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В СФЕРАТА НА СИГУРНОСТТА:

Издателска и рекламна дейност;
Организиране и провеждане на обучение;
Консултантска дейност;
Проектиране и изграждане  
на системи за сигурност.
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гр. София, бул. Стамболийски № 108, ет. 1, ап. 6
е-mail: ns@profisec.bg
тел./факс: 02/962 05 23
www.profisec.bg



 3

Уважаеми читатели,
С настоящия брой специализираното списание 

PROFESSIONAL стартира нова инициатива. В продължение 
на политиката да представя различни гледни точки и мате-
риали, подходящи за експерти, специалисти и за хора, които 
се интересуват от темите, списанието ще предоставя място 
за публикуване на научни статии. Това е подходящ начин за 
изява на изследователи в областта на сигурността, лица из-
вършващи научни разработки и кандидати за получаване на 
научни степени. Желаещите да предоставят материали за 
публикуване могат да се запознаят с условията и изисквания-
та за публикуване, чрез контакт с редакцията на списанието.

В синхрон с последните тенденции в областта на сигур-
ността, ви представяме новите курсове и семинари за обуче-
ние на фирма „Профисек НС”:

През последните няколко месеца в световен мащаб зачес-
тиха опитите за извършване на терористични акции чрез 
самоделни взривни устройства, изпращани по пощата. Този 
метод за терористични атаки и опити за такива е сравнително 
лесно осъществим и безопасен за организаторите. В същото 
време представлява сериозна опасност за всички участници 
в процеса на изпращане, пренос и получаване на пощенски 
пратки. С цел извършване на превантивна дейност и повиша-
ване нивото на сигурност, както и за подпомагане изпълнени-
ето на изискванията, заложени в „Наредба № 6 от 20. 11. 2003 
г. за изискванията за пощенската сигурност”, фирма „Профи-
сек НС” организира обучение, курсове и семинари на тема 
„Недопускане приемането, пренасянето и доставянето чрез 
пощенската мрежа на забранени предмети и вещества”.

Курсовете са подходящи за пощенски служители, куриери, 
деловодители, крайни получатели, спедиторски, куриерски и 
логистични компании и всички други, дейността на които е 
свързана с пренос, обработка и получаване на писма, пратки 
и кореспонденция.

Курсовете подпомагат изпълнението на част от изисква-
нията за поддържане на „Лицензия за извършване на универ-
сална пощенска услуга” на куриерските и спедиторски фир-
ми. Повече информация и подробности можете да получите 
като изпратите запитване на: info@profisec.bg

Пожелаваме ви приятно четене на новия брой на 
PROFESSIONAL.
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Всяка година, физически лица и организации по-
лучават хиляди обаждания, подобни на това:

„Има бомба в сградата! Най-добре е да се махате 
ВЕДНАГА!“ 

Поканата е травмираща за получателя, както и по-
тенциално опасна за сградата цел на атентата.

Всъщност 99,9% от всички бомбени заплахи по 
телефона не предполагат наличието на истински 
бомби, запалителни устройства или имитации. Ло-
гично е да се предположи, че основните намерения 
на всички, с изключение на истинските заплахи, е да 
се наруши бизнеса или дейността на организацията, 
чрез спиране на работата и евакуиране на намира-
щите се в сградата хора. Тези, които звънят изпитват 
задоволство от вида на ужасени хора, които стоят 
извън тяхната сграда, наобиколена от голямо коли-
чество аварийни автомобили. Телефонните терори-
сти искат да почувстват, че са предизвикали смут и 
паника.

Причините да се постави/изпрати бомба или 
отправи заплаха са известни отдавна и са система-
тизирани от специалистите в следните категории: 
отмъщение, любовен триъгълник, бизнес спорове, 
изнудване и тероризъм (политическа мотивация). 
Тъй като мотивите и целите на телефонния теро-
рист са добре познати на полицията и сигурността, 
специалистите са разработили 5-стъпков процес за 
ефективно справяне с бомбени заплахи. Петте стъп-
ки са:

1. Получаване на обаждането и уведомяване на 
контролния пункт.

2. Оценка на сигнала от контролния пункт, и оп-
ределяне кои от следните стъпки са необходими: 
Търсене, Без търсене, Евакуация;

3. Претърсване на помещенията.
4. Ако е необходимо, евакуация на помещенията 

по съответния ред.
5. Взимане на окончателно решение.
Първоначалната реакция на повечето хора при 

получаване на бомбена заплаха е да си кажат: „Аз 
изчезвам!“, и да напуснат помещенията. Въпреки, че 
това е много логична човешка реакция, в този слу-
чай, тя не е най-подходящата, която може да се пред-
приеме.

Тъй като устройството най-вероятно е разпо-
ложено някъде в слабо контролирано, общо прос-
транство, като първият етаж, лоби или публична 

тоалетна, евакуирането на сградата без подходящи 
мероприятия за търсене може да увеличи риска от 
това да се случи инцидент докато големи групи от 
хора се предвижват близо до взривното устройство. 
Някои бомбени атентатори поставят второ, допъл-
нително взривно устройство до аварийните изходи, 
или в райони, които се използват за спиране или 
прегрупиране.

 От своя страна взривните устройства се разделят 
на такива, които са поставени на място (поставят 

се от частно лице, могат да бъдат задействани по 
различни начини, оформени в пакети и предмети 
доставяни на място лично) и такива, които са из-
пратени по пощата (изпращат се чрез национални, 
местни или международни куриери и спедитори).

Методите за взривяване на бомбите са твърде раз-
нообразни и зависят главно от опита, подготовката 
на терориста и търсения ефект. Основните методи 
за детониране са следните: таймер, детектор на дви-
жение, неконтактен от близко разстояние, активи-
ране от светлина, активиране при отваряне, неста-
билни използвани елементи, лоша изработка, GPS 
координати, чрез радио сигнал  или GSM-сигнал, 
чрез химически взривател. Възможно е да същест-
вуват и различни комбинации от изброените. Мето-
дите най-често се ограничават до един. Обикновено 
се цели задействане при отваряне. Бомбата трябва 
да издържи всички проверки за сигурност, превоз с 
различни видове транспорт, сортиране, складиране, 
експедиране и др. Бомбата и опаковката трябва да 
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СигурноСт на пощенСките уСлуги

д-р, инж. Милен Иванов
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са здрави.
Всичко това ви звучи познато, нали? А задавали 

ли сте си въпроса как евентуален съмнителен пакет 
ще попадне в дадена сграда? Ами най-лесният на-
чин е да го донесе някой, който не буди съмнение 
в охраната и не предизвиква тревожни реакции в 
системата за сигурност, а имено да бъде доставен от 
куриерска фирма. Това налага фирмите занимаващи 
се с куриерски услуги да са предната защитна линия 
в борбата с бомбеният тероризъм.

 Като осъзната необходимост да има доктри-
нални основи за действия срещу тази заплаха за 
националната сигурност, през 2003 г., на основа-
ние чл. 14, ал. 2 от Закона за 
пощенските услуги, в Държа-
вен вестник е публикувана 
Наредба № 6 от 20.11.2003 г. 
за изискванията за пощенска-
та сигурност. С тази наредба 
се определят изискванията 
за пощенската сигурност, 
отнасящи се до охраната и 
опазването на пощенските 
пратки, паричните средства, 
имуществото на пощенските 
оператори, живота и здраве-
то на пощенските служители 
и потребителите на пощен-
ски услуги и тайната на коре-
спонденцията, недопускане 
приемането, пренасянето и 
доставянето чрез пощенската 
мрежа на забранени предме-
ти и вещества, както и недо-
пускане изпирането на пари 
чрез пощенската мрежа.

Изискванията за недопус-
кане, приемане, пренасяне и 
доставяне чрез пощенската 
мрежа на забранени предмети 
и вещества включват и взема-
не на превантивни мерки за 
недопускане на приемане на 
пощенски пратки, съдържащи 
забранени предмети и веще-
ства, свързани с националната 
сигурност и съдействие на ком-
петентните държавни органи в случай на откриване 
на пощенски пратки, за които има достатъчно осно-
вание да се смята, че съдържат забранени предмети 
и вещества.

Превантивните мерки от своя страна включват:
- обучение на служителите на пощенските 

оператори за използването на техническото обо-
рудване за осъществяване на наблюдение и контрол 
по време на технологичния процес;

- запознаване на всички служители на пощен-

ските оператори с реда за приемане и пренасяне на 
пощенски пратки, съдържащи предмети и вещества, 
чието пренасяне чрез пощенската мрежа е допусти-
мо, но изисква специални условия, съгласно актове-
те на Всемирния пощенски съюз, които са ратифи-
цирани от Република България, обнародвани са и са 
влезли в сила;

- поставяне в помещенията за обработка на 
пощенските пратки на информационни материали, 
посочващи признаците за наличие в пратките на 
забранени предмети и вещества;

- разработване от пощенските оператори на 
вътрешни правила за действие на служителите им 
при съмнение за наличие в пощенските пратки на 

оръжия, боеприпаси, взривни, запалителни или 
други опасни вещества и предмети; правилата се съ-
гласуват с компетентните органи на Министерство-
то на вътрешните работи (МВР).

Познаването и прилагането на превантивните 
мерки дава допълнителна сигурност на операто-
рите на пощенски услуги, крайните получатели и 
обществото, като цяло. Факт е, че така се спестяват 
и санкции от страна на Комисия за Регулиране на 
Съобщенията.
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Audi A8 L Security или Mercedes Benz на канцлера на 
Германия, английският Jaguar Super XJ V8 на Бри-
танския премиер или Rolls Royce Phantom на Кра-
лицата на Великобритания вече не предизвикват 
удивление поради факта, че днес не са прерогатив 
само на управляващите.

Създадени в началото да защитават държавните 
високопоставени лица, леките автомобили носещи 
броня навлязоха в ежедневието на по-ниските про-
слойки от обществото. Търсенето им бележи трай-
на тенденция към покачване, като тяхната употре-
ба в редица райони на света се счита за абсолютно 
необходима. Причините за нарастващият интерес 
и търсене се дължат преди всичко на опасностите, 
породени от улична и организирана престъпност, 
международния тероризъм, гражданските разми-
рици и войни и до някъде значителното намаляване 
на тяхната цена. 

На световния 
пазар се пред-
лагат всякакви 
автомобили и 
почти няма из-
вестна марка, 
която да не при-
тежава свой бро-
ниран вариант.  

Кои страни 
и автомобилни 
компании при-
тежават най-го-
лям опит в тази 
област? 

Без да се иг-
норират фирми-
те, намиращи се 

навсякъде по света, съществуват условно казано два 
силно обособени центъра на производство - САЩ 
и Европа. 

В САЩ бронирането на автомобили, въпреки че 
тази дейност се развива от началото на миналия век, 
не е в приоритетите на автомобилните компании. В 
тази област съществуват тунинговащи фирми, кои-
то разполагат с персонал и производствено оборуд-
ване за извършване на тази дейност. Една от воде-
щите е BAE Systems. Нейният опит в бронирането 
на автомобили датира от 1940 г., когато компанията 
проектира първия си автомобил, предназначен за 
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В съвременните леки автомобили все повече се 
вграждат системи за сигурност, осигуряващи ак-
тивна и пасивна безопасност на пътуващите. Но съ-
ществува и един друг елемент от сигурността, който 
не се прилага при серийните машини. Темата засяга 
онези коли, които са създадени не само да превозват 
безопасно своите пътници в луксозна обстановка, 
но и да запазят техния живот от престъпни дейст-
вия – бронираните автомобили. Предназначението 
им е да защитят пасажерите, намиращи се в тях от 
стрелково оръжие и взривни устройства, поставени 
на пътя, около него или на самия автомобил. 

Бронираните автомобили не са новост в авто-
мобилостроенето. Официално появата им е реги-
стрирана през 1906 г., на автомобилната изложба в 
Берлин с представения модел на Опел, притежаващ 
така наречената поясна броня. Но началото на масо-
во производство се осъществява едва след събитие-
то, предизвикало 
формално Първа-
та световна вой-
на – убийството 
на пътуващите 
в представител-
ния автомобил 
австроунгарски 
п рес тон ас ле д-
ник ерцхерцог 
Франц Ферди-
нанд и неговата 
съпруга. Това 
заставя упра-
вляващите да се 
замислят и взе-
мат съответните 
мерки за осигу-
ряване на своя-
та сигурност на 
пътя. Фирмите от автомобилния бранш започват 
създаването на бронирани лимузини, като в края на 
30-те години на ХХ век почти всички високопоста-
вени лица започват да ги използват постоянно в еже-
дневието си.

В днешно време този тип автомобил е нераздел-
на част от всеки правителствен ескорт. Черният 
Cadillac Presidential - правитествената лимузина 
номер едно в САЩ, Бронираният Mercedes S 600 
Pullmann Guard на руския президент (от миналата 
година се говори за връщане към правителствения 
броневик ЗИЛ), бронираните Volkswagen Phaeton, 

ФизичеСка СигурноСт 
СигурноСт на колела
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президента на САЩ Хари Труман. В момента ком-
панията е най-големият доставчик на бронирани 
автомобили за Американското правителство. Дру-
га компания със стабилни позиции в тази област е 
International Armoring Corporation - известна с нова-
торските си изследвания в областта на материалите 
за защита.

Германският опит в производството на тези авто-
мобили е със 100 годишна традиция. Водещи в бран-
ша са Мерцедес и БМВ. 

Мерцедес е пазарен лидер в бизнеса с луксозни 
бронирани коли, като произвежда 2/3 от общо над 
20 хиляди автомобили, които излизат годишно на 
световния пазар. Фирмата има повече от 80 години 
традиция за разработване и производство на този 
вид автомобили, като първия - 460 Nürburg Type 500 
(W08) е създаден още през 1928 година. 

Един от най-луксозните модели - Mercedes S 600 
Pullman Guard е най-предпочитания брониран 
автомобил на света. Той се използва от над 90 дър-
жавни глави, като им предлага комфортно пътува-
не и напълно оборудван мобилен офис. Създаден е 
съвместно от тунинговащата компания RENNtech 

Mercedes и фирма INKAS, част от INKAS GRUP, 
предлагаща услуги във всички сфери на сигурността. 
Не по малко известна е и G класата с нашумелия 
модел Mercedes Benz Geländewagen.

 Историята на другата германска фирма - БМВ в 
тази област е сравнително по-скромна, но тя прите-
жава вече съществена пазарна ниша. Първият бро-
ниран автомобил е произведен през 1979 г. Сега се 
предлагат бронирани версии на 5 и 7 серия, а от 2008 
г. влезе в производство и първият в света сериен бро-
невик на базата на BMW X5, с името X5 Security Plus. 
Той е конструиран изцяло и само от БМВ и може да 
се поръча във всички представителства на марката, 
намиращи се на десетки точки в света. 

Ауди също има силно присъствие, като за един от 
най-новите му модели - Audi A8 L Security напосле-
дък има доста ласкави отзиви. 

Във Великобритания съществува добрата школа 
за производство на леки бронирани машини. Едни 
от най-известните са Jaguar XJ и Rolls Royce Phantom. 
От автомобилите с повишена проходимост се от-
личава модела Range Rover Vogue Security на Land 
Rover. Разработката на модела е осъществена от 

Land Rover Special Vehicles в съв-
местна работа със специалистите 
от водещата световна компания за 
бронирана защита Carat Security 
Group, която включва фирмите 
Carat Duchatelet и Centigon.

