Повишаване на компетентността и професионализма 
в работата;

3. Общо за системата за национална сигурност:
3.1. Качествено ново законодателство;
3.2. Реална административна реформа и преструктурира-

не на сектор „Национална сигурност“;
3.3. Ясно дефиниране на функциите, задачите и отговор-

ностите на структурите от системата за национална 
сигурност;

3.4. Повишаване на компетентността и професионализма 
на служителите от системата за национална сигур-
ност;

3.5. Изграждане на система за ефективен граждански кон-
трол върху системата за национална сигурност;

3.6. Оптимизация на разходите за сигурност и отбрана;
3.7. Въвеждане на интегрирани информационни системи 

за събиране, обработване, обмен и предоставяне на 
информация

3.8. Утвърждаване на Р. България като надежден съюзник 
и партньор в сектора за „Сигурност и отбрана” в рам-
ките на НАТО и ЕС;

3.9. Утвърждаване на страната като основен фактор за ста-
билност в региона и света; 
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Откриването на скрити миниатюрни видеока-
мери е част от стандартната дейност при TSCM 
(Technical Surveillance Counter-Measures) провер-
ките - защита от подслушване. Проверка за нали-
чие на подслушвателни устройства, при която не са 
проведени мероприятия за откриване наличието на 
скрити камери, не може да бъде наречена проверка. 

Наводняването на пазара с предложения на 
китайски производители на камуфлирани и нека-
муфлирани устройства, продаващи се свободно на 
ниски цени и притежаващи сравнително добри ха-
рактеристики, прави използването на скрити каме-
ри нe само лесно и достъпно, но и модно. Разбира 
се, сериознитe потребители винаги могат да разчи-
тат на професионални видео системи на утвърдени 
производители. Скритото видео заснемане чрез 
мини камери добива все по - голяма популярност. 
Този тип камери и видео заснемане се използва за 
охранителни и медийни цели, събиране на данни и 
доказателства, за забавление и шпионаж в най - ши-
рокия смисъл на тези думи. На тази тема сме писали 
подробно в предишни броеве на списанието.

Естествено е с развитието на камерите и техни-
те камуфлажи, да се развиват и методите за откри-
ване и противодействие. Едно от противодействи-
ята е блокирането на видеокамерите от разстояние. 
Истината е, че устройства за блокиране на видеока-
мери на пазара няма и е трудно да бъдат създадени. 
Още по - трудно е, да бъдат използвани успешно в 
реални условия. Това означава, че реален способ за 
противодействие е откриването на скрита камера, 
която трябва да бъде локализирана с точност до ми-
лиметър.

Съществуват няколко способа за откриване на 
скрити видеокамери 

Първият способ залага на откриване излъчването 
на предавателите на безжичните видеокамери. 
Независимо от честотата, модулацията, използва-
ният протокол и технология за пренос на данни, 
всички безжични камери излъчват радио сигнал. 
Търсенето се основава на откриването на този 
сигнал. Този способ е приложим за безжични ви-
деокамери.

Вторият способ е оптичен. Този способ залага 
на откриване, чрез облъчване с лазерни лъчи, на 
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обектива на камерата. Способът е добър, защото 
работи независимо от типа и работното състоя-
ние на скритата камера. Проблемът е, че профе-
сионалистите знаят как да защитят камерите от 
откриване, чрез оптични детектори.

Третият способ се базира на откриване на виде-
окамери, чрез използване на средства за нераз-
рушаващ контрол. Това е комбинация от уреди, 
работещи на различни физически принципи, 
разчитащи да прихванат различни аномалии и 
сигнали, даващи вероятност да се предположи съ-
ществуване на видеокамера в определено място и 
среда.
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От месец юли на пазара се появи уникален 
уред, създаващ четвърти способ за откриване на 
видео камери. Уредът беше разработван в продъл-
жение на няколко години. Първият модел на уреда 
не работеше прецизно, поради което бързо бе снет 
от производство и започна разработването на нов 
модел. Излезлият през юли на пазара уред за от-
криване на скрити видеокамери АРКАМ е второто, 
вече надеждно работещо поколение.

Уредът е уникален, защото до този момент в 
световен мащаб никой не е правил опит да открива 
видеокамери на принципа, който използва АРКАМ. 
АРКАМ разпознава електромагнитния отпечатък на 
матрицата на видеокамерата. Какво означава това? 
Всяка видеокамера има електронна матрица, която 
обработва оптическия образ, получен от обектива, 
в поредица от електронни сигнали, позволяващи на 
електрониката да изгради телевизионен образ. Не-
зависимо, дали камерата е цифрова или аналогова, с 
ниска или висока разделителна способност, процес 
на прочитане на матрицата присъства винаги, кога-
то камерата е с включено захранване. 

Прочитането на видео матрицата е с различна 
честота, но не по - малко от 25 пъти в секунда. При 
прочитане на видео матрицата, в околното прос-
транство се излъчват слаби електромагнитни вълни. 
Матриците на различните производители и на раз-
личните модели камери са различни. На практика, 
всяка матрица има уникален електронен отпечатък, 
изразен в околното пространство, чрез електромаг-
нитни вълни. Този отпечатък съществува, независи-
мо дали е ден или нощ, дали камерата излъчва виде-
осигнал, дали рекордерите записват, дали камерата 
е жична или безжична. Просто трябва да е с включе-
но захранване.

По своята същност АРКАМ представлява спе-
циализиран високоскоростен широколентов радио-
приемник, в чиято памет са въведени характерните 
електронни отпечатъци на различните видео матри-
ци. Когато приемникът прихване електромагнитен 
сигнал, го сравнява със записите в паметта и ако това 
е сигнал, характерен за видео матрица, операторът 
получава алармен сигнал. Сравняването на прих-
ванатите електромагнитни сигнали със записаните 
в паметта помага да се елиминират множеството 
други електромагнитни излъчвания, съществуващи 
в радио ефира и операторът бива алармиран, само 
когато се прихване сигнал от видеокамера.

АРКАМ е уред, предназначен за дистанционно 
откриване на видеокамери, независимо от техния 
модел, големина, начин на монтаж и камуфлаж.

• Приблизителното разстояние за откриване на ви-
деокамера е до 15 метра.

• Приблизителното време за откриване на видеока-
мера е от 5 - 15 секунди.

• Максималното време за откриване на видеокаме-
ра е не повече от 1 минута.

• Продължителност на непрекъсната работа – до 
един час.

• На външен вид АРКАМ не се различава от обик-
новена радиостанция с голям дисплей.

Тези параметри дават възможност за няколко 
начина на използване на устройството

Първо - възможно е сканиране на проверявания 
район, без влизане на проверяващия екип в него. 
Това дава възможност за предварително ориен-
тиране и откриване на камери, с цел бързото им 
неутрализиране още с влизането .

Второ – при сканиране, във вътрешността на поме-
щението или района, надеждният прехват и мал-
кото време за локализация, позволяват бързо от-
криване и неутрализиране на видеокамери, преди 
същите да бъдат изключени и преди да предадат 
нежелана информация.

Трето – уредът може да се използва за предупреж-
дение при включване на видеокамера в процес на 
среща, разговор или други дейности. Например, 
видеокамерата на лаптопа или смартфона на ня-
кой от присъстващите на поверителен разговор, 
се е включила със или без негово знание, в ре-
зултат на действието на шпионски софтуер. Ка-
мерите, намиращи се в помещението, за които е 
получено уверение, че са изключени и не работят, 
внезапно оживяват и започват да записват. Това са 
два често срещани сценария от ежeдневието.

На практика АРКАМ е първият уред, позволя-
ващ бързо и надеждно откриване на видеокамери, 
както и диагностициране състоянието на известни 
такива, намиращи се в непосредственото обкръже-
ние.