 Важно е да се отбележи, че в Ру-
сия традициите в изработването 
на бронирани машини за граж-
дански цели са от 40-те години 
на миналия век. Особено място 
заема изпозвания в миналото от 
съветските държавници лек авто-
мобил ЗИЛ. При него е възприета 
концепция, която дълго време е 
пазена в тайна – основата на купе-
то преставлява бронирана капсу-
ла, върху която се изгражда сама-
та кола.

Освен автомобили произве-
дени на базата на вече същест-
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вуващи серийни събратя в световната практика 
съществува и друг подход - разработване на на-
пълно нов автомобил. Пример за това е най-лук-
созният всъдеход в света – Knight XV, произведен 
от канадската компания Conquest Vehicles. Из-
ползвано е силно 
м о д и ф и ц и р а н о 
шаси на товарен 
автомобил Форд. 
Изработва се 
ръчно, като про-
изводството на 
всеки автомобил 
отнема 1500 часа. 
В купето може да 
се монтират всич-
ки възможни елек-
тронни системи, 
които да осигурят 
неговото безпре-
пятствено прид-
вижване - PC, 
GPS, TV, система 
за нощно виждане 
и пр. 

В графата уни-
кални автомобили 
може да посочи и 
един представи-
тел на Русия - бро-
нираният джип 
Комбат. Новата 
му версия, представена тази година, носи името 
Dartz Prombron L4P. Разработен от самото начало 
като брониран автомобил, той може да се сравни 
с легендарния руски унищожител на танкове от 
втората световна война - Ил-2. При него, както и 
при самолета бронята на кабината е част от носе-
щата конструкция на купето. Освен това колата 
притежава обзаведен, като лимузина пътнически 
салон, многозонов климатроник, супераудиоси-
стема, камери за външно наблюдение и десетки 
екстри, които могат да се поръчат индивидуално. 

Как се изработва един брониран автомобил? 
Фирмите извършващи тази дейност доста стрикт-
но пазят своите тайни. Пропуски в сигурността 
по опазване на тази информация, обикновено 
водят до загубено доверие и фирмени загуби. 
Като пример за това може да се посочи кражбата 
чрез взлом в бюрото за разработка на Volkswagen 
през 2006 г. На диска в един от откраднатите 
компютри са били файловете за бронираната 
версия на автомобила, возещ доста от германските 
политици, включително и канцлера Ангела Мер-
кел - Volkswagen Phaeton. Това разбуни духовете в 
Германия, като открито се говореше и с право, че 
това излага на риск всички ползващи този автомо-
бил. Може би точно този факт накара повечето от 
тях да преминат на бронираната версия на Мер-

цедес или Ауди. 
Обикновено цивилните бронирани автомоби-

ли, като изключим тези които се разработват из-
цяло като нов продукт, се проектират така, че да 
не привличат вниманието и да не се отличават съ-

ществено от обикновените си събратя. Процесът 
е сложен и се базира на сериозна анализаторска, 
конструкторска, технологична и изпитателска 
дейност. Тук липсват конвейрите, така познати 
в съвременното автомобилостроене. Повечето 
операции се извършват ръчно и монтажа на един 
автомобил е в порядъка между 500 и 1500 часа. 

Преди разработването се прави пълна оценка на 
риска и се набелязват всички детайли, които след-
ва да осигурят надеждната защита на автомобила. 
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В повечето случаи луксозните изпълнения са инди-
видуални, в зависимост от желанията на клиента и 
рисковете, на които може да бъде изложен. Търси 
се разумния баланс на желания, изисквания, въз-
можности и компромиси.

Какво следва да се осигури при изработване-
то на автомобила?

Първо - опазване на пътниците. Реално се из-
гражда „купе в купето“, чрез допълнително усил-
ване на неговите елементи или то се оформя като 
отделна „защитна капсула”. За гарантиране оцеля-
ването на пасажерите при нападение, освен брони-
ровката се монтират животоподдържащи системи 
и средства за свръзка с външния свят. Такива са 
системата за автономно снабдяване с кислород, 
външното разговорно устройство, телефонна 
връзка, GPS система, противопожарна и алармена 
системи и т.н.

Второ - автомо-
билът при нападе-
ние да продължи 
своето движение, 
независимо от поне-
сените щети. Броня-
та дава възможност 
да се спечели време, 
но не гарантира за-
щитата на пътници-
те, ако автомобила 
остане неподвижен. 
Затова следващата 
стъпка е опазване 
на двигателя и сис-
темите му. Освен 
защитата на сами-
ят моторен агрегат, 
задължително се осигуряват елементите на го-
ривната система (на първо място резервоара за 
гориво и горивопроводи), охладителната систе-
ма (радиатор) и водни връзки; електрическата 
система (акумулаторна батерия, захранващи ка-
бели) всмукателна и изпускателна система и т.н. 
Следва реализиране защитата на трансмисията, 
окачването и ходовата част (особено джанти и 
гуми). Към тази група може да се причислят и 
системите за маскировка (създаващи димна за-
веса около автомобила). 

Трето - запазване на мощностните и динамич-
ните качества на автомобила и неговата стабил-
ност на пътя. Като резултат от усиленото купе, 
моторен отсек и багажник, машината съществено 
увеличава теглото си. Разчетения за дадено общо 
тегло на автомобила мотор губи своята способ-
ност да поддържа динамиката на новото купе, а 
заложените фабрични елементи на окачването 
и спирачната система трудно поемат и издържат 
увеличения товар. Това налага вграждане на нов 
или форсиране на наличния двигател, подмяна на 

елементите от окачването, усилване на кормил-
ната и спирачна уредба и задължително монтаж 
на нови джанти и специални гуми.

Разбира се при приемане на един произведен или 
преоборудван автомобил следва да се отчете как-
во е неговото поведение на пътя и съществува ли 
промяна предизвикана от преустройството, която 
да противоречи на общите изисквания за граждан-
ските автомобили. Защото независимо от разли-
чията тези автомобили участват в движението по 
пътищата, заедно с останалите превозни средства. 
Поради това, създадените модели се подлагат на 
тестове, при които най-вече се оценява разпреде-
лението на тежестта върху мостовете, странична 
устойчивост, спирачен път и др.

Какви материали се използват при производ-
ството на блиндираните автомобили? Тук но-
вите технологии успешно се справят с проти-

воречието здравина 
- тегло. Освен спе-
циалните стомани, 
масово се използват 
кевларени и поли-
мерни материали, 
синтентични влак-
на със здравина де-
сетки пъти повече 
от стоманата, кои-
то се вграждат в 
стъклата и купето. 
Друга технология е 
използването на ла-
миниращо фолио и 
поликарбонатни ма-
териали. Развитие-
то на науката спома-
га използването на 
значително по-леки 

материали, притежаващи равни или по-високи 
стойности на устойчивост от традиционните. 
Особенно се рекламира материала Armormax 
®, разработен и прилаган при бронировката от 
американската компания International Armoring 
Corporation. Той е комбинация от различни син-
тетични влакна изработван чрез композитна 
технология. В характеристиката му е посочено, 
че е най-лекият материал за бронировка, десет 
пъти по-устойчив от балистична стомана и про-
пуска всички видове електронни сигнали без 
смущения. 

Едно от най-уязвимите места на автомобила, 
при стрелба по него, си остават гумите му. Много 
от производителите на серийни автомобили на-
пълно премахнаха резервната гума със създаване 
на така наречените self-supporting tyres (самоно-
сещи гуми с укрепени бордове, които поемат то-
вара при напълно липсващо налягане в тях). Тази 
технология получи наименование Run Flat Tyres 
(каране със спукани гуми). Използването на по-
добни гуми позволява пробег до 200 км със скорост 
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до 90 км/час. Разбира се това не е достатъчно за ав-
томобилите с броня. За увеличаване  възможност-
ите колата да се придвижва с простреляни гуми 
се използват различни подобрения. Едно от тях е 
монтирането върху вътрешната част на джантата на 
пояс от плътна гума или полимер. Така при напълно 
спаднала или разкъсана външна гума, той поема це-
лия товар и позволява движението на автомобила. 

 Как се определя необходимото ниво за за-
щита? Това е процес в който, като изходни данни се 
приемат използваното стрелково оръжие и неговите 
различни видове боеприпаси. За ограничаване на ог-
ромната база от данни за произвеждано и налично 
оръжие, специалистите приемат за водещо това, кое-
то е най-масово и може да бъде открито навсякъде, 
както и наличието на боеприпаси за него. В много от 
случаите това е руският АК-47. Разбира се, като при 
всеки изследователски процес се допуска и евентуал-
ната възможност да бъде използвано нетрадиционно 
оръжие или преработен стандартен боеприпас. Оцен-
ката на устойчивост се базира 
на скоростта, масата, формата 
и материала на куршума, а от 
там и енергията на нанесения 
удар. На базата на статисти-
чески данни е установено 
минималното допустимо раз-
стояние, от което е възможно 
да се възпроизведе изстрел. 
Първоначално се изпитват 
материалите и/или елементи 
от създадената компановка на 
автомобила (например чел-
но стъкло с неговата рамка, 
част от купето с монтирани 
на него врата и стъкло) с въз-
произвеждане върху тях на идентични изстрели и оп-
ределяне тяхната степен на устойчивост. За да се от-
чете, че образеца е издържал изпитването, не трябва 
да се допусне преминаване на куршум през материала 
или връзките между елементите, а за стъклата следва 
да липсват стъклени осколки от вътрешната страна. 
Един от тестовете е прострелване на автомобилните 
гуми за оценка скоростта на движение и прехода, кой-
то може да извърши автомобила след това. Изпитва-
нето завършва с цялостно прострелване, под всички 
възможни ъгли и направления, на готов и оборудван 
с бронировка авомобил, като всеки един от елементи-
те и връзките между тях се изпитват последователно. 
Заключителният етап е определяне въздействието на 
взрив върху автомобила и/или непосредствено под 
него. Едва след всичко това и извършения анализ на 
резултатите се оценява автомобилната бронировка 
като цяло.

 
 Какви класификации има за класа на устойчи-

вост на бронираните автомобили? Съществуват реди-
ца технико-нормативни документи, които разглеждат 
този въпрос. В тях методиката за изпитване и опре-

деляне на класа на защита на продукта е идентична, а 
разликите се пораждат преди всичко от различното 
оръжие и боеприпаси, които се използват. 

 Много от страните имат собствени стандар-
ти, които определят нивата на защита от куршуми 
на материалите и гражданските автомобили като 
цяло. Такива са американските NIJ STANDARD 
0108-01 и UL STANDARD 752, британския BS 5051, 
германския DIN 52290 и руския ГОСТ РР50963. 
Процеса на глобализация доведе до тяхното обеди-
няване и хармонизиране в Европейския съюз, къде-
то отдавна се  създават така наречените Европейски 
норми (EN). Такива са EN 1063 за защитните стък-
ла и ЕN 1522 за куршумоустойчивост на металните 
части. 

 Един от най-използваните стандарти за кла-
сификация на бронираните автомобили е амери-
канския NIJ STANDARD 0108-01. Той определя 
шест нива на защита на материалите и автомобили-
те от куршуми - I, IIA, II, IIIA, III и IV. 

 В Европа, може да се каже и в света, най-рено-
мираната организация, коя-
то се занимава с изпитване 
и класифициране на брони-
раните автомобили е сдру-
жението на лабораториите 
за изпитване сигурността 
на материалите и конструк-
циите (VPAM). Сдружени-
ето, на базата на наличните 
европейски стандарти, е 
създало регламентиращ до-
кумент BRV  - 2009  „Бро-
нирани превозни средства 
- Изисквания, класифика-
ция и методи за изпитване”. 
Този документ определя на 

основание използваното оръжие и боеприпаси десет 
нива на защита на брониран автомобил, които се обо-
значават с VR (Vehicle Resistance) от VR1 до VR10, 
като най-висока степен на защита е клас 10. За леките 
автомобили най-високият постигнат клас на защита е 
VR7.

 В заключение искам да кажа, че не същест-
вува пълна гаранция бронирания автомобил, неза-
висимо от неговия клас на защита, да опази живота 
на пътуващите. В повечето случаи той неутрали-
зира случайните заплахи, но при един професио-
нално подготвен атентат трагичния край е напъл-
но възможен. Въпреки това, при съществуващата 
несигурност в огромна част на света търсенето и 
използването на леки блиндирани автомобили за 
граждански нужди ще се увеличава и те ще заемат 
значително място в общата система, осигуряваща 
физическата сигурност на хората.

Kоментари, мнения и въпроси на e-mail: 
techno-cert@medicom.bg
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защита на Данни от поЖар В ДеЙта 
ЦентроВе, СЪрВЪрни поМещениЯ и 

коМпЮтЪрни зали

Синхрон-С, специализирана в проектиране и изграждане на противопожар-
ни системи, предлага съвременни решения за защита от пожар на електрон-
ни архиви в сървърни помещения, дейта центрове и компютърни зали. Ре-
шенията са базирани на иновативни технологии и оборудване от световно 
признати производители като Сименс и Ел Пи Джи

Какво налага изграждането на система за 
пожарна безопасност

В съвременната бизнес среда сигурността на 
информацията е от изключително значение за 
развитието на всяка компания. Ето защо защи-
тата от пожар на дейта центровете като основен 
елемент от информационната инфраструктура е 
от критично важно значение за дейността на ком-
панията. Появата на пожар в такива помещения 
би довела до прекъсване на работния процес, а 
много често и до невъзможност за възстановява-
нето му. Практиката показва че 43% от компани-
ите, които прекъсват работа вследствие на пожар 
в центъра им за данни никога не възстановяват 
дейността си, а 29% от тези, които отново „отва-
рят врати” фалират в близките три години. 

Това налага прилагането на адекватна страте-
гия за противопожарна защита, чиято основна 
задача е пожарът да бъде контролиран без да се 
нарушава работния процес.  Едно от най-важни-
те неща, които всеки дейта център трябва да има, 
за да осигури сигурност и защита на данните и 
което много често се пренебрегва е противопо-
жарната защита. В случай на пожар и при липса 
на такава защита алтернативата е гасене с вода, 
което би причинило повреда на оборудването 
без възможност за възстановяване. Всичко това 
може да се избегне. Съвременните ефективни ре-
шения за постигане на тази цел се базират на ме-
тодите за активна и пасивна защита. Пасивната 

защита представлява гасителна система с чисти 
газови агенти за пожарогасене, докато активната 
разчита на ново поколение система за ранно по-
жароизвестяване. 

Висок риск от възникване на пожар
Дейта центровете и помещенията, които съх-

раняват електронни данни са изложени на висок 
риск от възникване на пожар. Наличието на ак-
тивно електрическо оборудване води до необхо-
димост да се осигури постоянно електрозахран-
ване, както и наличието на запалими материали, 
вложени в оборудването, са предпоставки за 
възникване на пожар. Практиката показва, че 
пожари причинени от повреда в електронното и 
електрозахранващото оборудване, включително 
UPS-и и оборудване за климатизация са най-чес-
то срещаните в дейта центровете. Окабеляване-
то в двойния под, наличието на кабелни канали 
и други скрити монтажни зони допълнително 
увеличават пожарния риск.  Затова центровете 
за данни трябва да притежават най-високата сте-
пен на защита в цялата сграда, като най-удачният 
вариант е интегрираният подход, включващ ком-
бинираното взаимодействие от система за много 
ранна детекция, сигнализация и система за по-
жарогасене. 