В живота има много ситуации, когато хората 
биват подложени на скрити видео записи. Интернет 
е пълен с клипове на скрити камери. АРКАМ е на-
деждно средство за противодействие на нежелано 
видео заснемане. С него, след кратък инструктаж, 
могат да работят хора, които не притежават спе-
циално техническо образование и умение. Уредът 
обаче е професионален и ценово е позициониран 
в долния ценови диапазон на професионалните ус-
тройства. АРКАМ е предназначен за използване, 
основно от държавни и корпоративни служби за си-
гурност, като част от екипировката за TSCM. 
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Под термина „банкови карти“ се разбират всич-
ки видове карти, издавани от банките на потреби-
телите и служещи за безкасови разплащания. Тe са 
дебитни, кредитни, виртуални и други. Едва ли има 
пълнолетен гражданин на България, който да не 
притежава поне една банкова карта. Чрез тези карти 
се отпускат кредити, изплащат се заплати, пенсии, 
дава се възможност за отдалечен достъп до различ-
ни видове сметки и други. През тях потребителите 
извършват различни видове плащания и теглене на 
пари в брой. С увеличаване използването на банко-
вите карти се увеличават и престъпните действия 
спрямо тях. За съжаление България е в челните ре-
дици на този вид престъпност. „Last fall, two brothers 
from Bulgaria were charged in U.S. federal court in 
New York with using stolen bank account information 
to defraud two banks of more than $1 million.“ – така 
започва описанието на престъплението скиминг /
кражба на данни от банкови карти/ на страницата 
на федералното бюро за разследване /FBI/ - САЩ. 
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СКИМПРОТ - ЗАЩИТА НА 
БАНКОВИТЕ КАРТИ

Автор: инж. Николай Цапрев

Това означава, че Българските потребители са под-
ложени на най - голям риск от кражба на данни и из-
точване на банкови сметки чрез скимиране.

В предишния брой на списание Professional раз-
гледахме подробно процеса на скимиране, но нека 
повторим основното. Скимирането представлява 
незаконно копиране на данни от карти за безкасово 
плащане, с цел използването им без знанието на кар-
тодържателите. За целта престъпниците монтират 
допълнителни устройства /скимери/ към термина-
лите за безкасово плащане. Най-разпространените 
устройства записват данните от магнитните ленти 
на картите, както и PIN кода на ползвателя. Впо-
следствие престъпниците използват тази информа-
ция, за да извършват транзакции от името на ползва-
теля, като пазаруват и теглят пари за негова сметка. 
Най-разпространените места, където се монтират 
скимери, са банкоматите и терминалите за безкасо-
во плащане в магазините.
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Банките издават три вида банкови карти:

Карти с чип и магнитна лента

Карти само с магнитна лента

Карти само с чип

Въвеждането на контактен чип в картите е 
по - нова технология и е с цел повишаване на си-
гурността. Скимиране на чипове е извършено в 
лабораторни условия, но до този момент не е ус-
тановено практическо устройство, позволяващо 
скимиране на чиповете в реални условия. Тази тех-
нология се счита за относително сигурна. Затова 
за повишаване на сигурността на банковите кар-
ти, някой банки започнаха да издават карти само 
с чип, без магнитна лента. Такава карта не може да 

бъде скимирана с нормалните скимери и наистина 
е по-сигурна. Проблемът е, че тази карта не работи 
навсякъде по света. Насищането с банкомати, ра-
ботещи едновременно с чип и магнитна лента не е 
равномерно.

 В България процентът на тези банкомати е 
най-голям и е над 98 %, при средно за Европа 95 
%, в същото време в Русия е 73 %, в Китай, Азия и 
Австралия 50 %, в САЩ 53 %, в Латинска америка 
78 %, в Африка 76 %. Това е причината банките да 
издават карти, работещи на чип и магнитна лента. 
Ако някой притежава карта само с чип, в останали-
те части на света е много вероятно да не може да 
осъществи транзакция поради това, че терминалът, 
на който се намира не поддържа карти с чип. Имай-
ки предвид темпото, с което се подменят термина-
лите, едва ли в следващите 5 - 6 години ще бъде пре-
установено издаването на карти с чип и магнитна 
лента.

Фиксирайки скимирането на данни като го-
лям проблем, двама българи потърсиха решение 
на проблема, в резултат на което бе изобретена за-
щитна лепенка за банкови карти. Изобретена, по-
неже лепенката и принципът на действие са защи-
тени в патентното ведомство и се явяват уникални 
в световен мащаб. Лепенката е с търговско наиме-
нование SkimРrot.

Принципът на работа на лепенката е елемента-
рен. SkimРrot се залепва върху магнитната лента на 
банковата карта. Специалният състав на лепенката, 
както и записаните върху нея кодове, блокират дос-
тъпа до данните, записани върху магнитната лента 
на банковата карта. В същото време подават коман-
да на банкомата да приеме картата и да извърши 
транзакция, използвайки данните от чипа. Ако се 
използва банкомат, в който е поставен скимер, той 
не може да прочете данните от магнитната лента, 
а чете данните, записани върху защитната лепенка. 
Тогава дори и да са записали PIN код, престъпни-
ците не разполагат с достатъчно данни, за да извър-
шат транзакция и по този начин банковата карта 
е защитена. С една лепенка банковата карта може 
да се използва дълго време. Използва се докато не 
се появи нарушение на целостта на лепенката или 
започне да се разлепва. Тогава лепенката трябва да 
бъде подменена с нова.

Ако ползвателят е в чужбина и е улучил банко-
мат или терминал, нямащ възможност да работи с 
чип, тогава има два варианта: или отлепва лепен-
ката и извършва транзакция на собствен риск или 
търси друг терминал, работещ с чипове.

Лепенката е предназначена за използване 
само върху банкови карти, съдържащи магнит-
на лента и контактен чип.
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Лепенката не пречи при използването на банковата 
карта като карта за контрол на достъпа, при отваряне на 
врати за достъп до някой помещения за банкомати. На-
деждността на записа върху нея е същата, както и надежд-
ността на данните върху магнитната лента на банковата 
карта и не се изискват по - специални условия за съхране-
ние и използване /влияние от електромагнитни полета, 
рентгенови лъчи, механично въздействие и др./

При използване на банкова карта, снабдена със 
SkimProt за плащане през POS терминал (на касата на 
търговски обект), картата трябва да бъде поставена в про-
цепа на терминала, четящ чипове. Прекарването на кар-
тата през улея на POS терминала, предназначен за четене 
на магнитни ленти, няма да доведе до осъществяване на 
транзакция.

За да се използва SkimProt за защита на банкова 
карта е необходимо да се спази следната последова-
телност:

1. Почиства се повърхността на магнитната лента 
на банковата карта от замърсявания. Почистването може 
да стане с мека кърпа или памук и вода или 40% разтвор на 
спирт. За целта водка върши идеална работа. Не трябва да 
се почиства с ацетон или други силни разтворители. Така 
може да се унищожи магнитната лента на картата.

2. Отлепва се защитната лепенка от подложката, 
върху която се продава и се залепва върху магнитната лен-
та.

Банкова карта, защитена с SkimProt

Не се препоръчва повторно използване на веднъж 
отлепена по някакъв повод лепенка. Това може да доведе 
да проблем в банкомата и задържане на кредитната карта 
от машината. В случай на отлепване на лепенката, същата 
следва да бъде заменена с нова.

При правилно залепена защитна лепенка, картата 
може да се използва като нормална банкова карта.

За съжаление, при скимиране на данни и източва-
не на пари от банковите сметки, тежестта по доказване 
на нерегламентираната транзакция остава за сметка на 
потърпевшия потребител. Много често банките не въз-
становяват пълната открадната сума, а се ограничават до 
лимит от около 300 - 400 лева. SkimProt е в състояние да 
предотврати финансови загуби и да спести неприятности 
и загуба на време на потребителите.

Въпреки, че парите на банките са застраховани, по 
неофициални данни банките в България губят от възста-
новяване на загуби, в резултат на скимиране между 100 
000 и 650 000 лева годишно за всяка банка. Сумата варира 
в зависимост от типа на банката и големината и. По пред-
варителни разчети масовото използване на SkimProt 
може да намали тези загуби с до 50 - 60%.

Чрез SkimProt по прост и елегантен начин се решава 
сериозен въпрос, свързан със сигурността на банковите 
карти. Разработката е дело на Димитър Чобанов и Нико-
лай Цапрев. Лепенката се произвежда и продава от Про-
фисек ЕООД и Информационна сигурност ЕООД.

Процесът по въвеждане на SkimProt в серийно про-
изводство е разработен съвместно с ПОЛИГРАФИЧЕ-
СКА ГРУПА ДЕМАКС. Продуктът се произвежда от 
Демакс АД.