Ефективно техническо решение
Конкретното техническо решение, което фир-

ма Синхрон-С предлага е аспираторна пожаро-
известителна система за много ранно откриване 

„Синхрон -С” 
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на пожара, съчетана с гасителна система, използ-
ваща чисти газови агенти FM-200, FE-13 или 
инертни газове азот и аргон. 

Аспираторната пожароизвестителна система 
VESDA (Very Early Smoke Detection Apparature) е 
активна система за детекция на дим, която пред-
лага възможно най-ранното предупреждение за 
потенциален пожар. Аспириращата димно-оп-
тична детекция е метод, който осигурява много 
ранна детекция и е приложим в силно вентили-
рана среда, каквито са дейта центровете. Типич-
ните й монтажни зони са сървъри, двойни подове, 
окачени тавани, кабелни канали и въздуховоди. 
Системата се състои от тръбна мрежа и аспи-
раторни устройства, които чрез непрекъснато 
всмукване през серия от отвори насочват въз-
духа от помещението към прецизен високочув-
ствителен датчик. Технологията при датчиците 
VESDA се базира на прецизен анализ на въздуха 
с помощта на двустепенно филтриране и лазерен 
източник на светлина. Те се отличават с изклю-
чително широк обхват на чувствителност, бла-
годарение на което откриват дима и продуктите 
отделени при горенето дори когато те са в много 
ниска концентрация. Това позволява локали-
зирането на пожара на много ранен етап и пре-
дотвратяване на разрастването му. Системата 
е много прецизно калибрирана в сравнение със 
стандартните системи за детекция на дим, кое-
то позволява пожарът да бъде открит в двойния 
под (характерен за дейта центровете), където със 
стандартни средства това е невъзможно поради 
големия въздушен поток в тези участъци. Кога-
то се комбинира с гасителна система за висок 
пожарен риск, като системи с гасителни агенти  
FM-200, FE-13 или инертни газове азот и аргон, 
аспираторната система допълва гасителната и по 
този начин се осигурява възможно най-високата 
степен на защита. Принципът на действие е след-
ният - след известяване за пожар и евакуация се 
задейства гасителната система и изпуснатият га-
зов агент спира горенето в рамките на секунди. 
През цялото време оборудването в дейта центъ-
ра не спира да работи.

Най-важните изисквания към газовите аген-
ти за пожарогасене, приложими в центровете за 
данни са безопасността на персонала, защитата 
на оборудването (включително от голямо наля-
гане и турболенция) и ефективността им за га-
сене на пожари тип A, B и С, каквито се срещат 
в тези помещения. Характерно за предлаганите 

газови пожарогасителни системи е изключител-
ната им ефективност. Те потушават пожара в на-
чалния му стадии в критичните няколко секун-
ди преди разрастването му. Ниската стойност на 
параметъра време на изпускане, както и високата 
стойност на параметъра продължителност на за-
щита, гарантират бързо и сигурно потушаване 
на пожара. Подходящи са за затворени простран-
ства, където локализирането и потушаването на 
пожара трябва да стане бързо, чисто и безопас-
но.  Използваните гасителни агенти са чисти, 
безвредни за околната среда, оборудването и 
безопасни за хората. Те са електрически непро-
водими, не корозират металите и това ги прави 
подходящи за защита от пожар на помещения с 
активно електрическо и електронно оборудване. 
Газовите пожарогасителни системи притежават 
високи нива на безопасност за хората като пре-
кратяват процеса на горене при висока концен-
трация на кислорода, при която не съществува 
риск за хората. Друго предимство е, че не оста-
ват следи и замърсявания и не се налага почист-
ване след изпускане на агента. Важен параметър, 
който трябва да се вземе предвид когато се об-
мисля инсталиране на гасителна инсталация в 
центровете за съхранение на данни е големината 
на помещението и наличието на инсталационно 
пространство за разполагане на оборудването. 
В зависимост от това се прави избор на типа га-
сителна система, максимално подходяща за кон-
кретното приложение.

Каквато и стратегия и техническа реализация 
да изберете за противопожарната сигурност на 
вашите електронни архиви много важно за ефек-
тивността й е професионалното изпълнение и 
взаимодействието на всеки един етап от реали-
зирането й. Задълбоченият анализ на проект-
ните изисквания, правилната оценка на риска, 
качественото проектиране, монтиране и поддър-
жане на системите, както и отговорното отноше-
ние към обучението на обслужващия персонал са 
критично важни за правилното действие на сис-
темите. Прилагайки този метод на работа, фирма 
Синхрон-С има успешно реализирани проекти 
за противопожарна сигурност в дейта центро-
ве, сървърни помещения и телекомуникационни 
съоръжения на няколко големи компании, сред 
които МТел, БТК, Близу, Нетера и др. Решения-
та на компанията отговарят на най-високите из-
исквания на стандартите, приети в областта на 
пожарната безопасност и сигурност.
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В тази статия ще се опитаме да Ви запознаем с 
основните параметри на техническите мерки за за-
щита на информацията, предавана през информа-
ционните системи и мрежи, а именно: криптиране 
на файлове, програми за защита на електронната 
поща, цифрови подписи, защитни стени и проксита.

Криптиране на файлове
Политиката за сигурност на данните във фирмата 

включва и засекретяване на данните чрез използва-
не на криптографски методи. 

Криптирането е процес на преобразуване на да-
нните във форма, трудна за разбиране от другите. 

При криптиране на файловете в една компютър-
на система единствено техният създател ще има дос-
тъп до тях. Криптирането използва код или ключ за 
разбъркване (шифриране) на данните и след това за 
тяхното подреждане (дешифриране). Разработени 
са програмни продукти за криптиране на информа-
цията (писма, документи, бази от данни и др.). Те се 
базират на следните основни криптографски мето-
ди: симетрично криптиране и асиметрично крипти-
ране. 

 
Симетрична криптография 

Симетричната криптография по-принцип е по-
бърза за разгръщане и често се използва за обмен 
на големи пратки от информация между две групи, 

които се познават и използват един и същ частен 
ключ за достъп до информацията. 

При криптирането със симетричен ключ, за коди-
ране и за декодиране на данните се използва един и 
същи ключ, което предполага определена несигур-
ност от гледна точка на преноса на ключа. 

Асиметрична криптография
Асиметричното криптиране представлява комби-

нация от частен и публичен ключ. Частният ключ е 
известен само на потребителя, докато публичният, 
както личи от името му, е обществено достояние. 
Асиметричната система е много по-сложна и из-
исква двойка от ключове, които са математически 
свързани – един публичен и един частен – за да може 
да се получи достъп до информацията. Този метод 
често се използва за малки, по-важни пратки от ин-
формация или по време на процеса по идентифици-
ране. 

 

Използване на шифриране с публичен ключ и час-
тен ключ

Цифрови подписи
„Цифров подпис” е наложило се в практиката на-

именование на използването на PKI услуги (Public 
Key Infrastructure) – услуги с публичен и частен 
ключ.

Използването на системи за криптиране със 
секретен ключ може да доведе до много голямо 
ниво на сигурност. Методът DES (Data Encryption 
Standard) с достатъчно дълъг ключ се използва за 
правителствени и военни цели. За целите на обик-
новените граждани достатъчно ниво на сигурност 
може да осигури дори криптиращата система на 
архиватори като WinZip и WinRar. Проблемът при 
такава криптирана комуникация е в доверието. Тъй 
като криптиращият ключ е известен и на изпращача 
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и на получателя, и двамата могат да създадат подме-
нено копие на данните, като по никакъв начин не е 
възможно да се докаже кой е направил подмяната.

Използването на PKI – услуги с публичен ключ 
решава този проблем. PKI извършва две действия – 
подписване и криптиране.

За да се подпише цифрово писмо или документ 
е необходимо изпращачът да притежава електро-
нен подпис. За изпращане на подписано писмо с 
Outlook Express след създаване на писмото е не-
обходимо да се избере бутона ‘Sign’. След избор на 
‘Send’ – операционната система извежда запитване 
за персоналния идентификационен номер (PIN) 
и изпраща писмото. Подписването на данните не 
ги ‘скрива’ от получателите. Всеки може да отвори 
подписан файл или писмо. Цифровото подписване 
гарантира:

Автентичност - получателят на съобщението е си-
гурен, че подписващият е този, за който се предста-
вя;

Цялост - съдържанието не е променено или фал-
шифицирано след поставяне на цифровия подпис;

Неотменимост - цифровият подпис доказва съ-
държанието, подписалият го не може да го отрече.

Криптирането (Encrypt) от своя страна има за 
цел да направи съобщението тайна за всички други 
освен за получателя му. За да се изпраща криптирана 
електронна поща е необходимо получателят на пис-
мото да има цифров подпис, а не изпращача.

В Република България поставянето на цифрови 
подписи е регламентирано от Закона за електрон-
ния подпис и електронния документ. Комисията за 
регулиране на съобщенията (КРС) регистрира дос-
тавчиците на удостоверителни услуги. Те предлагат 

yдостоверениe за универсален електронен подпис 
(УУЕП), коeто има силата на собственоръчно по-
ставен подпис. Останалите цифрови подписи, кои-
то се използват (например за целите на електрон-
но банкиране) се наричат „Обикновен електронен 
подпис” и нямат правна сила. УУЕП се признават от 
държавната и общинската администрации, включи-
телно Националната агенция по приходите (НАП), 
Националния осигурителен институт (НОИ), 
Агенцията по вписванията и др.

 Сигурност на данните по мрежата
Данните, които пътуват по мрежата могат лесно 

да бъдат прихванати и прочетени от други потреби-
тели. За да се гарантира сигурност на данните, из-
пращани по мрежата, са разработени отделни про-
грами и протоколи. 

IPsec (Internet Protocol security) представлява на-
бор от протоколи за защита на данните, обменяни 
в мрежа, с помощта на услуги за защита и цифрови 
сертификати с публични и частни ключове. Той ра-
боти в мрежовия слой на OSI модела и реализира 
сигурност на данните на ниво пакети. IPSec използ-
ва два протокола:

• Authentication Header (AH) – осъществява про-
верка на самоличността на изпращащия IPsec.

• Encapsulating Security Payload (ESP) – гаранти-
ра конфиденциалност на самите данни.

SSL (Secure Sockets Layer) е друго средство за га-
рантиране на сигурността на данните. Той използва 
криптиране с публичен и частен ключ. Работи в при-
ложния слой на OSI модела.

Програми за защита на електронната поща
При изпращането на писма по електрон-

ната поща не се гарантира конфиденциал-
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ност. Писмата по време на своето пътуване до полу-
чателя преминават през различни сървъри. На всеки 
от тези сървъри може да бъде направено копие от 
тях. Затова са разработени програми за защита на 
електронната поща:

• Pretty Good Privacy
• Kerberos
• Baltimore Mail Secure и др.

Защитни стени и проксита
Важен момент от защитата на една локална мрежа 

е използването на защитна стена (firewall). Защит-
ната стена се поставя между вътрешната мрежа и 
външния свят. Firewall се използва срещу злонаме-
рени атаки от отдалечени компютри. Също така тя 
позволява да се регламентира и ограничи достъпа на 
програмите и потребителите в локалната мрежа до 
Интернет услуги.

Забележка:
Терминът FireWall идва от строителните норми на 

САЩ и не следва да се превежда дословно. FireWall 
са защитни, огнеупорни стени, каквито трябва да 
притежават сградите за възпрепятстване на пожа-
рите. В този смисъл правилният превод е ‘защитна 
стена’.

 
Защитна стена

Защитната стена е програма, която следи за 
мрежовия трафик в двете посоки – към локална-
та мрежа и от локалната към външния свят. За-
щитата може така да бъде конфигурирана, че да 
позволява пропускането на някои протоколи и 
услуги и спирането на други. Вариантите за за-
щита могат да бъдат два:

• Разрешаване на всички услуги, с изключение 
на специално забранените;

• Забрана на всички услуги, с изключение на 
специално разрешените.

Вторият вариант е за предпочитане. В този слу-

чай всички непознати протоколи се отхвърлят.
За изграждане на надеждна защитна стена е 

необходимо съответната програма – firewall да 
бъде конфигурирана правилно. Обикновено се 
въвеждат правила за филтриране на мрежовия 
трафик.

TCP/IP протоколът в Windows XP позволява 
филтриране. Могат да се разрешават определени 
TCP и UDP портове за всички или само за някои 
мрежови адаптери.

 Windows Firewall е вградена в Windows про-
грама ‘Защитна стена’. Тя позволява разрешава-
не на мрежов достъп на определени програми до 
зададените портове. Проблем при използване на 
Windows Firewall е, че някои червеи и „Троянски 
коне” успяват да я заобиколят и да си конфигури-
рат самостоятелно разрешение за достъп.

На пазара съществуват множество програми 
от вида ‘Защитна стена’. Те позволяват по-лес-
но администриране – по примери (By Example). 
При входящ или изходящ трафик те извеждат съ-
общение на потребителя, който може да разреши 
или да забрани действието, да създаде правило за 
забрана и разрешаване на това действие в бъде-
ще.

Прокси (Proxy) сървърите до преди няколко 
години се използваха масово за осигуряване на 
достъп на няколко компютъра до Интернет с една 
обща споделена връзка. Днес прокси сървърите 
продължават да намират приложение, най-вече 
като сървъри за филтриране на информация. Тех-
ните филтри позволяват създаване на списъци 
със забранените за посещение сайтове, списък на 
забранените ключови думи, които не могат да се 
съдържат в адреса (URL) или в текста на страни-
цата, забраняват зареждането на файлове, които 
представляват риск в сигурността, примерно из-
пълними файлове, скриптове и други.

NAT /Преобразуване на мрежови адреси/
Преобразуването на мрежови адреси (Network 

Address Translation – NAT) е метод на споделя-
не на една интернет връзка за компютрите в ло-
кална мрежа. Компютрите използват като DNS 
сървър и gateway компютъра (или устройството) 
осигуряващо NAT. В локалната мрежа се използ-
ват IP адреси от частното адресно пространство. 
Тъй като компютрите в локалната мрежа не при-
тежават реални IP адреси, то те са практически 
недостъпни от Интернет. По този начин NAT 
работи и като защитна стена.

С това завършваме темата относно основните 
принципи на политиката за мрежова сигурност 
и изисквания за правилно използване на ком-
пютърните ресурси и намаляването на риска. В 
следващите броеве на списанието ще разгледаме 
други важни аспекти на информационната си-
гурност.
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имодействие в различните области. Терорис-
тичната дейност днес е широко мащабна и се 
провежда независимо от държавните граници. 
Мотивацията на терористите е тясно свързана 
с протичащите глобални процеси, когато много 
често политическата конюнктура взема връх. 
Във връзка с това е и въздействието на съвре-
менните условия в международен и вътрешен 
аспект върху дейността на терористичните ор-
ганизации. 

Познаването на съвременните тенденции 
в работата на терористичните организации 
позволява на службите за сигурност да градят 
ефективна система за противодействие и най-
вече за предотвратяване на тази изключително 
опасна дейност.

 Може да бъде обобщено, че съвременният те-
роризъм се обособява като значим фактор със 
социалнополитическо значение за конкретни 

държави и в световен мащаб. С 
него се съобразяват държав-
ните и политическите струк-
тури на властта, световните и 
регионалните организации. 
Обобщавайки съвременните 
проявления на тероризма, е не-
обходимо да подчертаем него-
вия глобален характер и широко 
мащабната дейност, развивана 
от международните терорис-
тични организации, наличието 
на връзки и тясно взаимодейст-
вие помежду им, прецизно 
изградената им структура от 
ръководещи (обикновено дуб-
лирани с цел постигане на аб-
солютно възпроизводство) и 
оперативни звена, подразде-
ления за разузнаване (една 
от задачите на тези звена е да 
придобиват агентура в право 
охранителните и правозащит-
ните служби, включително и в 
службите за сигурност) и кон-
траразузнаване (последните 
имат предназначение да спрат в 
зародиш стремежа на службите 

Днес светът е подчинен на нов икономически 
ред, белязан със знака на глобализацията. Той 
се характеризира с възникването и функциони-
рането на единен световен пазар, изграждане-
то на световна финансова система, а граници-
те между държавите все повече губят значение. 
Транс националността е все по-отчетливо про-
явяваща се черта в съвременните отношения, 
като оказва въздействие върху всички области в 
обществения живот. Новият световен ред обу-
славя и нов вид престъпност – глобалната във 
всичките и форми.

Отмина времето, когато тероризмът се про-
явяваше като локално явление, т.е. обхващаше 
отделни региони от света. Днес той все по-от-
четливо придобива глобални измерения. Глоба-
лизацията и все по-задълбочаващата се интер-
национализация на тероризма са неоспорим 
факт на нашето съвремие, обусловен от раз-
ширяването на международните връзки и вза-

протиВоДеЙСтВие на терориСтични 
заплахи
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за сигурност да осъществяват агентурно про-
никване в терористичните организации), бой-
ни групи и групи за прикритие (предоставят 
надеждно укритие на извършили терористичен 
акт), звена за подбор на кадри. Глобализацията 
на съвременния тероризъм, основаваща се на 
близките връзки и координацията между теро-
ристични организации от еднакъв идеен тип, е 
неговата най-ярко проявяваща се характерис-
тика. А това не дава ли основание вече да се го-
вори за наченки на формиране на международ-
но терористично общество, където общият враг 
е консолидиращият това общество елемент. А 
общият враг е известен – западното демокра-
тично общество, включително Израел.

 През последните години най-ярко проявя-
ващите се тенденции в развитието на междуна-
родния тероризъм са свързани с нарастващата 
войнственост между големи религиозни общ-
ности (религиозно-политически тероризъм), 
използването на оръжие за масово поразяване 
(ядрен, биологичен и химически тероризъм), 
използването на високите технологии (т.нар. 
компютърен тероризъм) от все повече терорис-
тични организации, а и от отделни лица.

Противодействието на евентуални терорис-
тични заплахи на територията на Р. България е 
необходимо да започне с дефиниране на основните 
направления на дейност:

Ранно предупреждение – анализиране на 
тенденциите за заплаха от извършване на те-
рористична дейност на територията на Р. Бъл-
гария или подготовка на такава дейност, чиято 
реализация е замислена да бъде осъществена на 
територията на друга държава.

Недопускане изграждането на терористични 
организации за извършването от тях на теро-
ристична дейност на територията на страната 
ни и подготовката на терористични актове, чи-
ято реализация е замислена да бъде осъществе-
на на територията на друга държава.

Действия на държавните институции в кри-
зисни ситуации, предизвикани от извършване-
то на терористични актове с цел минимализи-
ране последиците от заплахата.

Прецизиране компетенциите на службите, 
имащи функции и задачи да противодействат 
на терористични заплахи и очертаване рамки-
те на правомощията, координацията и взаимо-
действието между тях.
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В национален план за ефективното противо-
действие на терористичните заплахи, следва да 
се вземат предвид няколко изключително ва-
жни условия:

•Придобиване на предварителна информа-
ция, анализ и превенция за недопускане на те-
рористични заплахи на територията на Р. Бъл-
гария;

•Активност на структурите и звената призва-
ни да противодействат на евентуални терорис-
тични заплахи;

•Съобразяване на националната ни антите-
рористична стратегия с международното зако-
нодателство, регламентиращо борбата с теро-
ризма;

•Съответствие между задачите, правомощия-
та и ресурсното осигуряване на компетентните 
да противодействат на тероризма държавни ор-
гани и неправителствени организации;

•Прецизна диференциация на функциите и 
задачите на антитерористичните звена в нор-
мална и извънредна обстановка;

• Вариативност на противодействието на те-
рористичните заплахи, т.е. наличие на различ-
ни модели на противодействие, насочени към 

недопускане на терористични актове или ми-
нимизиране на последиците от вече извършен 
терористичен акт;

•Съгласуваност на действията с международ-
ни и регионални антитерористични структу-
ри, както и между компетентните национални 
държавни органи и неправителствени органи-
зации.

 Изхождайки от много аспектността на те-
рористичната дейност, при разработването на 
антитерористичната стратегия за противодей-
ствие на терористични заплахи е целесъобраз-
но да се отчитат следните особености и вариан-
ти за противодействие:

• При извънредна обстановка (например след 
извършен терористичен акт) неминуемо могат 
да бъдат наложени известни ограничения на ос-
новни права и свободи на гражданите (забрана 
за придвижване в определени райони, затваря-
не на държавните граници и пр.).

• Принципи на водене на преговори с терори-
сти (при възникнала евентуална необходимост 
– например задържани от тях заложници или 
отправени заплахи за взривяване и пр.). Това 
изисква, от една страна, предварително да бъде 
определена група, в която да влизат освен екс-
перти антитерористи и психолози и висши ръ-
ководни служители от службите за сигурност, а 
от друга, предварително да се прецизира прав-
ната аргументираност на евентуални обеща-
ния, дадени в хода на преговорите.

• Прецизиране на съотношението между при-
лагането на сила при обезвреждане на терори-
сти и психологическото въздействие върху тях. 
Под психологическо въздействие следва да се 
разбира мотивирането на терористите към от-
каз от извършване на терористичен акт (напри-
мер чрез задържани от службите за сигурност 
техни съмишленици, съучастници или близки, 
т.нар. тактика на контра заложниците.) 

• Определяне на допустимите предели на 
прилагане на сила при неутрализиране на теро-
ристи.

• Някои други особености, произтичащи от 
специфичния характер на противодействието 
срещу тероризма, осъществено от службите за 
сигурност.

Дейността за разработването и реализацията 
на антитерористична стратегия е целесъобраз-
но да бъде институционализирана, т.е. необ-
ходимо е да бъде формирана експертна група, 
работеща на мултидисциплинарен принцип, 
подчинена пряко на министър-председателя на 
страната или на негов заместник. Тази експерт-
на група би могла в бъдеще при формирането на 
международна антитерористична организация 
да участва в нейната работа.

След очертаване насоките за противодей-
ствие на терористичните заплахи и особено-
стите, с които те следва да бъде съобразени, е 
необходимо да изведем и основната цел. 

Тя следва да бъде: недопускане на терорис-
тична дейност на територията на Р. България, 
както и неутрализиране на последиците от 
вече извършен в страната ни терористичен акт, 
включително и неутрализиране проявите на 
синдрома на последиците от насилието.

 След като вече е очертана основната цел, е не-
обходимо да се пристъпи към изпълнението на 
следните мероприятия:

 1. Да се изведат и ясно дефинират задачите, 
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чрез чието решаване ще бъде осъществена цел-
та; 

2. Да се институционализира антитерорис-
тичната дейност, т.е. да се създаде организа-
ционната структура за противодействие на те-
роризма; 

3. Да се разработи ефективна антитерорис-
тична стратегия; 

4. Да се дефинират правомощията на анти-
терористичната структура и нейните съставни 
звена, основаващи се на националното и между-
народното законодателство; 

5. Да бъдат ясно дефинирани функциите на 
всички звена, включени в антитерористичната 
структура; 

6. Да се организира ин-
формационното осигуря-
ване, необходимо за ефек-
тивното противодействие 
на тероризма; 

7. Да бъде планирана 
антитерористичната дей-
ност на базата на перспек-
тивни и текущи планове; 

8. Да се очертаят рамки-
те за координиране и взаи-
модействие между звената, 
включени в антитерорис-
тичната структура, от 
една страна, а от друга, 
между тях и външни звена; 

9. Да се дефинират кон-
тролните функции при ан-
титерористичното проти-
водействие;

 10. Да бъде планирано 
и да се реализира обуче-
нието на кадри, ангажи-
рани с антитерористич-
ното противодействие 
(ръководни и оперативни 
кадри, групи за водене на 
преговори с терористи, ка-
дри от силовите структу-
ри, както и от останалите 
институции, компетент-
ни да противодействат на 
терористичната дейност 
– противо-химична, про-
тиво-биологична, проти-
во-радиационна защита, 
дори и кадри от средствата 
за масово осведомяване).

Изключително важно 
условие за ефективно про-
тиводействие на евентуал-
ни терористични заплахи 

е да бъде разработена система за своевременно 
реагиране с цел недопускане (предотвратява-
не) на терористичен акт. Тя трябва да предвиж-
да възможност при получаването на сигнал за 
подготвен терористичен акт, изпълнителските 
звена да получават необходимата санкция да 
действат за недопускане на терористичния акт 
направо от органа, оторизиран да дава подобни 
санкции (например от ръководителя на нацио-
налната антитерористична структура).

 Субординационният принцип в тази струк-
тура трябва да допуска „прескачане“ на ръко-
водните инстанции, намиращи се между преки-
те изпълнителски звена и органа, оторизиран да 
дава необходимата за действие санкция. Всичко 
това следва да бъде законово регламентирано. 
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 Отбранително-индустриалната база /ОИБ/ на една съвременна 
държава представлява съвкупност от изградени и целенасочено развивани научно-
изследователски, инженерни, експериментални и производствени звена и мощности, 
насочени както към „военно производство”, така и към перманентно развитие на 
иновационни технологии, влагани впоследствие в технологичните цикли на т.нар. 
„гражданско производство” на индустрията на държавата. Това, което я отличава 
от всички останали високоорганизирани сфери на човешката дейност е именно 
обстоятелството, че наред с осигуряването на многократна възвръщаемост на 
вложените ресурси тя акумулира и един уникален сам по себе си продукт, а именно 
продукта “сигурност”.

 Отбранително-индустриалната база е не просто икономическа основа на 
националната сигурност, не просто фактор, оказващ влияние във външен и вътрешен 
аспект на развитието на страната, не просто исторически обособил се култиватор и 
притегателен център на научно-развойна, инженерна, политическа, икономическа и 
др. дейност, а с оглед процесите, протичащи в регионален и световен мащаб единствен 
фактор, оптималното моделиране, на който би довело до постигане на равновесие в 
диалектически свързаните като “скачени съдове” понятия “сигурност - суверенитет”.

 Елементите на ОИБ, призвани да обезпечават гореизложения 
възпроизводителен процес са три групи: отбранително-промишлените търговски 
дружества-крайни производители и доставчици на въоръжение и специална техника, 
промишлени и търговски предприятия- подизпълнители и други търговски субекти, 
произвеждащи и търгуващи с гражданска продукция търговски субекти.

 Отбранително-промишлените предприятия произвеждат въоръжение, 
техника и боеприпаси и са под нормативен правителствен контрол и режим на 
лицензиране. Те имат решаващо значение за формиране на дела на индустриалните 
продукти, предназначени за отбраната в националният продукт на страната. В условията 
на мирновременната фаза производството на военната индустрия е доминирана от 
гражданското производство, което означава използване на част от производствените 
мощности със специализирано военно предназначение за производство на гражданска 
продукция в съответствие с пазарните потребности.

 Отбранително-промишлените предприятия от близкото минало бяха 
ориентирани продуктово към масово използвани видове въоръжение и техника с 
широко приложение в страната и с устойчив износ за страните от Варшавския договор 
и Третия свят. Същите се характеризират през този период с: държавна собственост, 
централизирано планово управление, монополна позиция на вътрешния пазар, 
а частично и на някои регионални пазари, голяма серийност на производството, 
международно коопериране, използване на вносни суровини, материали, оборудване, 
технологии, лицензи и ноу-хау. 

От така осветлените основни характеристики на ОИБ и анализа на елементите 
му следва извода, че именно като комплекс той се характеризира със сложни връзки 
между съставящите го първостепенни и второстепенни елементи, като отговорността 
за основната му характеристика, а именно стратегическия възпроизводителен цикъл се 
поделя между мениджърските способности на отделни граждани и нормотворческо-
лицензионната дейност на държавата, като функция на гражданите и техните 
потребности.

Основните външни и вътрешни фактори, оказвали и оказващи влияние на ОИБ са: 
Външни фактори
Икономическата криза през 1969-1973 г. поставя началото на новия глобален 

свят. Причина за нея става препълнения с индустриални стоки свят и липсата на 
място за нови пазари, нови територии, нови стокови структури от гледна точка на 
вещевото материално производство. Ето защо от 1970 г. започва една много радикална 
структурна промяна, започва доминирането на информационното производство.

Причина за настъпилите промени е смяната на господстващата роля на 
материалното производство с информационното производство, като основно 
средство се налага компютърът, а производителния труд в сферата на материалното 
производство става непроизводителен. Информационната стока стана носител на 
главното богатство, а информационните технологии и комуникацията-доминиращи.

Факторът “Интернет” - глобален пазар, глобални мрежи, глобална търговия, 
глобално производство, глобална информация, от което обаче последва и неизбежното 
рязко намаляване на националния суверенитет.

Светът навлезе в ерата на противопоставяне между “хипер новото” и “доброто 

старо”, ера на господството на мениджмънта на информацията над класическото 
стопанисване, управление и разпределение на богатството.

Измерението на глобалните гореописани процеси обаче е малка и почти 
незначителна част от развихрилите се като последствие от края на т. нар. ”Студена 
война” глобални геополитически процеси в света. 

Въздействието на глобалните процеси се характеризира с висока сложност, скорост 
и постъпателност, като същите при пречупването им през призмата на изследвания 
обект, касаещ отношението ОИБ и сигурност на Р. България, придобива още един 
аспект, а именно прехода от централизирана към пазарна икономика.

След разпада на блоковото военно противопоставяне се очертава рязък спад 
на собственото потребление, износ и депресия на международния оръжеен пазар. 
Търсенето се насочва към по-високотехнологични оръжия, каквито страната не 
произвежда. 

Така например в съвместен Доклад от 2005 г. озаглавен “Г-8 - глобални износители 
на оръжие” на международните неправителствени организации “Amnesty oxfam” и 
“Международната мрежа за действие срещу огнестрелните оръжия” се посочва, че 
страните на групата на най-развитите държави продават оръжия на режими, които 
нарушават човешките права, държат в бедност народите си и воюват срещу съседите 
си.

Във визирания доклад се посочва, че на страните от Г-8 се падат приблизително 
85% от всички продажби на оръжия в световен аспекти също, че Франция и Германия 
изнасят оръжие за страни като Бирма, Китай и Судан. Русия според доклада продава 
оръжие на Судан, Етиопия, Иран. Канада пък експортира военно оборудване за САЩ, 
които от своя страна го използвали в оръжия, изнасяни за страни като Колумбия. 
Твърди се също, че Италия продава огнестрелни оръжия на Алжир, като същото прави 
и Япония, но наред с Алжир, Япония доставяла оръжие и на Ливан и Филипините. 
Великобритания пък от своя страна доставя оръжие на Алжир, Мароко, Пакистан, 
Сирия, Саудитска арабия и Турция, а САЩ въпреки ембарговите ограничения за 
региона продължавали да изнасят разнообразна военна техника за Израел и засилват 
военната си помощ за Пакистан. 