За повече информация и заявки за закупуване:
Профисек ЕООД: www.pro� sec.bg, тел. 02/962 05 23, 

info@pro� sec.bg 
Информационна сигурност ЕООД: 02/980 11 11, 

o½  ce@infosec.bg

ПРОДУКТЪТ Е В ПРОДАЖБА ОТ 
ОКТОМВРИ 2013!
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Според проучване на Българската стопанска камара, 
секторът „Сигурност“ е на едно от първите места, като ра-
ботодател, по заети служители в страната. В същото време 
секторът на частните услуги за сигурност не прави изключе-
ние от тенденцията към формиране на дефицит за квалифи-
цирани кадри за дейности, свързани с инженеринг и сервиз. 
В голямата си част човешките ресурси са с ниска квалифика-
ция. Основните умения, които трябва да притежават заети-
те в бранша, са свързани с преценяване на риска и поемане 
на риск, издръжливост на стрес и напрежение, самокон-
трол, използване на оръжие, лична мотивация и внимание 
към детайлите, спазване на правила и процедури. 

Мениджърите, заети в сектора, трябва да притежа-
ват компетенции, свързани с управление на промяната, 
познаване на бизнес средата, управление на кризи и 
конфликтни ситуациии, рискове и персонал. На ев-
ропейско ниво са стартирни процеси и процедури 
по разработка на стандарти за наетите в сферата на 
услугите за сигурност, което подпомага развитието 
на областта и у нас. В България в тази посока вече 
работят професионалните асоциации, Академия на 
МВР, БСК и университетите, обучаващи кадри за си-
гурността. Като цяло, на теория, тенденцията е към 
подобряване на нормативната база и повишаване на 
изискванията към заетите в областта на сигурността. 
Можем да дадем един пример от практиката - актуал-
на обява за търсене на кандидат за работа:

„Мениджър Сигурност“

Описание и Изисквания: Международна компа-
ния търси за своя отдел „Сигурност“ мениджър, който 
да осигурява обективна и точна информация, с цел 
подпомагане ръководството на фирмата.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ
• Изготвя и внедрява политики и процедури за си-

гурност;
• Изготвя ежегодни планове за сигурността на отде-

лите;
• Разработва и прилага процедури за оценка на ри-

ска;
• Планира и организира специализирани обучения 

на служителите;
• Разработва планове за кризисни ситуации и пре-

дприемане на допълнителни мерки при извънредни 
ситуации;

• Поддържа контакти с органите на изпълнителната 
власт за осигуряване на ефективно взаимодействие;
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НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА КАДРИ В СФЕРАТА 

НА СИГУРНОСТТА

Автор: Марияна Николова

• Изготвя отчети за дейността.

ОТГОВОРНОСТИ:
• Отговаря за качеството и достоверността на ин-

формацията, която подава на ръководство;
• Отговаря за връзките и при необходимост, взаимо-

действа с МВР и други ведомства, и органи на пра-
восъдието;

ИЗИСКВАНИЯ:
• Висше образование - специалност Национална си-

гурност, Управление на обществения ред и др.;
• Опит на подобна позиция минимум 3 години;
• Задължителен опит в системата на МВР;
• Английски език - говоримо и писмено;
• Компютърни умения - Microso¿  O½  ce (Word и 

Excel).

„Месторабота: София / България“

Фирмата, пуснала обявата е предпочела да ос-
тане анонимна. Намирането на мениджър „Сигур-
ност“ определено е предизвикателство, когато такъв 
се търси чрез обява на уебсайт, която всеки може да 
види, и на която всеки може да отговори. Кандида-
ти могат да бъдат, както хора от бранша, така и такива, 
пратени от конурентни фирми, престъпни организации и 
други. Отговорност на компанията и екипа, който се 
занимава с наемането на персонал е, да бъдат отсяти 
кандидатите и направена точна преценка за най-под-
ходящия. Когато този процес се води от посредник 
за набиране на персонал, отговорността пада върху 
посредника, но и се предполага, че като такъв има 
опита и инструментите да провери информацията 
за кандидатите и предложи най-доброто решение. 
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В случаите, в които компаниите сами набират своя 
персонал, рискът е голям, поради различни причини, 
една от който е получаването на пълна информация 
за самия кандидат. Добро решение е ползването на 
външна услуга по „проучване“ на бъдещите кадри 
от специализирани в дейността фирми. Освен това, 
трябва да се имат в предвид някои изисквания за бъ-
дещите заети в сферата:
• да нямат криминални досиета
• да нямат финансови задължения, които биха могли 

да попречат за изпълнението на дейността или да 
изложат на риск целостта, имуществото или клиен-
тите на компанията

• да има съответствие между декларираното в трудо-
вата автобиография и реалния стаж
Могат да бъдат изброени още доста изисквания, 

според конкретната организация и спецификата на 
дейността и. Данни по тези конкретни изисквания 
трудно могат да бъдат намерени от неспециалисти в 
областта. Още по-трудно е да се проверят личностни 
особености, като лоялност, надежност, мотивация, 
дискретност и др., който са особено важни за бъде-
щите служители в сферата на сигурността.

Освен това, не бива да се подценяват факторите от 
околната среда, които пряко влияят на качествата, мо-
тивацията и представянето на служителите, като на-
пример:

ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ:
• структурни промени в националната икономика
• равнище на доходите
• платежоспособност 
• инфлационен ръст
• икономически растеж на националната икономика 
• безработица
• средна производителност на труда в страната
• условия за търговия 
• движение на цените
• данъци
• структура и движение на трудовите ресурси 
• процеси на децентрализация, демонополизация и 

приватизация

ПОЛИТИЧЕСКИ, ПРАВИТЕЛСТВЕНИ И ПРАВ-
НИ ФАКТОРИ:
• стабилност на политическата обстановка в страната
• закон за чуждестранните инвестиции в страната
• държавни субсидии
• правителствено регулиране на икономиката и биз-

неса 
• закони за регулиране на икономиката и за създава-

не на условия за бизнес в страната 
• държавна политика по отношение на трудовите ре-

сурси и безрабoтицата
• държавна политика по отношение на собственост-

та 
• промени и степен на стабилност в законодателство-

то 

СОЦИАЛНИ, КУЛТУРНИ И ДЕМОГРАФСКИ 
ФАКТОРИ:
• доход на глава от населението
• спестявания и склонност към спестявания
• склонност към инвестиции 
• отношение към правителството
• отношение към труда
• отношение към частния бизнес 
• отношение към частната собственост 
• отношение към държавните предприятия 
• предпочитания за индивидуален и съвместен биз-

нес
• степен на предприемачество
• отношение към различните слоеве от населението
• отношение към образованието и културата
• морални ценности
• престъпност
• възрастови групи сред населението 
• съотношение на градско и селско население
• малцинства и тяхното териториално разположение 
• специфика на географския регион
• специфика на демографския регион

• съотношение на различните социални групи
• образование и класификация на работещите

Основна цел на подбора на кадри е, да се оп-
редели кои от явилите се кандидати са най-подхо-
дящи да изпълнят изискванията на организацията. 
На тази основа, и поради влиянието на факторите 
на околната среда, съществуват различия и специ-
фичност в използваните правила и процедури, при 
набиране и подбор на персонал в сферата на сигур-
ността. 
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Най-общо, правилата, от които да се ръководят 
организациите при обяваването на свободни пози-
ции, могат съдържат следните пунктове:
• свободните места се обявяват най-напред вътре в 

организацията, след това публично;
• да се осигури кратка, точна и изчерпателна инфор-

мация за работата и условията за поемането и;
• да се търсят кандидати, способни да извършват не-

обходимата работа;
• да се акцентира върху желаните личностни качест-

ва;
• да се изискват препоръки от предходни работода-

тели;

Набирането на персонал да става въз основа на 
разработени персонални спесификации, в които да 
бъде отразено какви да бъдат необходимите знания, 
умения и лични характеристики за изпълнение на 
изискванията на стандарта за съответната длъжност. 
На тази основа да се прави план на събеседването с 
кандидатите. Наред с персоналните спецификации, 
може да се използва и длъжностната характеристика 
за свободната позиция. 