Като цяло се наблюдава спад на търсенето, а от там и на цените на конвенционалните 
оръжия в световен мащаб.

Вътрешни фактори
За разлика от по-тромавата и бавно променяща се производствена структура в 

бившия Съветски съюз, българската ОИБ по-плавно се обръща към конверсията като 
първи спасителен изход от създалата се ситуация. Това налага и определени „жертви” 
от гледна точка на най-пълноценното в количествено и качествено отношение 
натоварване на често високотехнологични и тясноспециализирани машини и цели 
производствени единици. 

С Постановление на Министерски съвет №54/90г. е приета “Програма за 
конверсията на отбранителното производство”, която е съобразена с производствените 
капацитети на предприятията. Оказва се обаче, че производството на новия спектър 
от продукти за гражданския сектор е нерентабилно както от гледна точка на 
себестойността и на използваните и насочвани към конверсията производствени 
мощности, така и с оглед на специално подготвените и тясно специализирани кадри от 
производствената и развойната сфери.

Във връзка с горното лагерния завод в гр. Сопот е екипиран изцяло с най-модерно 
за времето си японско оборудване, в завода за бронетанкова техника “БЕТА” АД - гр. 
Червен бряг е на техническо въоръжение 4 000 тонна преса за студено щанцоване 
марка “KRUPP” на стойност 8 млн. долара, а в завод “Арсенал” АД - гр. Казанлък има 
цяла технологична линия, закупена от фирма “Ямазаки” за специализирани детайли по 
японска технология.

Това несъответствие между производствени мощности и реализируема продукция 
в условията на стесняващия се пазарен периметър при отмирането на биполярния 
модел в света и новата икономическа и политическа ситуация в страната бележи 
началото на трайната криза на българската ОИБ, с всички произтичащи от това 
социални последици.

Впоследствие обаче поредица от несъизмерими със специфичното и 
многоаспектно високо ниво на отрасъла действия във вътрешен и външен аспект водят 
до изтласкване на българските производители на военна продукция от традиционни 
пазари, завоювани в продължение на десетилетия в развиващите се страни. 
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През периода 1998-2000 г. по отношение на военно ремонтните заводи на МО 
е проявен интерес от страна на Турция и Гърция, които имат получени по КАСКАД 
руски образци оръжие, а и самите производствени мощности на военните заводи 
значително надхвърлят нуждите на БА.

През 1999 г. наред с приватизирането посредством работническо-мениджърски 
дружества /РМД/ на повечето по-малки предприятия са приватизирани и 51% от 
капитала на най-голямото оръжейно предприятие “Арсенал” АД – гр. Казанлък.

Впоследствие през 2000 г. са продадени 80% от капитала на “Металхим холдинг” 
/с дялови участия в други дружества, най апетитното от които е “Аркус” АД-
Лясковец/ на РМД “Металхим 2000” за 2.05 млн. долара, като купувача поема всички 
задължения на дружеството и се ангажира да инвестира 15 000 долара (!) до 2002 г. и 
да запази работните места без да променя дейността. В програмата за приватизация на 
Министерството на икономиката с открита процедура за приватизация са включени 
ВМЗ ЕАД – гр. Сопот, “Дунарит” АД - гр. Русе и Машиностроителния завод в гр. 
Дупница.

Поради лошото състояние на повечето предприятия стратегически чужд 
инвеститор не подава кандидатура, за сметка на което някои от РМД-тата, успяват не 
само да накърнят интересите на и без това борещата се за съществуването си ОИБ, но 
със завидно хладнокръвие, използват за осъществяване на приватизационните сделки 
навлезли вече в българската икономика високо реномирани чуждестранни компании, 
които „представят” в качеството им на “чуждестранни инвеститори”.

Последвалите действия от страна на държавата след 2000 г. по отношение на 
ОИБ се изразяват в поставяне на основите на стриктен контрол по отношение на 
външнотърговската дейност с предмет оръжия и изделия и технологии с двойна 
употреба. Търговски партньори на българските отбранителни предприятия са 
основно Индия, САЩ, Русия, Великобритания, Полша, Македония, Чехия, Унгария, 
Украйна и други не-ембаргови страни.

Въпреки стриктният контрол, предизвикван и от очакваната покана за пълноправно 
членство на България в НАТО, през периода стават обществено достояние няколко 
крупни оръжейни скандала, свързани с опити за осъществяване и осъществяване 
на незаконна външнотърговска дейност с предмет оръжия и изделия и технологии с 
двойна употреба от дружества от българската ОИБ с ембаргови държави.

Понастоящем сред акцентите на следприватизационната политика в отрасъла 
е и предприемането на мерки по линия на международното военно-техническо 
сътрудничество чрез двустранни и многостранни споразумения и меморандуми в 
рамките на НАТО за производствено и търговско коопериране.

Възможните варианти пред българската ОИБ, основано на изложения емпиричен 
материал според автора са следните:

Истината е една и тя се съзнава много добре, както от едната страна - държавата, 
така и от другата - новите мениджъри на отбранителната промишленост, а тя се 
изразява именно в заключението, че просто не трябва да има една и друга страна.

Държавният интерес, както от регулативна, така и от икономическа гледна точка е 
непостижим с прилагането на командно-административни мерки “на парче”, тъй като 
понятията “регулируемост” и “контрол” не само се пишат и изговарят по различен 
начин, но имат и различно значение.

ОИБ е изконно свързан с държавата, но не с държавата като бюджетна организация 
и такава отпускаща периодично дотации и държавни поръчки, а държавата, като 
система от органи разработващи, планиращи и прилагащи конкретни вътрешно и 
външно политически решения и отстояваща същите пред международни организации 
по начин и със средства, които нямат конкуренция сред частния капитал.

Къде обаче тези образно казано два главни героя на настоящата разработка трябва 
да се срещнат в името на националния интерес и по-важното как?

За да се опита да даде един от възможните отговори на този сложен с оглед 
предмета на изследване въпрос автора отново ще направи поглед по отношение на 
заобикалящата среда, в която именно се осъществява и разглежданото отношение 
между сигурността на Р. България и ОИБ на Р. България. Отношение, при което тук 
е мястото и да се отбележи, че същите си оказват влияние взаимно и установения от 
автора характер на това влияние именно е същинската причина за осъществяването на 
настоящото изследване, тъй като няма гледна точка, от която това влияние да изглежда 
по друг освен негативен начин и да има друго освен негативно последствие.

Тази актуална обвързаност естествено ще доведе до заработване на описаният 
в началото на разработката отбранително-икономически цикъл и икономическият 
растеж на страната от една страна, а от друга ще доведе до заинтересуваност от страна на 
новите управляващи на предприятията от военната индустрия за опазване елементите 
и технологично развитие на производственият процес в същите, перманентно с което 
ново измерение ще придобие и значението на понятието “чистота” на фирмата.

Как ще стане това?
Този въпрос си задават много автори, изследващи сферата, като същите се 

задоволяват обикновено с формулиране на целите без да извеждат задачите, които 
следва да се решат за постигането им и начините, по които тези задачи следва да се 
реализират. 

България вече е пълноправен член на НАТО и ЕС. Няма по-логичен извод от този, 
че високотехнологичния евроатлантически пазар е изхода за българската отбранителна 

индустрия.
Другото съждение, включено в настоящата публикация бе направения извод, че е 

невъзможно отделно българско отбранително предприятие да “пробие” на този пазар 
със сериозен дългосрочен договор и последващи съвместни разработки. Това е така, 
защото субектите на тези пазари имат следните основни характеристики:

А/ Пълна протекция от страна на държавата при защитата на интересите на 
националната отбранителна промишленост при кандидатстване за изпълнение на 
международни договори и съвместни разработки.

Б/ Липсата на фирма, която ако не част или клон на даден отбранителен консорциум 
да не е в някакво дългосрочно търговско взаимоотношение с такъв консорциум.

В/ В много малка част от тези индустриални обединения държавата има 
акционерно или друг тип участие в собствеността или управлението на търговските 
субекти.

От тези именно характеристики на развитите отбранителни индустрии в страните 
от ЕС и такива-членки на НАТО следва според автора необходимостта да се ползва и 
интелектуален материал, който пречупен през мащабите и условията в нашата страна 
и направените по-горе изводи да е отправната точка, от която следва да се трасира пътя 
на българската ОИБ през 21 век.

За да стане това обаче трябва обективно да се разгледат възможните варианти пред 
българската ОИБ, основани на изложения по-горе емпиричен материал:

Вариант 1- Обединение на българските отбранителни предприятия и създаване на 
“Национален научно-изследоватлски отбранителен институт”, който от своя страна 
да е формално подчинен на посочената по-горе “Изпълнителна агенция по въпросите 
на ОИБ и експортния контрол” към Министерство на икономиката, енергетиката и 
туризма, паритетно участие в която да имат екипи от технически представители на 
отбранителните предприятия и учени от БАН;

Вариант 2 - Поглъщане на останалите под различни търговски форми предприятия 
от ОИБ “на парче” от чуждестранни отбранително-индустриални консорциуми 
/индикации в тази посока вече се забелязват, като характерно е, че апетитите се 
проявяват не от технологични развити отбранително-стопански субекти, а от такива, 
чийто продуктов потенциал е идентичен на потенциала на българската ОИБ от 
близкото минало/;

Вариант 3 - Ликвидиране, в юридическия аспект на термина, на голяма част от 
настоящите отбранителни предприятия, спорадично функциониране на тези свързани 
с производство на МОЛВ и по този начин ликвидиране, но не в юридическия смисъл 
на термина на българската ОИБ като комплекс.

С оглед посоченият по-горе съзидателен подход авторът поема отговорността да 
ограничи изследването на възможните варианти само и единствено по отношение на 
посочения Вариант 1, тъй като предложените други два по характера си са по-скоро 
следствия, а не същински варианти за развитие.

Успоредно със структурирането на посочената Изпълнителна агенция и 
Национален изследователски институт следва необходимостта от обединение под 
формата на холдингова структура на всички отбранителни предприятия /без да губят 
самостоятелността си/, инициирано от страна на държавата посредством поясняване 
на крайната цел на целия процес, а именно представителност и тежест на българската 
ОИБ при бъдещите съвместни /между държавните институции и управляващите на 
отбранителния консорциум/ преговори с международни организации, институции и 
обединения за сключване на договори за производство и съвместни такива за трансфер 
на ноу-хау.

От друга страна това решение дава реален шанс на българската ОИБ и субектите 
й да представляват и отстояват на международно ниво своите интереси сериозно, като 
едно цяло, защото терминът “сериозно” винаги предизвиква уважение и респект, от 
което именно има нужда отбранителната ни индустрия в днешно време.

Като цяло това решение се опира на научното начало, споделената реална 
отговорност между държавата и частния капитал и възможността на основата на 
прагматичния фактор на новите собственици да се гради реалната възможност за 
защитимост и реализуемост на националните интереси на Р. България.

Отделните стъпки за постигане на това решение естествено няма да са лесни и ще е 
необходимо предварително нормативно постановено висше държавно волеизявление, 
било то под формата на Концепция или Доктрина, но такова от което прагматичния 
фактор, водещ новите мажоритарни собственици да осъзнае и предприеме конкретни 
стъпки към описаното обединение, обединение на идеи, интереси и ресурси.  

Използвани източници:
1. NATO press Release, “Lord Robertson Visits Bulgaria” - (Brussels NATO 17 Febru-

ary 2003);
2. Димитров Д., “Синергетична парадигма на националната сигурност”, 

Университетско издателство “Стопанство” - УНСС, второ допълнено издание, 2002 г.;
3. Димитров К., “Пътят след Прага”, Институт за евроатлантическа сигурност, 

София, 2003 г.;
4. Иванов Т., “Икономика на отбраната”, Университетско издателство “Стопанство” 

- УНСС, второ допълнено издание, 2002 г.;
5. Еър груп 2000, ”НАТО и България”, София, брой 5/2004 г.;
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използВане на инДикатори
и инДекСи В 

разузнаВателниЯ анализ

Румен Гюров

Защитата на националната сигурност изисква наличие на точна информация, 
обработена и представена така, че да позволява вземане на адекватно управленско 
решение спрямо несигурността.1 Това поражда необходимостта несигурността да 
бъде оценявана въз основа на обективни критерии. „Измерването” на несигурността 
с обективни критерии е възможно само след еднозначно определяне на връзката й с 
понятията недостиг и ресурс.

Несигурността винаги е свързана с човешките потребности и е качество на взаи-
модействие, при което тези потребности остават частично или изцяло неудовлетво-
рени. В такъв случай може да се говори за недостиг от ресурс, който трябва да бъде 
компенсиран, за да бъде удовлетворена някаква потребност. Освен това несигур-
ността винаги е резултат от противоречие, свързано с придобиването на неделим 
равновесен ресурс, при което този ресурс е превърнат в цел на повече от една 
система. Предприетите действия за овладяване на неделимия равновесен ресурс са 
конфликтът, който изразява противоречието, пораждащо несигурност.2

Кристофър Мур смята, че сред причините за конфликтите са противоречията, 
които произтичат от различни интереси, ориентирани към придобиване на недос-
тигащи ресурси.3 Според Райън Крейгън, Дебора Крейгън и Пьотър Конечний 
конфликтите се пораждат в резултат от три основни противоречия: съперничество 
за оскъдни ресурси, неравенство във властта и достъпа до блага (отново ресурси), 
противоречиви интереси (свързани с ресурси).4 

За измерване на ресурса обикновено биват използвани показатели, наричани 
индикатори на сигурността (security indicators). Индикаторите на сигурността са 
предназначени да бъдат свързващото звено между сигурността на човека (отделния 
индивид, член на обществото, гражданин), националната сигурност и сигурността 
в най-общ смисъл. Връзката помежду им е възможно да бъде видяна благодарение 
на разбирането, че „сигурността” все повече се разглежда като всеобхватно усло-
вие, при което хората и общностите живеят в свобода, мир и безопасност, участват 
пълноценно в процеса на управление, радват се на защитата на основните си права, 
имат достъп до ресурси и средства от първа необходимост и обитават природна сре-
да, която не уврежда тяхното здраве и благосъстояние. В основата на това широко 
разбиране е признанието, че сигурността на хората и сигурността на държавите се 
усилват взаимно.”5

В пряка връзка с това виждане Джеймс Мичъл определя следните индикатори на 
сигурността: индикатори на оцеляването (survival indicators) – достъп до храна, 
достъп до вода, уязвимост спрямо насилствен конфликт, достъп до здравеопазване; 
жизнени индикатори (livelihood indicators) – достъп до образование, достъп до 
доход, уязвимост спрямо бедността, достъп до електричество (респ. енергоресурс); 
индикатори на достойнството (dignity indicators) – глас и отчетност, уязвимост 
спрямо корупция, достъп до правосъдие, интеграция на половете (респ. социално 
уязвимите членове и групи в обществото).6

Въвеждането на индикатори за анализ и оценка на сигурността е част от по-общ 
подход, наложен от глобалните потребности и от стремежа към повече сигурност 
чрез устойчиво развитие.7 Устойчивото развитие е „развитие, което удовлетворява 