В сферата на сигурността е препоръчително 
интервюто да се провежда от двама представители 
на организацията – пряк мениджър и специалист 
по подбор на кадри, например. В ситуацията двама 
срещу един, двамата интервюиращи обикновено се 
споразумяват помежду си как ще задават въпросите и 
ще дават информация по време на интервюто. Преи-
мущество на този подход е, че докато единият задава 
въпроси или търси акцента, другият наблюдава ре-
акцията на кандидата и си прави независима оценка 
за отговорите. Така всеки интервюиращ може да се 
специализира в собствената област от интереси при 
процеса на подбора, като специалистът (в случая от 
примера това е прекият мениджър) се концентрира 
върху техническата страна на проблема и способнос-
тта да се влезе в групата, а членът от отдел „Кадри“ 
се концентрира върху по-широки аспекти, като това, 
дали личността притежава нужните качества, за да 
бъде служител на организацията. 

Недостатък, макар и малък, на този подход е, че 
кандидатите може да бъдат по-малко предразположе-
ни, след като присъстват двама интервюиращи. Като 
цяло, интервюто е много полезно за оценка на пер-
соналните качества на индивида. То помага да се от-
говори на въпроси като: Дали този кандидат е добър, 
за да попълни мястото в организацията (конкретния 
екип), в съществуващата среда? Дали кандидатът има 
някаква специална персонална характеристика, която 
му дава предимство пред конкурентите? Интервюта-
та не са полезни, особено при оценки на техническите 
способности или стойността на миналия опит. Това 
може да бъде проверено, чрез изпълнение на практи-
ческа задача, или просто в разговор с вътрешен за ор-
ганизацията специалист. Друг полезен инструмент за 
подбор на кадри са психологическите тестове. 

Изискване към тези тестове е да бъдат стандар-
тизирани и да осигуряват надеждни измерения на 
качествата, чрез проверка на поведението. Условно 
могат да бъдат:
• тестове за интелигентност;
• тестове за способности;
• тестове за култура;
• тестове за личността.

Психологическите тестове са полезно допъл-
нение или потвърдителна информация, събрана от 
кандидата. Те могат да допълват информацията, по-
лучена от формулярите и от интервютата и са особе-
но полезни при набор на много кандидати, например 
випускници на училища, на колежи, на институти и 
други млади служители. За заемане на позиции с 
достъп до ценна за организацията информация или 
от стратегическо значение, може да бъде ползвано и 
полиграфско изследване (детектор на лъжата). И не 
на последно място е препоръчително, да се потърси 
информация за кандидата от негови бивши работо-
датели, колеги, клиенти, преди да се пристъпи към 
процедура по назначаване.

В процеса на подбор, много полезни могат да бъ-
дат външните подизпълнители на услуги по проучва-
не на данни за персонала и изследване на личностни 
качества, които да работят с вътрешните за фирмите 
отдели за набиране и подбор на кадри. Освен получа-
ването на информация преди назначаване на бъдещ 
служител, за някои позиции във фирмите, в сферата 
на сигурността е важно, да се правят текущи провер-
ки на лоялността, надеждността и дискретността. 
Тук външните за фирмата подизпълнители са неза-
меними, поради безпристрастността, която могат да 
осигурят. Често, когато хората работят заедно, вли-
зат в отношения и си създават представи, които биха 
могли да попречат на обективната преценка. Съ-
трудничеството и комуникацията между фирмите в 
бранша, по отношение на кадрите, би било от полза. 
Освен това, организациите могат да обобщят и дадат 
своята заявка към университетите и училищата, под-
готвящи кадри за сферата на сигурността.
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Фирма „СЕЛЕНА 52” ЕООД е регистрирана през 2002 
година с основен предмет на дейност ЧАСТНА ОХРАНИ-
ТЕЛНА ДЕЙНОСТ, ЛИЧНА (ПРОФЕСИОНАЛНА) ОХ-
РАНА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ОХРАНА НА ЦЕННИ 
ПРАТКИ И ТОВАР и др. „СЕЛЕНА 52“ е лицензирана за 
частна охранителна дейност, охрана на физически лица, охра-
на на имущество, ценни пратки и товари и други. Дейността 
и е сертифицирана по ISO-9001-2008.

През годините, „СЕЛЕНА 52“ се утвърди като водеща 
компания в сектора за сигурност. В продължение на повече 
от 10 години, фирмата е основен партньор по сигурността на 
Първа Инвестиционна Банка АД. Предпочитан изпълнител 
на услуги в областта на сигурността за Домейн Бойар АД, 
Балкан Холидейс Сървисис, МК Кремиковци, ПСТ Холдинг, 
ОЦК Кърджали и други промишлени и финансови стопански 
субекти. В ръководството и на експертните нива във фирма-
та работят хора с дългогодишен опит в банковата сигурност, 
преминали работа и обучение в националната и корпоратив-
ната сигурност. Опирайки се на богатия си опит, познанията 
и възможностите на персонала, на 28. 03. 2012 година ръко-
водството на фирмата регистрира „Център за професионал-
но обучение „Селена 52““.

Центърът е специализирано звено в структурата на фир-
ма „СЕЛЕНА 52” ЕООД и е лицензиран от Националната 
агенция за професионално образование и обучение. Главната 
цел на ЦПО е да доставя висококачествени услуги в областта 
на обучението, като предлага разнообразни курсове за же-
лаещите да повишат своята квалификация, както и на желае-
щите да придобият нова професия в сферата на сигурността. 
Учебните програми са съобразени със Закона за професио-
налното образование и обучение и осигуряват необходимите 
теоретични знания и практически умения за усвояването на 
конкретната професия.

Център за професионално обучение „СЕЛЕНА 52“ ор-
ганизира и провежда курсове в сферата на сигурността:
1. Курс за професия Охранител по „Програма минимум”, ут-

върдена от Директора на НСП. Специалност:
• банкова охрана и инкасова дейност
• физическа охрана на обекти
2. Курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие по На-

редба № Iз 575 от 02. 03. 2011г., на Министъра на Въ-
трешните работи.

Центърът за професионално обучение „СЕЛЕНА 52“ 
разполага с база за провеждане на мероприятия и обучения. 
Учебната зала за провеждане на теоретични занятия е оборуд-
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ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО 
ОБУЧЕНИЕ “СЕЛЕНА 52”

вана с преподавателски бели дъски, флип чарт и възможност 
за презентиране на учебния материал, посредством компю-
тър и дисплей, с достъп до интернет.

За краткото време на съществуването си, центърът за 
професионално обучение проведе няколко курса и семинара, 
преминали на добро професионално ниво и оценени високо 
от обучаемите и участниците в семинарите.

Повече информация за дейността на центъра, записване 
за курсове и участие в семинари можете да получите на адрес: 
гр. София, п.к. 1408, ул. “Енос” 2.

Телефон: 02 800 21 29, 02 800 20 10
Факс: 02 970 95 98
E-mail:info@selena52.com
Website: www.selena52.com

 Център за професионално обучение
„СЕЛЕНА 52”ЕООД

Провежда курсове за безопасно боравене с огнестрелно оръжие!

Сигурността няма Алтернатива!
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В началото на 20-ти век Британската Южноафри-
канска компания оформя два протектората в Южна 
Африка — Северна и Южна Родезия, наречени на 
името на крупния британски диамантен магнат Се-
сил Роудс. През 1964 г. на Северна Родезия е дадена 
независимост и от нея се образува държавата Замбия, 
а Южна Родезия обявява едностранно независимост 
през 1965 година. От 1970 г. до 1979 г. тя просъщест-
вува като непризната република, управлявана от бя-
лото малцинство, начело с Иън Смит. Въоръжена пар-
тизанска борба против родезийското правителство 
водят Африканската национално - освободителна ар-
мия Зимбабве (ЗАНЛА) под ръководството на Робърт 
Мугабе и Народно - революционната армия Зимбабве 
(ЗИПРА), начело с Джошуа Нкомо, лидер на Съюза 
на африканския народ Зимбабве (ЗАПУ), които имат 
бази в съседните на Южна Родезия страни (Ботсвана 
и Замбия) и получаващи поддръжка от СССР и КНР. 
След като в Мозамбик идват на власт социалистите от 
ФРЕЛИМО през 1975 г., тази страна става основна 
база, осигуряваща действията на ЗАНЛА. Въоръжена-
та борба против властта на бялото малцинство, която 
се води от 1964 до 1979 г., получава името Родезийска 
война или Втора Чимуренга.