потребностите на настоящето, без да бъде поставена под въпрос способността на 
бъдещите поколения да удовлетворяват своите собствени потребности”.8 Именно за 
измерване на устойчивостта са въведени индикатори и индекси като средство за 
бързо обобщаване на информация, предварителен анализ, вземане на решения 
и контрол на резултатите от изпълнението на решенията.9

Според авторитетното ръководство „Индикатори на устойчиво развитие: насо-
ки и методологии” (Ню Йорк, 2007) на експерти към Департамента по икономиче-
ски и социални въпроси на ООН, индикаторите трябва да бъдат формулирани въз 
основа на следните критерии: всеобхватност – индикаторите трябва да обхващат 
всички аспекти на устойчивото развитие за всяка държава и област на човешката дей-
ност; конкретност – индикаторите трябва да позволяват агрегиране и представяне 
на ключова информация; наблюдаемост – индикаторите трябва да са основани 
върху достъпни данни (налични данни, данни, които могат да бъдат придобити, или 
данни на приемлива цена).10

Допълнителен критерий може да бъде открит у Питър Харди и Терънс Зден, кои-
то в свое изследване „Оценяване на устойчивото развитие: принципи на практика” 
(Уинипег, 1997) обръщат внимание върху необходимостта от адекватност: еврис-
тичност, повторяемост, проверимост и обективност на аналитичния процес,  осно-
ван върху дадени индикатори.11 Адекватността означава индикаторите да насочват 
към определени прагове на насищане, при които малки промени могат да доведат 
до значителни изменения.12

Прилагането на индикатори среща някои обективни ограничения: в ресурсите 
(експертни, информационни, в достъпа до необходимите данни или във възможност-
ите за количествени измервания), при подбора и агрегирането на относимите към 
целите на анализа данни, при използването на различни методи и техники на анализ, 
в резултат от неконсистентна терминология и пр.13  За преодоляване на ограничени-
ята в прилагането на индикатори съществуват различни концептуални рамки, приз-
вани да улеснят анализа.14 

Важно е също така да бъде правена разлика между индикатор и индекс. Инди-
каторът е количествен показател за наличие или отсъствие на някакъв ресурс (на-
пример стойност на брутния вътрешен продукт); индексът – обобщен показател на 
агрегирани индикатори, поставени в някакво отношение помежду им (например 
БВП на глава от населението).15

Прилагането на индикатори и индекси следва да бъде извършвано с отчита-
не на техните особености. Първо, използването на един общ индикатор или индекс 
улеснява анализа, но има ограничени евристични възможности. Второ, индексите 
притежават по-висока аналитична стойност от индикаторите, но агрегирането на 
индикатори в индекси може да бъде извършено на неподходяща методологическа 
основа и използваните индекси да доведат до погрешни изводи. Трето, използване-
то на мрежа от индикатори или индекси отразява сравнително по-пълно връзките и 
следователно многообразието в анализираната среда, но крие риск от припокриване 
на обхвата на отделните индикатори и индекси, респ. от еднообразие на изводите 
за тези връзки и за това многообразие. Четвърто, агрегирането на индикатори в ин-
декси откроява ясно връзките в анализираната среда и ги прави по-разбираеми за 
неспециалисти, но въпреки това използването на индекси може да скрие тежестта и 
връзките на отделните индикатори, агрегирани в тях.16

В разбирането за устойчиво развитие и употребата на индикатори и индекси 
ключово значение има понятието сплотеност на обществото.17 Такова становище 
изразяват Джо Ритзен, Уилиям Ийстърли и Майкъл Улкок в своя студия „За „добри-
те” политици и „лошите” политики: сплотеност на обществото, институции и рас-
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теж” (Вашингтон, 2000).18

Кръгът от понятия, близки или свързани с обществената сплотеност, включва 
безспорно за експертите понятието „идентичност”. Затова именно връзката спло-
теност на обществото – идентичност предизвиква особено силен интерес. Една 
от най-развитите школи в конципирането на обществената сплотеност – канадската, 
обръща внимание, че сплотеността на обществото непременно означава наличие и 
активна проява в общи начинания на връзката между общност със собствена идентич-
ност (споделени ценности и съвместно осмисляне) и непрекъснатото преодоляване 
на социалното неравенство,19  респ. възпроизвеждането на социално равенство, в нея.

Нивото на сплотеност на обществото е пряко свързана със сигурността и при-
съства в предметното поле на разузнавателния анализ.  Джеймс Мичъл също раз-
глежда обществената сплотеност и сигурността като неразривно свързани и взаимо-
зависими характеристики на онова, което превръща човешката общност в едно цяло. 
В този смисъл е и направената от него констатация, че „обществата, в които човешко-
то оцеляване е под заплаха [респ. липсва сигурност], често показват липса на спло-
теност; заплахите за живота се свързват с провалите във включването в обществото 
[социализирането] и за добро или за лошо, човешкото достойнство е засегнато от 
отговорността на институциите.”20

Позовавайки се на други изследвания, Авигейл Айзенбърг разглежда сплоте-
ността на обществото в контекста на идентичността и равенството и по-конкретно 
в контекста на: споделянето на ценности и чувството на принадлежност към даде-
на общност; способността на обществото да осигури равенство и да предотврати 
маргинализиране на своите членове; наличието на „демократични и ефективни обе-
диняващи образци, задаващи участие и вземане на решение, включително в полити-
ческите партии, синдикатите и правителството”; „способността на обществото да 
посредничи в конфликтите за ресурси или власт и да снема противоречията”, [вкл.] 
„да разпознава и посредничи на политизираните различия.”21 Близко до това виждане 
застъпват Сара Ботърман, Марк Хууг и Тийм Рийскенс.22

В контекста на техните и други изследвания се открива отличителната качествена 
характеристика на сплотеното и сигурно общество като общество, в което ни-
кой не може да бъде маргинализиран в достъпа до ресурси и не може да бъде 
изключен от обществените начинания.23 Според Бил Раймър „сплотеността на 
обществото е степента [мярата], в която хората отговарят колективно за постигане 
на ценени резултати и при икономически, социални, политически или екологически 
въздействия (положителни или отрицателни), които ги засягат.”24  Робърт Лейтън 
категорично заявява, че гражданското общество е общество на рационалния избор 
въз основа на човешкия интерес.25 С други думи, неговата специфика е изразима с 
рационалното осъзнаване на собствените му потребности и интереси. 

В този дух според Марк Градстейн и Моше Джъстман обществената сплотеност 
произтича от знанието като фактор за социализация и икономически растеж. Затова 
двамата подчертават недвусмислено изключителната роля на образованието за пре-
одоляване на разстоянието между социалните групи и за създаване на обществено 
благополучие. Според тях именно образованието произвежда единна национална 
идентичност и помага на държави като САЩ, Великобритания, Франция, Германия 
и други държави да преодоляват социални и етнически различия.26

В специализираната книжнина понятието „сплотеност на обществото” много 
често се припокрива, свързва, съотнася и разграничава от такива понятия като об-
ществен капитал и социален капацитет. Общественият капитал е „някакъв вид 
актив или ресурс, който може да бъде използван за постигане на ценени резултати. 
Като капитал той е част от производството и се реинвестира в по-нататъшното про-
изводство. Като обществен капитал той е свързан с обществените форми, отразени в 
организациите, колективната дейност, мрежи и взаимоотношения. От тази гледна 
точка общественият капитал е относителен спрямо индивидуалните характеристи-

ки. Той се различава също така от сплотеността на обществото, но може да бъде пря-
ко свързан с нея. Общественият капитал може да бъде използван за нарастване (или 
намаляване) на сплотеността на обществото, доколкото и обществената сплотеност 
може да бъде използвана за постигане на ползотворни резултати, предоставяйки 
по такъв начин някаква форма на обществен капитал. И общественият капитал, и 
сплотеността на обществото са част от социалния капацитет – първият като актив, 
втората като резултат.”27

Накратко, общественият капитал са ресурсите за постигане на сплотено обще-
ство, а социалният капацитет – израз на единството и съотношението между общест-
вения капитал като обективно условие и обществената сплотеност като субективна 
мяра за изграждане и възпроизводство на едно устойчиво общество.

В различните изследвания за устойчиво развитие, сплотеност на обществото и 
обществен капитал се изброяват между 30 и 100 индикатора или индекса, разделени 
в отделни категории. Конкретна и меродавна представа за подобни индикатори и 
индекси дава и българският опит. Списъкът на стандартните показатели на Нацио-
налният статистически институт в България28 покрива съдържателно индикаторите 
и индексите, визирани дотук. Българските показатели са разделени на 27 теми и об-
хващат 5 основни области.

Така възприетите на национално равнище индикатори и индекси са една добра 
основа за началото на всеки анализ.  Затова настоящата разработка няма за цел да 
даде набор от индикатори и индекси за анализ на несигурността – това е задача за 
интердисциплинарен изследователски колектив от специалисти, които ползват об-
щоприета и нормативно регламентирана методология. Българските постижения 
в областта на статистиката показват, че такъв обем от работа и такава методология 
практически са налице, като остава задачата тяхното ползване да бъде сведено до по-
требностите на контраразузнаването.
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На 24 Март 2004 г.  група маскирани обират трезор на бан-
ка “Биохим” и задигат пари и вещи на стойност около 7 млн. 
лв. Крадците са проникнали през тунел, който е свързан с 
мазетата на прилепения към банката блок. Апашите пробиват 
дупка в пода на банката, който е изграден от около 40 см сто-
манобетон. Елиминират датчиците на охранителната система 
и разбиват 41 от общо 600 сейфа.

През Февруари 2005 г. е обран трезор в клон на Обедине-
на българска банка в гр. Ботевград.

През Март 2005 г. е ограбен трезор в клон на „ПроКредит 
банк” в гр. София.

През Април 2009 г. е обран  трезор на Софийската улица 
„Позитано”.

На 3 Април 2009 г. Банда от няколко мъже обира общест-
вения трезор на ул. “Княз Борис“ 109 в гр. София.

 На 16 Юли 2009 г. е извършен  обир в трезор на Първа 
инвестиционна банка в гр. Гоце Делчев.

На 12 Октомври 2009 г. десет здрави мъже нахлуват в де-
нонощния обществен трезор на бул. „Дондуков“ в гр. София 
и го обират.

На 10 Декември 2009 г. е обран трезора на фирма „БМД 
протекшън” на бул. „Дондуков” 42, гр. София.

На 21 Декември 2009 г. е обран трезор на „Уникредит Бул-
банк” в гр. Пазарджик.

На 06 Декември 2010 г. крадци влизат в Банка ДСК в сто-
личния квартал „Младост 1”, бл. 24 на бул. „Йерусалим” и 
разбиват близо 200 сейфа от намиращия се в банковия клон 
трезор.

На 02 май 2011 г. е обран обществен трезор, намиращ се в 
гр. София на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 14.
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 На 25 май 2011 г.  е разбит банков трезор на Райфайзен-
банк в кв. „Люлин” 6, гр. София.

 На 01 Юни 2011 г. е атакуван и разбит денонощния тре-
зор на банка „Пиреос” в гр. Стара Загора. Не е извършен 
обир. Охранителната система е изпробвана с  балон с хелий.

Списъкът е прекалено дълъг за толкова кратък период. 
През последните три години този тип обири зачести, а по-
вечето от извършителите поне за сега остават неизвестни. 
Човек може да помисли, че не става дума за обир на трезори, 
а за квартални магазини.

Какво всъщност представлява един трезор.
Банковия трезор (или само трезор) е сигурно място, къде-

то могат да се съхраняват пари, ценности, записи, документи 
и други важни за собствениците си неща. Предназначен е да 
предпазва съдържанието си от кражба, неоторизирана упо-
треба, огън, природни бедствия, масови безредици, войни 
и други заплахи, също като сейф. За  разлика от сейфовете, 
трезорите са част от сградите, в който са обособени. Това 
се постига чрез допълнителни конструктивни решения при 
изграждането на сградата и мерки за защита, като армирани 
стени, плътни врати с устойчиви на разбиване и отключване 
ключалки, вътрешно трезорно оборудване, електронни сис-
теми за сигурност, контрол, оповестяване и охрана.

Исторически погледнато, трезорите са били строени в 
мазетата на банките, където таваните са били сводести и от 
там произлиза името „bank vault”. Модерните банкови трезо-
ри обикновено съдържат много сейфове – депозитни кутии, 
също и места за касиери, и други важни активи на банката 
или нейните клиенти. Тези атрибути са обичайни и за други 
сгради, като пощенски клонове, големи хотели, библиотеки 
с уникални книги, хранилища на съответните държавни ин-
ституции и министерства, където се пазят ценности.

Като четем горното и спомняйки си кадри от филми си 
представяме, дебели врати с ръкохватки и ключалки, стабил-
ни стени, тайнствени и модерни системи за охрана и въоръ-
жени гардове. Тази представа обаче се разминава много с 
действителността. Или може би не.

Трябва да се направи уточнение, че трезорите са някол-
ко типа. Основно могат да бъдат разделени на три типа. 
Основен банков трезор, банков трезор в банков клон, офис 
или изнесено работно място и така наречените обществени 
трезори. По отношение на изискванията към степента на за-
щита и устойчивост на трезорите степените са 13 и техните 
особености и параметри ще разгледаме в следващия брой.

Банковите трезори се намират обикновено в основните 
сгради на банката или в специално построени за целта сгра-
ди. Основните трезори са с висока степен на сигурност и 
визуално отговарят на представата за трезор и на образите 
от филмите. Последният трезор, изграден от БНБ и пуснат 
в експлоатация през месец април 2010 година, е с най-висо-
ката степен за сигурност и предизвика завист и учудване в 
швейцарски и германски специалисти, участвали в серти-
фицирането му. До този момент, поне в последните десе-
тилетия в България  няма обран чрез взлом основен банков 
трезор. Описаните в началото на статията случаи касаят 
банкови трезори в банкови офиси и обществени трезори. 
Това означава, че при този тип трезори съществуват про-
блеми. Тези проблеми водят до ненадеждност на трезорите 

и улесняват лицата решили да ги атакуват.
Трезорите са изключително популярни сред гражданите, 

заради това, че осигуряват анонимност и тайна по отноше-
ние на съхраняваното в тях, както и бърз, лесен и операти-
вен достъп на ползвателите до съдържанието на касетите. В 
трезорите често се съхраняват пари, ценности, бижута, про-
изведения на изкуството, документи, информационни носи-
тели и информация, както и всичко друго, което физически 
може да се побере в наетия обем. Има някой ограничения, 
касаещи оръжие, бомби, общо опасни средства и други 
подобни, но на повечето места няма система за контрол и 
недопускане съхраняването на забранени вещества и пред-
мети. Съчетанието от голямо количество ценности и нена-
деждна охрана прави трезорите привлекателна цел и това се 
потвърждава от големия брой обири.

Първият проблем при трезорите е липсата на нормативна 
база. На практика всеки може да открие трезор. Достатъчно 
е да го регистрира като търговски обект. Не е проблем кри-
минално проявено лице да открие трезор. Няма изисквания, 
необходимост от  лиценз и  прилагане на контрол. Липсва 
задължение за застраховане на трезора и съдържанието на 
касетите. Всеки собственик на трезор се застрахова за про-
фесионален риск по собствена преценка.