Основно оръжие във войната в Южна Родезия, 
обаче, стават не различните автомати и картечници, а 
мините. Всички страни в конфликта активно минират 
пътищата и прилежащата им местност. В резултат на 
това, за десет години от мини са унищожени 2400 броя 
автомобилна техника от различен тип. От взривовете 
загиват 632 човека, а над 4400 са ранени. Едновремен-
но с минирането на пътищата, по които може да мине 
противникът, едната от страните на конфликта – Ро-
дезия, подпомагана от ЮАР, предприема и сериозни 
мерки, за да защити своите войници от вражеските 
боеприпаси.

Първи противоминни средства стават метални ли-
стове, монтирани под купето на подходящ за целта ав-
томобил, който има задачата да погълне частично и да 
отведе встрани енергията на взрива. На пода на купето 
на леките автомобили или на дъното на каросерията на 
товарните машини се поставят различни съдове с пя-
сък или вода, също с идеята да погасят част от ударната 
вълна. За да се застраховат от случаите на преобръща-
не, на покрива на транспортните средства се закрепят 
обикновени метални дъги, служещи за импровизирани 
амортизатори. Независимо от самоделния си характер, 
тази защита се справя доста успешно със задачите си. 
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АВТОМОБИЛИТЕ M� P – НАЧАЛОТО

Автор: доц. инж. Милен Иванов, д-р

След началото на масовото използване на тази допъл-
нителна защита, загубите на жива сила при взривове 
на мини намаляват от 22% до 7 - 7,5%.

Въпреки своите преимущества, тези импрови-
зирани бронирани автомобили имат един основен 
недостатък – при преправянето на базовия автомо-
бил се налага да се отчитат особеностите на неговата 
конструкция, което затруднява масовото промишлено 
производство на подобни машини. Освен това, нами-
ращите се в икономическа блокада Родезия и ЮАР не 
могат да разчитат на помощ от други страни. Развитие-
то обаче на тези разработки, усъвършенстват защита-
та на машините и повишават с пъти вероятността за 
оцеляване на екипажите и десантите. На следващите 
две схеми, ясно се вижда основната идея и получените 
полезни резултати. 

  
Първата бойна машина, която може да се счита за 

пълноценен представител на този нов клас техника - 
MPV (Mine protected vehicle – „Автомобил, защитен 
от мини“), по-късно наречена M� P (Mine resistant 
and ambush protected – „Автомобил, устойчив на мини 
и защитен от атаки от засада“), става Hyena („Хиена“). 

Разработената в ЮАР машина има за основа ша-
сито на джип от серията Land Rover. Лекобронирана-
та „Хиена“ е с колесна формула 4х4 и развива скорост 
до 127 км/ч. Производството на Hyena се организира 
в Южно - Африканската Република. До 1974 година са 
сглобени около 230 автомобила, като половината от 
тях са изпратени в Южна Родезия и участват в бойните 
действия до края на войната.
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Патрулният брониран автомобил Hyena има ха-

рактерен тесен корпус с бордове, които се разширяват 
към горната му част, като при взривяване на мина под 
колелата голяма част от енергията на взрива и осколки-
те преминават покрай борда, почти без да го повреж-
дат. Шофьорът и десантът се разполагат в един обем, 
тъй като корпусът не е разделен. Бронираният корпус 
на „Хиена“ няма покрив, а вместо него на метална рам-
ка се опъва брезент или лека ламарина. При самоот-
брана, стрелците се налага да се изправят в цял ръст и 
да стрелят от пролуката между покрива и корпуса. Кач-
ването и напускането на машината става през врата в 
задната част. 

През 1970 г. започва производството на Wolf 
(„Вълк“), който вече е на шаси от Mercedes Unimog. 
При него вече се забелязва характерната линия на за-
щита на всички следващи MPV: „V“-образна форма на 
корпуса, за да се отклони взривната вълна от дъното на 
корпуса, при попадане на мина или самоделно взрив-
но устройство, изнесените извън рамките на корпуса 
колела, тъй като именно колелото най-често иниции-
ра мините; липса на колесни арки и по - добра защита 

на корпуса и жизнено важните агрегати от осколки и 
огън от стрелково оръжие. 

От 1974 по 1978 година на основата на шаси от ка-
мионите Bedford се произвежда бронираната машина 
Hippo („Хипопотам“).

На основата на шасито на Bedford, се произвежда 
и Zebra („Зебра“), с товароподемност около 3 т. През 
70-те години са произведени 81 машини. При тях за 
пръв път е използвано отделно брониране на кабината 
на шофьора и частично брониране на двигателя.

В 1974 година, изобретателят Ернест Коншел 
(Ernest Konschel) изследва подробно повредените от 
мини машини и конструира Leopard („Леопард“), кои-
то има специализиран, издигнат доста над пътя, V-об-
разен брониран корпус, предназначен за шест човека 
(заедно с шофьора). Двигателят, трансмисията и хора-
та са защитени от броня. При взрив се разрушава само 
шасито, което се заменя сравнително лесно. Практи-
чески, всички детайли са от VW Kombi с доработки, 
позволяващи да се увеличи масата до 1800 кг (без еки-
пажа). От 1975 по 1979 са произведени от 725 до 750 
машини. При 67 регистрирани подрива на „Леопард“ 
са загинали 6 човека.

Освен високия просвет машината има и доста 
иновации и особености:
• специално закрепване на осите с „управляемо 

разрушаване“, така че при взрив те се изхвърлят 
настрани и не предават пълната сила на взрива, 
чрез купето на екипажа и освен това позволява 
да се извършва бърза подмяна на повредените 
оси при ремонт;
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поврежда при всяко сработване на противотанко-
ва мина. Метал-детектор, разположен под шасито, 
позволява да се откриват метални противотанко-
ви мини от типа ТМ-46, а за неметалните мини се 
използва ехо-локатор, сканиращ със звукови вълни 
земята. 

Икономически изгодното решение да се из-
ползват части от налични автомобили, тъй като на 

Родезия е наложено ембарго, довежда до появата 
на голям брой най-различни MPV:

Cougar („Кугуар“, „Пума“), 1979 г.
 
Panther („Пантера“). Патрулна машина, Кугу-

ар с картечна купола с бронирано предно стъкло. 
 
Rhino („Носорог“), 1977 г. База – Land Rover. 

Предназначен за полицията, но се е използвал, по-
ради ниската си цена и като транспортен автомо-
бил от семейства на бели заселници. 

 
Kudu (Koodoo - Винторога антилопа). Патрул-

на машина на базата на Land Rover.
 
Crocodile („Крокодил“). За база на тези брони-

рани автомобили се използват петтонни камиони 
японско производство от марките Toyota, Isuzu и 
Nissan.

 
Конструкторите от ЮАР, помагайки на свои-

те войски и на Родезия, получават огромен опит в 
създаването на бронирана техника. Няколко годи-
ни след края на конфликта, това води до окончател-
ното оформяне на общия вид на новия клас техни-
ки – M� P. Южноафриканските производители 
на бронирана техника от компанията Land Systems 
OMC (сега подразделение на BAE Systems) и до 
сега активно използват старите разработки и съз-
дават нови идеи, което им позволява да са едни от 
лидерите сред световните производители на бро-
нирани машини, защитени от мини и засади. 

• здрав тръбен каркас, предпазващ екипажа при 
преобръщане, като всички места са оборудвани 
с колани за безопасност;

• горивният резервоар и акумулаторите са раз-
положени далеч от корпуса на машината, с цел 
противопожарна профилактика при взрив, а 
вместимостта на резервоара е ограничена до 40 
литра;

• открита горна част на корпуса с цел бързо израв-
няване на налягането при взрив.  

Ернест Коншел разработва и още няколко ма-
шини, в това число и Pookie („Пуки“ – вид майму-
на). Едноместният брониран автомобил действа 
като минотърсач. V-образният монокок-корпус за-
щитава шофьора, а малкото тегло и широките гуми 
(колела от болиди от Формула 1, напомпани напо-
ловина) намаляват налягането на почвата до вели-
чини, при които много от взривателите на мини-
те не сработват под машината. По тази причина и 
двигателят е изнесен зад задната ос, за да се намали 
още повече налягането на предната част и да не се 
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Служба „Военна полиция“ е специализи-
рана в опазване на реда и сигурността в Ми-
нистерството на отбраната, в структурите на 
пряко подчинение на Министъра на отбраната 
и Българската армия, и за гарантиране сигур-
ността на техния личен състав.

Служба „Военна полиция“ е част от въоръ-
жените сили, пряко подчинени на Министъра 
на отбраната. Тя действа самостоятелно или 
съвместно с други служби за сигурност и за 
опазване на обществения ред.

Първите сведения за военно-полицейски 
сили и функции в новата българска история се 
появяват още по време на Руско-Турската ос-
вободителна война и това са „Инструкция за 
учредяването на първоначално военнополи-
цейско управление“, от 3.06.1877 г., „Инструк-
ция за правата и задълженията на образуваната 
местна полицейска стража“ от 19.07.1877 г. и 
„Временни правила за образуване на полицей-
ска волнонаемна стража и въоръжени караули“ 
от 8.08.1877 г.

След освобождението на България, в по-
следствие при различни правителства и поли-
тически системи, „Военна полиция“ същест-
вува под различни форми и наименования. 
Такива са - „Военна полиция“, „Стража“, „Жан-
дармерия“, „Драгуни“. По време на социали-
зма, част от функциите на „Военна полиция“ 
се изпълняват от комендантствата, военните 
дознатели, органите на военната автомобилна 
инспекция и отчасти инспектората.

Наименованието „Военна полиция“ е въз-
становено с Постановление № 217 на МС от 
1991 г., където е записано, че за нуждите на Въ-
оръжените сили, войските на министерствата 
и ведомствата и Гражданската отбрана на Р. 
България към Българската армия, се създава 
„Военна полиция“ на регионален принцип. 
През 1999 г. „Военна полиция“ и Военно кон-
траразузнаване са обединени в служба “Си-
гурност - военна полиция и военно контра-
разузнаване”, в подчинение на Министъра на 
отбраната. От 01. 01. 2008 година със закон бе 
създадена „ Държавна агенция за национална 
сигурност“, а служба „Сигурност - ВП и ВКР” 

СЛУЖБА  „ВОЕННА ПОЛИЦИЯ“

Автор: Военна Полиция

се преобразува в служба “Военна полиция”. На 
24.06.2011 г. бе обнародван и влезе в сила „ЗА-
КОН ЗА ВОЕННАТА ПОЛИЦИЯ“.

Служба „Военна полиция“ е част от систе-
мата за национална сигурност на Република 
България и работи в тясно сътрудничество и 
взаимодействие с: всички структури на Ми-
нистерство на отбраната и Българската армия, 
ДАНС, Дирекциите на МВР, Служба “Военна 
информация”, Военен съд, Военна прокура-
тура и следствие, Данъчната администрация, 
Национална разузнавателна служба, Сметната 
палата, Националната служба за охрана, Аген-
ция “Митници” и други правителствени и не-
правителствени организации.

Пет регионални служби “Военна полиция”, 
покриват цялата територия на Република Бъл-
гария. Те са подчинени на регионални дирек-
тори. „Военна полиция“ поддържа 24/7 дежур-
ство и може да реагира незабавно на сигнали и 
съобщения за инциденти в МО и БА, които са 
в нейната компетентност.

 
Съгласно Закона за военната полиция, ос-

новните функции на службата са:
• Контрол за спазването на обществения ред и 

военната дисциплина от военнослужещите;
• Охранителна дейност за предотвратяване, 

пресичане и защита от противозаконни по-
сегателства на лица, обекти, имущество, въ-
оръжение и техника;

• Осигуряване на мероприятия;
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• Контрол върху използването на военни пре-
возни средства;

• Осигуряване и контрол на пропускателния 
режим и вътрешния ред, в обекти на МО и 
БА;

• Съвместно или във взаимодействие с Ми-
нистерството на вътрешните работи или 
Държавна агенция „Национална сигурност“ 
изпълнява задачи в своята компетентност 
по:

- охрана на обекти;
- разкриване, прекратяване и пресичане на 
терористични актове, разпространяване 
на оръжия за масово унищожение и неза-
конен трафик на оръжие;
- задържане на извършители на престъпле-
ния от общ характер и освобождаване на 
заложници.

 За изпълнение на своите функции „Военна 
полиция“ осъществява редица дейности:

Оперативно-издирвателната дейност на 
служба „Военна полиция“ се осъществява в две 
основни направления: разкриване, предотвра-
тяване и пресичане на престъпления от общ 
характер и правонарушения, увреждащи или 
застрашаващи реда и сигурността в и на МО, 
БА и структурите на пряко подчинение на Ми-
нистъра на отбраната; както и придобиване на 
информация за процеси и явления, водещи до 
застрашаване на реда и сигурността в МО и 
БА, живота, здравето и сигурността на личния 
състав и опазването на въоръжението, техни-
ката и имуществото.

Дейността по предотвратяване и разкрива-
не на престъпления от общ характер е насоче-
на към такива, извършени от или в съучастие 
с военнослужещи и цивилни служители от 
Министерството на отбраната, структурите 
на пряко подчинение на Министъра на отбра-

ната и Българската армия. Органите на служба 
„Военна полиция“ предотвратяват и разкри-
ват престъпления от общ характер, които са 
подготвяни или извършени на територията 
на обекти, имоти и съоръжения или са застра-
шаващи, или увреждащи реда и сигурността в 
МО и БА.

Охранителната дейност, която извършват 
органите на служба „Военна полиция“ се със-
тои в осигуряване на охраната на личен състав, 
обекти, имущество, въоръжение и техника на 
МО, БА и структурите на пряко подчинение 
на Министъра на отбраната.

Наред с това, „Военна полиция“ осигурява 
военни учения и мероприятия с участието на 
чуждестранни военнослужещи, чуждестранни 
военни формирования, делегации и инспек-
ции на територията на Република България.

Богат е опитът на военните полицаи и при 
осигуряването, ескорта и охраната на ВИП 
лица.

Служба „Военна полиция“ осъществява ес-
корт и защита на български и чуждестранни 
военни транспортни средства и военни желе-
зопътни ешелони, с които се превозват личен 
състав, пари, бойна техника, въоръжение, бое-
припаси и общоопасни средства.

Службата следи за спазването на Закона за 
движението по пътищата от водачите на во-
енни транспортни средства, осъществявайки 
контрол на техническото състояние, използ-
ването по предназначение на военните транс-
портни средства и товар, както и регулиране 
движението по пътищата, когато това е необ-
ходимо.

„Военна полиция“ осъществява антитеро-
ристична дейност в Министерството на отбра-
ната и в Българската армия, с цел разкриване, 
предотвратяване, пресичане и противодей-
ствие на замислени, подготвени или започнали 
терористични актове и намаляване рисковете 
за извършването им.

При извършване на антитерористични 
дейности военните полицаи са оправомощени, 
самостоятелно или съвместно с други служби 
за сигурност, да задържат извършители на осо-
бено опасни престъпления от общ характер, 
които оказват или са склонни да окажат въоръ-
жена съпротива, както и да освобождават за-
ложници.

Отличителни дейности на Българската Во-
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енна полиция са противопожарния контрол и 
разследването на авиационни произшествия и 
инциденти с военни въздухоплавателни сред-
ства.

От самото начало на участие на български-
те въоръжени сили в мисии зад граница, „Во-
енна полиция“ изпраща свои представители, 
като част от българските контингенти, или са-
мостоятелно. В момента, служители от служба 
„Военна полиция“ участват активно в мисии 
зад граница към силите на НАТО - ИСАФ в 
Кабул и Кандахар, Афганистан, към Европей-
ския съюз - Европол Кабул и Операция „Ал-
теа“ в Босна и Херцеговина и към мисии на 
ООН - в Либерия.

До момента службата е участвала в опе-
рации и мисии зад граница в Ирак, Босна и 
Херцеговина, Македония, Етиопия и Еритрея, 
Грузия и Камбоджа.

 
За изпълнение на многообразните задачи 

е необходимо в Службата да работят високо 
мотивирани и квалифицирани хора. Затова се 
набляга на професионалната подготовка на 
служителите. Организират се и се провеждат 
самостоятелни обучения в курсове по:
• Начална военнополицейска подготовка;
• Специализирана подготовка;
• Подготовка за участие в многонационални 

операции и мисии;
• Английски език - подготовка за явяване на 

изпит, съгласно стандартизационно спо-
разумение на НАТО STANAG 6001, както 
и специализирана подготовка за участие в 
многонационални операции и мисии;

• Леководолазна подготовка;
• Повишаване на квалификацията;
• Военни разследващи полицаи;
• Помощник експерти;
• Водачи на специални автомобили;
• Боравене с новопостъпило въоръжение и 

техника;
• Бойни военнополцейски техники и тактики;
• Информатика - I и II ниво.