Единствения нормативен документ, поставящ изиск-
вания към трезорите е „Наредба № I-171 от 2 юли 2001 г. 
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за организацията и 
контрола по обезпе-
чаването на сигур-
ността на банките и 
небанковите финан-
сови институции”. 
Не много ясно защо 
тази наредба се при-
лага спрямо граж-
данските трезори, 
които не са банкови. 
В самата наредба е 
посочено, че тя се 
прилага спрямо бан-
ките и небанковите 
финансови институ-
ции, които извърш-
ват по занятие сдел-
ки с чуждестранна 
валута в наличност. 
Гражданските тре-
зори не отговяват на 
тези определения. 
Единствено в чл. 9 и 
чл. 19 на наредбата 
са записани изиск-
вания за оборудване 
на трезорни помеще-
ния. Това обаче касае 
трезорни помещения на банки. Обществените трезори на 
практика остават без никаква нормативна база и изисквания 
към охраната им. В действителност Наредба № I-171 се при-
лага и при обществените трезори и това е добре. В наредба-
та има записани добри и смислени неща. Друг е въпроса как 
се прилага тази наредба и дали записаните в нея изисквания 
са достатъчни, актуални и адекватни на обстановката и раз-
витието на техническите средства.

Липсата на нормативна база и конкретни изисквания во-
дят до пропуски в проектирането на трезорни помещения. 
Това е вторият проблем. На практика почти няма архитекти 
и проектантски ателиета, запознати с изискванията и добри-
те практики при проектирането на трезорни помещения. В 
чл. 9 на  наредба № І-171 има записани 7 конструктивни изи-
сквания и всичко останало е прехвърлено към стандарт БДС 
EN 1143-1:2000. Това не е достатъчно и не дава възмож-
ност на проектантите да  проектират правилно трезорни 
помещения. Друг проблем идва от страна на инвеститора. 
По-конкретно липсата на изисквания от страна на инвес-
титора и контрол на процеса на проектиране и изгражда-
не.  Нарича се незнание и икономия.  При изграждането на 
банкова институция или трезор, инвестициите в средствата 
за сигурност могат да достигнат 25-30% от себестойността 
на сградата, при 1,5 – 5 % за нормални административни и 
стопански сгради. Незнанието  или стремежът за икономии 
води до пропуски в сигурността на трезорите, заложени 
още при проектирането и изпълнението на сградите и по-
мещенията.

Третият проблем е несъвършенството и пропуските при 
изграждане и организиране на средствата за физическа за-

щита, включващи физическите бариери, електронните сред-
ства за сигурност и силите за реакция. Обири се извършват 
в трезори, които се охраняват само с електронни системи и 
в такива, които се охраняват от жива въоръжена охрана. При 
първите се използват пропуски при инсталирането на елек-
тронните системи за охрана или заглушаване и прекъсване 
на каналите за оповестяване на мониторинг центъра и си-
лите за реакция. При втория тип, охрана с денонощна жива 
охрана, се атакува с превишаваща сила и живата охрана се 
елиминира, като отново се заглушават каналите за комуни-
кация и предаване на алармени сигнали. Всъщност живата 
охрана, която има право и възможност да отваря трезор-
ното помещение, е най-слабото звено. Ако живата охрана е 
разположена на незащитено и достъпно  за престъпниците 
място, на практика е най-слабото звено в защитата на тре-
зора. Никой охранител, получаващ 500-600 лева месечна 
заплата, няма да рискува съпротива при въоръжено нападе-
ние. Просто предава ключовете, деактивира охраната и на 
практика пуска нападателите в трезора. Случаите от послед-
ните три години потвърдиха тази схема повече от два пъти. 
За да са ефективни средствата за физическа защита, живата 
охрана трябва да е разположена на защитено място извън 
или в сградата на трезора, да е осигурен добър обзор върху 
обстановката и сигналите на електронните системи за си-
гурност и добра възможност за безопасна реакция и извик-
ване на подкрепления. Каналите за предаване на алармени 
съобщения и комуникация трябва да са скрити, дублирани и 
защитени. Не трябва да се прави компромис с изискванията 
на производителя, стандартите, нормативните документи и 
добрите практики при проектирането и монтажа на елек-
тронните системи за сигурност. Поставянето на по-малко 
или не подходящи алармени детектори, не покриването на 
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опасните зони, не спазването на техническите и тактически 
изисквания при монтажа на елементите на охранителната 
система води до по-лесното и преодоляване. Монтирането 
на скрити камери и елементи на охраната и извеждането на 
сигналите от тях в скрито и защитено място за запис е задъл-
жително. Не на последно място е лоялността, мотивацията 
и подготовката на служителите от живата охрана.

Четвъртият проблем е информацията. Нека да зададем 
въпроса „Защо точно този трезор е атакуван?”. В повече-
то случаи отговорът е „Защото престъпниците са търсили 
нещо конкретно.” Често атакуващите трезора имат инфор-
мация за нещо ценно, съхранявано в някоя от касетите на 
трезора и атаката е за да се намери и открадне точно това 
нещо, а съдържанието на останалите касети, които са огра-
бени е добър бонус. Информацията за съдържанието може 
да дойде от ползващия касетата или от вътрешен човек в 
трезора.

В първия случай клиента на трезора е бил непредпазлив, 
уведомил е лица от близкото си обкръжение за съхранявана-
та ценност и нейното местоположение, в резултат на което 
информацията е стигнала до престъпниците. При тези об-
стоятелства всеки сам си носи отговорност за опазване на 
важна и конфиденциална за него информация.

Втория случай е по-интересен. Това означава, че съдър-
жанието на  касетата не е тайна за някой служители на тре-
зора. Някой от тях е проверил и установил съдържанието на 
касетата. Това е напълно възможно. Потвърждават го и случ-
ващите се от време на време вътрешно трезорни кражби. 
От касети на клиенти изчезват обикновено части от суми. 
Тези случаи се пазят в тайна и се уреждат между клиентите 
и управата на трезорите, но са факт. Трезор, в който охрана-
та има  свободен достъп до касетите и притежава ключ или 
копие от ключа за някой от тях или за всички, на практика 
не може да гарантира тайна и неприкосновеност на съдър-

жанието на касетите. Друг проблем е, че често ключалки-
те на касетите са не професионални или просто смешни и 
позволяват лесно да бъдат отключени с различни пособия, 
шперцове и не оригинални ключове.

Втория отговор на въпроса „Защо точно този трезор е 
атакуван?” е „Защото е лошо охраняван или има информа-
ция за охраната.”  Този тип информация обикновено се при-
добива чрез вътрешен човек.  Чрез оглед от външен човек 
може да се установи разположението на детекторите и на 
видео камерите, пропускателния режим и навиците на охра-
ната, но няма как да се установи кода на охранителната сис-
тема, трасето на комуникационните и охранителни кабели, 
местата на скритите камери или местата за съхранение на 
данни и backup. Разбира се има вариант охраната да е толко-
ва лоша или видима, че да е достатъчен и само външен оглед.

Петият проблем е самонадеяността на собствениците на 
трезори. Много често опасността от обир се подценява, за-
щото се разчита на това, че трезора е собственост на извест-
на фирма или групировка, или в него съхраняват ценности 
някой от силните на деня в областта на бизнеса, политиката 
и ъндърграунда. Логиката е, че престъпниците няма да по-
смеят да атакуват трезора, защото после ще бъдат издирва-
ни не само от полицията ... Практиката показа, че тази логи-
ка не работи. Съотношението на силите се мени бързо, а и 
винаги има някой, който не е запознат с обстановката или 
просто не му пука. В следствие на това обирът става факт.

До тук разглеждахме проблемите, нo за да сме коректни 
трябва да се отбележи, че има граждански трезори в Бъл-
гария, които са изградени изключително професионално. 
Свободни касети в тях почти няма, което означава, че кли-
ентите намират начин да разпознаят надеждните трезори.

Употребата на трезори ще нараства и за в бъдеще. Все пак 
това е по-сигурното място за съхранение на нашите цен-

ности. Практиката с 
изграждането в домо-
вете на гражданите на 
„паник стаи” и „част-
ни трезори” за сега не 
дава добър резултат и 
причините са сходни 
с тези при трезорите. 
От друга страна е же-
лателно през уикенда, 
отпуската или по праз-
ници, когато са най-
честите взломни краж-
би по домовете, ня-
къде да се съхраняват 
ценните документи, 
бижута, произведения 
на изкуството, лаптоп 
с данни и други неща. 
Тяхното съхранение в 
дома не е желателно. 
Затова преди празни-
ци и след тях рязко се 
увеличава посещае-
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мостта в трезорите за кратък интервал и често извън стан-
дартното работно време. Това означава, че трезорите тряб-
ва да осигуряват бърз и лесен достъп на ползвателите, като 
в същото време дават високо ниво на сигурност. Проблемът 
е, че тези две изисквания си противоречат. В европейската 
практика на гражданските трезори са намерени достатъчно 
надеждни и удобни решения. Въпросът е в тяхното прила-
гане. Парадокс е, че в България има трезори, строени преди 
повече от 60 години, които са с много по-високо ниво на 
сигурност и по-удобни за ползване от такива, строени в по-
следните десетилетия.

Гражданският трезор, за сега няма алтернатива за надежд-
но съхранение на ценни вещи на гражданите. За съжаление 
е невъзможно да се дадат признаци, по които средно ста-
тистически гражданин да познае добрия трезор. Много от 
мерките за защита на професионално изградения трезор ос-
тават скрити и неразбрани от обикновения посетител. Все 
пак може да се дадат няколко съвета при избор на трезор:

Запознайте се с чл. 9 на „Наредба № I-171 от 2 юли 2001 
г. за организацията и контрола по обезпечаването на сигур-
ността на банките и небанковите финансови институции”. 
Заложените там конструктивни изисквания са малко и тях-
ното изпълнение се вижда с просто око и от неспециалист. 
Огледайте избрания трезор и вижте изпълнението на тези 
изисквания. Все пак лесно се забелязва  дебела метална вра-
та на трезора и наличие на решетка след нея.

Обърнете внимание на поведението и разположението 
на охраната, вашия и техния достъп до помещението на тре-
зора. Не на лицата обслужващи трезора, а охраната. Ако в 
даден случай това  е едно и също, изводите не са добри. Ох-
раната трябва да е отделно, скрита и трудно достъпна. Това, 
че на едно място има струпани трима четирима юнаци с пис-
толети означава, че просто ще бъдат преодолени наведнъж, 
а не че охраната е по-надеждна.

Автоматичният контрол на достъпа до помещението с 

касетите чрез чип карта или биометричен детектор е пре-
димство.

Обърнете внимание на касетите и ключовете за тях. Ако 
ключовете приличат на такива от пощенска кутия или авто-
мобил, това също не е добър признак. Мисля, не е необходи-
мо да споменаваме, че касетата трябва да е с две ключалки. 
В най-добрия случай при наем на касета трябва да ви пред-
ложат да си изберете произволен ключ от кутия с много 
ключове и по този ключ да настроят ключалката на Вашата 
касета, избрана от Вас, също произволно сред наличните 
свободни.

Ако централата на охранителната система и дигиталния 
видео рекордер за запис от видео камерите са на видно и 
лесно достъпно от посетители място, това също не е добър 
признак.

Проверете в договора за охрана, клаузите за застраховка 
и отговорността на трезора при настъпване на инцидент, 
евентуално обир.

Входът на трезора трябва да е отде-
лен и в никакъв случай разположен 
на място, където преминават множе-
ство служители и посетители на ин-
ституциите намиращи се в  сградата.

Обирите на трезори не са случай-
ни престъпления. Те изискват добро 
разузнаване и планиране, висок ин-
телект, технически познания и добра 
организация от страна на извърши-
телите. Поради това борбата с тях е 
трудна и е желателно използването 
на всички възможни средства.

Като заключение може да се каже, 
че в множеството обири има и нещо 
положително. Те би трябвало да 
подскажат необходимостта от нали-
чието на нормативна база, касаеща 
трезорите. В същото време дават на 
специалистите достатъчно материал 
за анализ и база за изготвяне на нови 
технически, тактически и конструк-
тивни мерки за защита. Просто ня-
кой трябва да се ангажира с това.
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конкурентно разузнаВане – 
характериСтики и опреДеление

Проф.д.н. инж. Йордан Начев, Старши експерт, „Риск Сълюшън” ООД

Частна разузнавателна дейност се е извършвала винаги, 
независимо от разнообразието на имена и форми, под кои-
то е била афиширана. Осъзнавайки значението на този вид 
дейност и дефинирайки ясно понятието, частната струк-
тура превръща информацията, с която разполага в ефикас-
но оръжие и конкурентно предимство. 

Като дейност, частното разузнаване обединява два не-
зависими в своето изпълнение процеса – придобиване на 
информация и анализ на наличната информация. При тази 
постановка разузнаването в своята същност трябва да се 

разбира като «анализирана информация», която се пре-
доставя на потребителя за взимане решение. Не информа-
цията, а разузнаването помага на мениджърите да реаги-
рат с правилна управленска и маркетингова политика.

Разузнаването отговаря за оптималната информацион-
на обезпеченост, на която се базира взетото ръководно 
решение, но не и за самото решение и евентуалните по-
следствия от него. Когато разузнавателната структура на 
предприятието помага да се преодолеят препятствията на 
външната среда, тя си е свършила работата.

Разузнавателната информация придобита от конку-
рентното разузнаване може да има отношение към физи-
чески или юридически лица, но също може да се отнася 
към икономическа, финансова или бизнес сфера, която 
засяга дейността на конкретни субекти представляващи 
интерес за фирмата. 

Формите и методите на частната разузнавателна дей-
ност са същите като тези на националните разузнавателни 
служби. Това налага да се направи уточнение в параметри-
те, които ги разграничават. Един от възможните подходи 
за изясняване на дадено понятие е да се каже какво то е и 
какво не е. За своите клиенти Центърът по конкурентно 
разузнаване на Леонард Фулд използва този подход като 
по-ясен и убедителен. Фулд дава десет обяснения за това, 
какво е конкурентното разузнаване (КР) и какво не е. 
(Таблица 1.)

E НE  E

Анализирана информация, която позволява въз основа на нея 
ръководството на фирмата да вземе  решение.

Шпиониране. Шпионажът предполага нелегални и неетични 
методи и дейност. Неправилното им прилагане може да предиз-
вика нежелателни последствия и съдебно разследване.

Средство за ранно предупреждение на ръководството относ-
но заплахите на външната среда и възможностите, които тя пре-
доставя.

Информация от Интернет. Мрежата е добра само като източ-
ник, но тя може да крие и спекулации.

Средство за извършване на основателни оценки. 
КР предоставя приблизителен и точен поглед за състоянието 

на пазара и конкуренцията. Съвременните предприемачи желаят 
и се нуждаят от оценка на външната среда в общ план, а не в под-
робности по детайли за нейните параметри. 

Търсене и натрупване на данни. Базата данни са прекрасно 
средство за натрупване на информация, но не помагат при ана-
лиза на придобитата информация. Те не могат да заменят хората, 
които взимат решение въз основа на данните, опита и интуици-
ята.

Приложимо в множество насоки. Означава много неща за 
много служители. Научноизследователското звено очаква ин-
формация за технологичните планове и постиженията на кон-
курентите. Дистрибуторите – каква да бъде ценовата политика 
на компанията. Висшите ръководни кадри изискват от разузна-
ването необходимата информация за дългосрочните промени 
в пазарните условия, плановете на конкурентите, промените в 
икономическата политика на правителството и т.н. 