Специализираното обучение на служители 
се извършва в „Академия“ - МВР или в други 
висши училища в страната и чужбина.

Служба „Военна полиция“ оказва помощ 
на гражданите, при възникване на природни 
бедствия и аварии. Военните полицаи са били 
първите, пристигнали на мястото на взрива в 
оръжейните складове в Челопечене и Ловни 
дол. Оказали са навременна помощ на населе-
нието в с. Бисер, пострадало от наводнение. 
Нейните служители и автомобили са били 
първите, влезли в района на взривовете, при 
инцидента в складова база „Стралджа Мараш“ 
до пътен възел „Петолъчката“ през 2012 г.

В резултат на натрупания опит от обуче-
ние, мисии, съвместни учения и грижите, по-
лагани за кадровото, техническото и норма-
тивно осигуряване, Служба „Военна полиция“ 
се превърна в модерна, боеспособна, използ-
ваща модерно оръжие и високи технологии 
структура, с високомотивиран и добре обучен 
личен състав, покриващ всички спектри на во-
еннополицейската дейност по стандартите на 
НАТО, който да може да работи във взаимо-
действие и тясно сътрудничество със струк-
турите, осигуряващи реда и националната си-
гурност в страната и в интерес на обществото.
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Свръх точното оръжие само по себе не стреля и не е 
гаранция за точен изстрел. Той винаги зависи най-вече от 
стрелеца, който трябва да вземе решение и да поеме отго-
ворност за изстрела и който е длъжен да порази целта, неза-
висимо от своето състояние и външните условия. Но едно 
е да се уцели „десетката“ на тренировка, когато стрелецът 
сам подбира мястото и времето за стрелба, и съвсем друго 
е, когато тези параметри се диктуват от обстоятелствата. В 
условията на недостиг на време или стрес, поразяването на 
мишената е сложна задача даже и за снайперист от висок 
клас. Затова по света стават все по-популярни специализи-
раните съревнования, които имат за цел не само да повишат 
професионалните умения на военния или полицейския 
снайперист, а на цивилните участници, да доставят удо-
волствие, да изпитат тръпка от конкуренцията с най-добри-
те в този бизнес. В тези надпревари вече точният изстрел не 
зависи само от оръжието и използвания боеприпас (както 
е в бенчреста), а е изцяло функция на системата човек - тех-
нология. В тях превес е даден на времето за изпълнение и на 
тактическата компонента, а не само на умението да се даде 
един точен изстрел. Тези състезания са ефективно средство 
за систематизиране и обмяна на опит, новости и съвремен-
ни концепции, професионални знания и методики за обу-
чение или повишаване на квалификацията на стрелците.

 
През пролетта на 2007 г. в България, на стрелкови по-

лигон край Ихтиман, се провежда първият турнир за снай-
перисти, в който са включени различни приложни снайпе-
рови упражнения. Реално тогава се поставят и основите 
на нов стрелкови спорт, наречен от своите създатели - Т-
Class. Инициаторите и създателите му са основно членове 
на Стрелкови Клуб „Динамик Армс“, които се състезават 
активно в IPSC и бенчрест стрелковите дисциплини. Тех-
ният изключителен практически опит като състезатели, ин-
структори и организатори ги отвежда до ново ниво на раз-
биране на практическата стрелба с различни оръжия. Като 
целта им е да поставят основите на нов снайперов спорт, 
който да създаде условия за развиване и усъвършенстване 
на уменията на състезателите при боравене и стрелба със 
снайперови оръжия. Спортът има за своя основна цел да 
предаде на състезателите умения да боравят безопасно и 
сигурно със снайперови оръжия във всякакви условия.

Хо
би

Т-CLASS 
СНАЙПЕРОВА СТРЕЛБА

 Въпреки, че различните упражнения изглеждат лесни 
и елементарни, това съвсем не е така. Всяко едно от упраж-
ненията изисква, както специфични умения, така и добра 
обща подготовка. Освен ограниченото време, трябва да 
се помни кои са наказателните мишени, теренът е неравен, 
трябва бързо да се заеме позиция и да се намери правил-
ната мишена. Всеки път се използват различни мишени, 
при доста от упражненията се стреля директно от земята, 
така както е неравна, без платнище, затова клатещите се 
двуноги, наколенките и налакътниците са задължителни. 
Изисква се много голяма съобразителност и баланс на ско-
рост и прецизност. При ограничен брой изстрели е доста 
натоварващо за психиката и изисква умение да се намалява 
на темпото, за да се подготви тялото зsа произвеждане на 
точен изстрел. При динамичната стрелба се стреля почти 
инстинктивно – първо стреляш и после гледаш, но тук е 
друго…

Правилникът на спорта T-class вклюва следните дис-
циплини:
• T-Class (Т-Class снайперова стрелба, различни пози-

ции и дистанции от 10 до 1000м.)
• Т-Class Long Range (Т-Class снайперова стрелба от 

1000 до 1500м.)
• T-Class Ultra Long Range (Т-Class снайперова стрел-

ба над 1500м.)

Основните дивизии за различните видове оръжия са 
следните:

Дисциплина T-Сlass
• Лека карабина. Ловни болтови карабини в калибри 

по предварително определен списък до 40 cal. без 
„магнум“ боеприпаси. Общото тегло на оръжието с 
включени всички прибори и аксесоари не трябва да 
превишава - 4,5 кг.

• Тежка карабина. Снайперови болтови карабини с 
тежки варминтови цеви в калибри по предварител-
но определен списък до 40 cal. без „магнум“ боепри-
паси. Общото тегло на оръжието с включени всички 
прибори и аксесоари не трябва да превишава - 9,0 кг.
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• Оупън. Всякакви болтови карабини включително 
тежки пригодени карабини, без ограничение на ма-
сата и калибъра на оръжието.

• Леки полуавтоматични оръжия. Оръжия в калибри 
по предварително определен списък до 40 cal. без 
„магнум“ боеприпаси. Общото тегло на оръжието, с 
включени всички прибори и аксесоари не трябва да 
превишава - 4,5 кг.

• Тежки полуавтоматични оръжия. Оръжия в калибри 
по предварително определен списък до 40 cal. без 
„магнум“ боеприпаси. Общото тегло на оръжието с 
включени всички прибори и аксесоари не трябва да 
превишава - 9,0 кг. 

Дисциплина T-Сlass Long Range
• Тежка карабина. Снайперови карабини с тежки вар-

минтови цеви в калибри по предварително опреде-
лен списък. Общото тегло на оръжието с включени 
всички прибори и аксесоари не трябва да превишава 
- 9,0 кг.

• Оупен. Всякакви карабини включително тежки при-
годени карабини, без ограничение на масата и кали-
бъра на оръжието.

Дисциплина T-Сlass Ultra Long Range
• Ultra Long Range - всякакви оръжия без никакви 

ограничения, позволяващи стрелба на пределни дис-
танции (над 1500 м.) 

• Оптики, далекомери, калкулатори, таблици, метро-
логични станции

• Могат да се използват всякакви прибори и помощни 
устройства.

Стреля се от различни стрелкови позиции, в зависи-
мост от заданието на конкретната сцена (легнал на земята 
върху платнище, клекнал от коляно, положение изправен, 
през тунел, от зид, маса, дърво, покрив, въже и други). До-
пустими са и всякакъв вид опори без триточкови (двунога, 
чувалче и други)

Дистанции за стрелба
• Дисциплина Т-Class - от 10 до 1000м.
• Дисциплина Т-Class Long Range - oт 1000 до 1200м.
• Дисциплина T-Class Ultra Long Range - oт 1500 до 

2500м.

Принципът на състезанията по T-class е времето за из-
пълнение на упражненията да бъде ограничено. Основно 
правило в снайперовия спорт T-Class e упражненията да 
бъдат винаги различни за всяко състезание. Упражненията 
се изпълняват на така наречените сцени, построени с при-
ложен характер и различна трудност. Стреля се по множе-
ство мишени от различен вид и характер от различни по 
трудност положения на стрелба, придвижване между раз-
личните позиции за стрелба на дадена сцена, смяна на по-
зиции ... и други.

Ето и примерни упражнения, които изпълняват бъл-
гарските снайперисти – ентусиасти: 

Упражнение „700-800 м.“, (клас „Long Range“) 
Цел - Плейт с размери 50 х 80 см (от 6 мм. специална бро-

нева стомана), поставен на разстояние между 700 и 800 м.
• Положение на стрелеца - легнал (на бетонна козирка)
• Упражнение: 3 от 5 изстрела.
• Стрелецът трябва да направи 3 попадения, като има пра-

во на 2 допълнителни изстрела (общо 5 изстрела).

• Време за изпълнение на упражнението: 2 минути.
• Начално положение: Оръжието, заредено с патрон в це-

вта, на предпазител.

Ако се порази мишената от първите 3 изстрела (без про-
пуск) получава 3 х 10 = 30 точки, при пропуск се намаляват 
получените точки от изстрел съответно: 1 = 10 т., 2 = 9 т., 3 = 8 
т., 4 = 7 т., 5 = 6 т. Победителят получава 100%, а резултатите на 
следващите в класирането се преизчисляват пропорционал-
но, спрямо този на победителя.

Упражнение „Alien“, (клас „динамична стрелба“)
Стрелба по множество метални мишени „Алиен“ със 

смяна на стрелкови позиции. Дизайнът на сцената трябва да 
допуска от една позиция да може да се стреля максимално по 
две мишени (цели). 

Време: два варианта на изпълнение:
1.      Времето се измерва със стрелкови таймер и точките се 

разделят на времето;
2.      Изпълнява се за ограничено време.
Всяка мишена има две зони (малка и голяма метална мишена).

Допустими са до 3 изстрела по мишена, като двете зони 
трябва да бъдат улучени поне с по един изстрел, а третият из-
стрел може да се използва според преценка на стрелеца: за ко-
ригиране на пропуск в попаденията от предните изстрели; за 
бонус изстрел ... ако са улучени вече двете мишени; да спести 
време и да продължи с упражнението. 

Оценяване:
• Попадение в малка зона носи +10 т.
• Попадение в голяма зона носи +5 т.
• Бонус - съответно каквато зона е избрал да обстрелва 

стрелец

Ентусиазмът и професионализмът на състезателите за-
служават адмирации и очакваме този спорт да намира все по-
вече фенове за в бъдеще.

Информация и подробности можете да намерите на 
следните интернет адреси:

hÂ p://forum.snipershide.com
hÂ p://thegunman-bg.com
hÂ ps://www.facebook.com/tclassbg
hÂ p://t-class.org/

Статията е подготвена с информация, любезно предоста-
вена от Иван Бързилов.
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Новият автомат АК-12 – едно съвременно 
оръжие, наследило всички достойнства на пред-
шествениците си...

Вероятно в света няма човек, който дори и да не 
се интересува от огнестрелни оръжия, да не е чувал 
за легендарния автомат „Калашников”. От създава-
нето си преди повече от половин век до наши дни, 
това оръжие без съмнение е най-разпростране-
ното лично оръжие на войника в световен мащаб. 
Отличаващо се с абсолютна надеждност, проста и 
същевременно гениална конструкция и невероят-
на здравина, то без съмнение е спечелило сърцата 
на милиони войници в целия свят.

В днешно време обаче, с напредването на тех-
нологиите и необходимостта от нови тактически 
елементи и аксесоари във военната област, възник-
ва и необходимостта от истинска модернизация на 
това оръжие, което въпреки множеството модифи-
кации през дългата си история, така и не е претър-
пяло някаква сериозна концептуална промяна.

Именно поради тази причина, преди няколко 
години руският оръжеен концерн „ИЖМАШ” за-
почва разработка на ново поколение автомат от се-
рията „Калашников”, който трябва да замени стоя-
щите и в момента на въоръжение в руската армия 
и силови ведомства автомати АК-74, АК-74М, АК-
103, както и още по-ранните модификации АКМ и 
АКМС. 

Резултаите, разбира се, не закъсняват и през 
месец януари на 2012 година на бял свят за пръв 
път е показан новият АК-12. Съответна е и абреви-
атурата на новия модел: „АК-12” означава „Авто-
мат Калашников от 2012 година”. 

АК-12, базов модел, със стандартен 30-заряден 
пълнител

Основните задачи, поставени при създаването 

О
ръ

ж
ие

НОВИЯТ РУСКИ АВТОМАТ АК-12: 
НАСЛЕДНИКЪТ

Автор: Parabellum, по материали от Интернет

на АК-12, са: подобрение на ергономическите ха-
рактеристики спрямо предходните модификации, 
увеличаване на възможностите за универсалност 
на новото оръжие, при запазване и повишаване на 
неговите боеви характеристики (надеждност, ре-
сурс за използване, точност при стрелба в различ-
ни режими на водене на огън). 

 
Според информация, дадена от „ИЖМАШ”, 

е планирано новият автомат да бъде в две версии: 
„лека” – използваща междинни калибри боепри-
паси: 5.45x39, 5.56x45, 6.5 Grendel или 7,62x39, и 
„тежка” - под патрон 7,62x51 NATO. 

АК-12 - модификации в различни калибри

И ето, че дойде време да разгледаме и самото оръ-
жие: АК-12 използва класическата, доказала се във вре-
мето автоматика на оръжията от серията АК – газово 
бутало с дългъг ход и ротационен затвор. На нея няма 
да се спираме, тъй като тя е добре позната. 

Ръкохватката за зареждане отново е разположена 
на носача на затвора, но за разлика от старите модифи-
кации, тя може да се измества от двете страни на цев-
ната кутия, в зависимост от това, дали боецът е десняк 
или левичар. 
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При новото оръже цевната кутия и капакът й са 
значително подсилени, като по цялото протежение на 
капака е разположена релса тип „Пикатини” за монти-
ране на допълнитени тактически аксесоари. 

Такива релси са поставени и по двете полуложи, 
отново с цел монтиране на всичко необходимо на из-
ползващия, според неговите конкретни нужди. Двете 
полуложи са изработени изцяло от полимер, напълно в 
духа на съвременните оръжейни концепции. 

Пълнителите на оръжието също ще са само поли-
мерни, заключването им е стандартно за АК, като за 
оръжието ще се предлагат нови, 4-редови пълнители с 
капацитет 60 патрона. Засега обаче не е ясно за кои точ-
но калибри ще се предлагат тези пълнители. Разбира 
се, оръжието може да работи и със старите стоманени 
пълнители, използвани от предишните модификации. 

Голяма изненада при новото оръжие е предпазите-
лят, който се явява и превключвател за режима на огън. 
Той е палцов, разположен и от двете страни на оръжи-
ето, като има четири позиции: 

- предпазител 
- единична стрелба 
- стрелба „на тройки” (burst � re) 
- автоматичен огън

Това е една съвсем съвременна концепция, напъл-
но удовлетворяваща повечето армии в света. 

Друга приятна изненада, която няма как да подми-
нем, е мерникът. При АК-12 той е разположен в задния 
край на капака на цевната кутия, което удължава мер-
ната линия почти двойно и дава възможност за значи-
телно по-прецизна стрелба. Мерникът отново е открит 
тип, с какъвто са свикнали бойците от руската армия, а 

регулирането му по отношение дистанцията на стрел-
ба става по стандартния начин. 

Нека разгледаме и приклада на оръжието. Както и 
при много от предшествениците си, той е сгъваем вдя-
сно, но за разлика от тях има възможност за регулиране 
по дължина, което е приятна екстра за ползващия го. 
На приклада фабрично е поставен и подбузник, който 
осигурява допълнителен комфорт, особено при про-
дължителна стрелба.

И накрая – пистолетната ръкохватка. Тя е поли-
мерна, с изцяло заоблени ръбове и жлебове за пръсти-
те на стрелящата ръка – от „ИЖМАШ” и в това отно-
шение са се погрижили за комфорта и ергономиката 
при стрелба.

АК-12 с монтирани на него тактически аксесоари

 В заключение смятам, че можем спокойно да 
кажем, че АК-12 е едно изключително съвременно 
оръжие, напълно запазило достойнствата на предше-
ствениците си, със значително подобрена ергономика 
и тактически възможности. Един достоен наследник, 
който несъмнено ще прослави рода си и в 21-и век! 
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Manufacturer of perimeter protection systems

• Microwave Bistatic Detectors 

• Microwave Monostatic Detectors

• Microwave barriers in garden lamp

• Portable microwave barriers

• Two wire barriers 

• Fence protection detectors 

• Security control system
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