Магическа кристална топка. И най-добре функциониращото 
КР не може да предрича бъдещето. Най-много да даде прибли-
зително добра картина на действителността в близка и далечна 
перспектива и своевременно да предупреди за промените в паза-
ра и действията на конкурентите.

Таблица 1.
Конкурентното разузнаване

Би
зн

ес
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Средство за компаниите да възвърнат разходите. Компаниите 
са вложили средства за да създадат своята разузнавателна струк-
тура.

Изолирани действия на един супер специалист. Колкото и да е 
добър специалистът, той не може да обхване всички направления 
на КР. КР е дейност на добре структуриран екип от специалисти 
в различни направления на сигурността и технологията на проце-
сите.

Начин на живот, на действие. Когато се използва правилно КР 
се превръща в начин на живот на всеки служител на корпорацията, 
не само стратегическо планиране или проучване на пазара. КР е 
процес, при който съществената информация е достъпна за всеки, 
който се нуждае от нея. 

Новина от медиите. Придобиването на информация от офици-
алните източници е много важна част от информационния процес, 
но тя не може да удовлетвори исканията за своевременна и на-
деждна информация за взимане на решение.

Част от структурата на най-престижните корпорации в съот-
ветния бранш. Най-известните корпорации практикуват разузна-
вателния процес като непрекъсната дейност.

Нещо, което може да се намери в някой софтуерен пакет. Соф-
туера може само да натрупва и сравнява, но не и да анализира на-
личната информация.

Управлявано от този, който взима решенията. Ръководителят 
на разузнавателното звено е на пряко подчинение на висшето ръ-
ководство на корпорацията.

Бюрократична дейност. Бюрокрацията е смърт за доброто КР. 
Личните контакти и дискусии или незабавното позвъняване по те-
лефона са за предпочитане. Правило: Хартията не може да убеди.

Поглед извън границите на корпорацията. Компаниите, кои-
то прилагат ефективно КР придобиват способността да виждат 
извън себе си. Виждат дейността си в контекста на пазара и дей-
ността в него на другите участници. Това им дава възможност да 
взимат решение въз основа на това виждане.

Едностранна дейност. КР има различни форми. Управлението, 
стратегията за развитие и способността за нововъведения са само 
три от основните направления на дейност.

Краткосрочно и дългосрочно. КР може да се използва за неза-
бавни тактически решения, както и за дългосрочни стратегически 
планове.

Изобретение на този или миналия век. КР съществува като дей-
ност откакто има частен бизнес. Може да е действало под различни 
имена и да са използвани различни термини и средства, но целта 
винаги е била същата.

Определението за понятието „Конкурентното разуз-
наване” трябва да отчита, че неговата дейност се извършва 
посредством легални и позволени от местното законода-
телство оперативни методи и спазвайки общоприетите 
в бизнеса етични принципи. Друга особеност на КР е, че 
дейността му се осъществява за интересите на бизнеса, а 
не за тези на държавата. Това са съществените различия 
между службата за КР на фирмата и разузнавателната ин-
ституция на държавата. Тези различия поставят конку-
рентното разузнаване в границите на правовите действия. 

След анализа на множеството определения за КР, ние 
приемаме следната дефиниция – Конкурентното разузна-
ване е постоянен процес на легална частна разузнавателна 
дейност за придобиване на оперативна информация от-
носно средата, в която функционира корпорацията, с цел 
оптимално и своевременно информационно обезпечаване 
на процеса на вземане на решения относно нейното разви-
тие и перспективи. 

Когато в предприятието има и държавно участие, би 
следвало между собствениците да се осъществи ползот-
ворно сътрудничество. Само по този начин ще може да се 
гарантира неговата сигурност и просперитет в условията 
на непрекъснато ожесточаващата се конкуренция. В ус-
ловията на свободна пазарна икономика сигурността на 
частните структури става съществен параметър от нацио-
налната сигурност и това трябва ясно да бъде осъзнато от 
всяко правителство.

Анализът на множеството опити за дефиниране на 
КР показва, че в тях се изхожда от употребата на следни-
те термини или техните синоними с честота посочена на 
приложената Таблица 2. Разнообразието в дефинициите 
акцентира върху процеса на  придобиване и обработка на 
информацията за външната фирмена среда и начинът, по 
който тази информация трябва да се използва. Следовател-
но определението е необходимо да посочва:

• че става въпрос за придобиване на информа-
ция;
• как се придобива информацията;
• какъв е нейният характер;
• как се обработва;
• за какво служи и 
• кой е нейният потребител.

Термин Повторяемост %
Информация, данни, информираност 95
Технология, процес, дейност, техника 65
Конкуренция, конкуренти, среда 78
Методи, средства, начин на мислене 43
Анализ, прогноза, инициатива 65
Взимане на решение, стратегия 65

Таблица 2. 
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Мощно СВетоДиоДно оСВетление

 инж. Николай Цапрев

През месец февруари, тази година се състоя едно 
важно събитие за България - бе открит завод, произ-
веждащ мощни светодиоди. Това е високо техноло-
гично производство, първо и за сега единствено по 
рода си в европейския съюз. Технологията е развита с 
участие на български специалисти. 

Едва ли има човек, който не е виждал светодиод или 
така наречените LED светлини. Използват се за ин-
дикации в домашната черна и бяла техника, за напра-
вата на плоски екрани на телевизори и монитори, на 
изключително мощни и икономични прожектори, ос-
ветление в автомобилите (задните и дневни светлини, 
а от скоро и за основните), декоративно и интериорно 
осветление. С навлизането на мощните светодиоди, 
този вид светлинни източници вече са приложими за 
домашно, улично, защитно, промишлено и всякакъв 
вид осветление.

Едва преди година в България започна да спира 
продажбата и използването на лампи с нажежаема 
жичка. В момента с цел пестене на енергия и намаля-
ване на вредните емисии, масово се налагат енерго-
спестяващите лампи. Защо е толкова важен факта, че 
започваме производство на LED осветителни тела в 
България? Светодиодите са следващото поколение 
осветителни прибори. За сега са из-
вестни само предимства, като един-
ственият недостатък на тази техно-
логия е сравнително високата цена 
на осветителните тела. Със започ-
ване на производство в България, 
този проблем се решава до голяма 
степен и прави това осветление дос-
тъпно и изгодно.

Нека разгледаме някой от недос-
татъците на старите осветителни 
технологии.

Лампи с нажежаема жичка – ви-
сока работна температура, ниска 
механична устойчивост, ниско 
КПД – голяма потребляема мощ-
ност и малко отделяна светлина, 
къс живот – около 1000 часа.

Лампи с газов разряд – в тази категория влизат лу-
минесцентните, ксеноновите и всички видове енерго-
спестяващи лампи. Техните недостатъци са – голям 
обем на осветителното тяло, ниска механична якост, 
необходимост от допълнителна скъпа електроника 
(стартери, трансформатори, бластове и т.н.), голя-
мо време за достигане на максимална сила на свете-
не – от 20 секунди до няколко минути, излъчване на 
вредни ултравиолетови лъчи, трептения на светлина-
та, поради което в промишлените зони с въртящи се 
детайли, с цел избягване на стробоскопичен ефект, 
се налага поставянето на минимум три тела едновре-
менно. Списъкът продължава с висока цена и наличие 
на опасни химични елементи в лампите или отделяне 
на такива при производството им. Продължителност 
на живот – 5000 - 9000 часа.

И лампите с нажежаема жичка и тези с газов разряд 
не обичат многобройните включвания и изключва-
ния. Това е най-честата причина за тяхната повреда.

В противовес на горното, мощните полупровод-
никови светодиоди представляват най-съвременно 
решение за реализация на енерго-ефективно освет-
ление, в сравнение с всички останали съществуващи 
технологии. Няколко са основните фактори, които 

дават изключително предимство на 
съвременните светодиоди, в сравне-
ние с други светлинни източници:

• Цветова температура на излъч-
ваната светлина, съответстваща на 
дневна слънчева светлина.

• Изключително дълъг живот 
на светлинния източник – 100  000 
часа, което обуславя период на упо-
треба до 20 години при нормални ус-
ловия на работа, без необходимост 
от каквато и да е поддръжка. След 
достигане на експлоатационния 
срок лампата не изгаря, а продъл-
жава да свети с намалена мощност. 
Светлинния поток се поддържа 
в рамките на 70% от първоначал-
ния, след период от 148 000 часа.

Би
зн

ес
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• Ниски работни напрежения на самото осве-
тително тяло – между 6V и 36V, което прави проду-
ктите изцяло безопасни.

• Ниски работни токове – 0.35A, което премах-
ва необходимостта от серийни трансформатори и 
филтри (скъпо оборудване).

• Ниска работна температура на светлинния из-
точник.

• Работа при околни температури в диапазон 
-45°C и +85°C.

• На практика липсващи амортизационни раз-
ходи и разходи за поддръжка за първоначален период 
от минимум 10 години.

• Директни финансови икономии – от поддръж-
ка и от енергопотребление.

• Висока механична якост против случай на ван-
дализъм.

•  Екологично чисти – светодиодите сами по 
себе си са безоловни източници на изкуствена свет-
лина, базирани на полупроводников преход, което не 
замърсява природата при рециклиране.

•  Безкрайни възможности за цветови и свет-
линни ефекти.

•  Гъвкавост на осветителни тела и модули, про-
ектирани и приложени, в зависимост от осветител-
ните цели. Възможност за изработване на осветител-
ните тела във всякакъв вид – топки, ленти, гирлянди, 
цилиндри и др. Вграждане във всякакви видове осве-
тителни тела включително влаго устойчиви, корози-
онно устойчиви, предназначени за работа в агресивни 
среди и такива със силни механични въздействия

•  Моментално достигане на максимално све-
тоотдаване при включване. Особено ценно качество 
при използването във фарове и прожектори.

•  Възможност за многократни бързи включва-
ния и изключвания.

•  Възможност за изграждане на насочено ос-
ветление и сепарирано осветление, без необходимост 
от скъпа оптика и отражатели. Поради особености на 
конструкцията самите светодиоди излъчват насочена 
светлина в поле от 90 градуса  напред  по оста на све-
тодиода.

Освен всичките си безспорни предимства светоди-
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одното осветление въвежда нов стандарт в защитно-
то осветление, използвано за целите на сигурността. 
При охраняване на обекти винаги има дилема - да 
има или да няма защитно осветление и как да работи 
то, непрекъснато или само при регистриране на на-
рушение от охранителните системи. Проблемът е в 
голямата консумация на електроенергия, наличието 
на силова автоматика и необходимостта от поддръж-
ка, което води до високи разходи. С използването на 
мощните светодиоди тази дилема изчезва. Изгражда-
нето на защитно осветление е лесно, управляващите 
устройства не са силнотокови и са евтини, а разходите 
по работата и поддръжката са минимални.

Втория спор при изграждането на защитно освет-
ление е дали да се използва бяла (видима) светлина 
или инфрачервено осветление. Тук има два момен-
та – първият го разгледахме в предния абзац и той е 
свързан с енерго потреблението и поддръжката на 
осветлението. До този момент осветлението с видима 
светлина изискваше големи разходи. Вторият е свър-
зан с дискретността или скритостта на осветлението. 
Инфрачервеното осветление се използва с цел дис-
кретност или скритост. Дали това е така е спорно. В 
зависимост от дължината на вълната някои инфрачер-
вени прожектори се виждат и с просто око, а всички 
инфрачервени прожектори се виждат като бели, чер-
вени или зелени лампи, когато човек погледне към тях 
през видео камера. За тази цел могат да се използват 
всички видове видео камери от последните 10 годи-
ни, включително вградените в мобилните апарати. 
При това положение скритостта е спорна. Освен това 
инфрачервеното осветление принуждава видео каме-

рите да работят в черно бял режим, като в зависимост 
от дължината на вълната на осветлението и камерата, 
образът е размазан или малко по-отчетлив, но никога 
с качеството и с информацията, която се постига при 
видима светлина.  При констатиране на нарушение 
инфрачервеното осветление не дава възможност на 
физическата охрана да реагира в тъмното, освен ако 
не разполага с прибори за нощно виждане или ако не 
включи осветление с видима светлина. 

От горното може да се направи извода, че освен за 
много специфични нужди, за охранителни цели е по-
подходящо да се използват мощни светодиоди и бяла 
видима светлина. Ниската им консумация позволява 
резервиране на захранването на осветлението, без 
да се налага използването на скъпи мощни UPS или 
генератори, което с до сега използваните светлинни 
източници бе невъзможно. Особено подходящи са за 
охрана на офиси, търговски обекти и на външни пери-
метри. При охраната на фотоволтаични електроцен-
трали и други големи външни периметри на обекти, 
разположени извън населени места са направо неза-
меними.

Естествен е въпросът за цената. В сравнение с нор-
малното осветление разликата между първоначалната 
инвестиция и последващите разходи на електроенер-
гия и поддръжка се изравняват за 2,9 години. През 
останалия експлоатационен период това означава 
реализиране на пряка финансова печалба и полза за 
екологията.
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СтратегиЯ В МениДЖМЪнта

Терминът „Strategy“ е широко използван в книгите и стати-
ите, разглеждащи темата „Управление”. Целта е опирайки се на 
някои известни теоретици на мениджмънта, като George Steiner, 
Henry Mintzberg, Michael Porter and Peter Drucker, както и на 
мнението на други автори, писали по темата, като B. H. Liddell 
Hart и Thomas Schelling, да се формулира ясното разбиране за 
това понятие в сферата на управлението.

Strategy е военен термин. Военният историк Liddell Hart оп-
ределя стратегията като „... изкуството да се разпространяват и 
прилагат военните средства в политиката“.

Както Fred Nickols отбелязва, изтривайки думата „военен” от 
това определение, ще получите основата на това как се използва 
стратегията в света на бизнеса.

Взимането на решения 
става на всички нива на ор-
ганизацията. Обикновено 
важните и всеобхватните 
решения за бъдещото раз-
витие на бизнеса се взимат 
главно на високите нива на 
организациите. Решенията 
как това да се реализира 
на практика се взимат на 
по-долно ниво, и така това 
продължава до дъното на 
управленската пирамида, 
като всяко ниво взима опе-
ративни решения, касаещи 
ежедневната дейност.

В зависимост от това за какво се отнасят управленските реше-
ния, могат да се дефинират като такива, взимани по отношение 
на Мисията, Политиката, Стратегията, Тактиката и Операциите.

Мисията е визията, декларираната цел или цел на органи-
зацията. Тя е причина за съществуването й, за това да е такава 
каквато тя е. Понятието мисия изразява главната цел на дадена 
организация, като дава представа какво представлява самата ор-
ганизация, в името на какво съществува и какво е нейното спе-
цифично, уникално място сред другите организации. По съще-
ство с декларирането на мисията се отговаря на въпросите: „Кои 
сме?“, „Какво искаме да правим в бизнеса?“, „Каква е нашата роля 
в обществото?“.

Политиката предполага разнообразие от възгледи, ако не от-
носно крайните цели, то поне относно най-подходящите сред-
ства за постигането им. Терминът се употребява в единствено 
число и обозначава процес, при който група хора, чиито интере-

си са първоначално различни, достигат до колективни решения, 
които най-общо се смятат за обвързващи за групата и наложени 
като обща политика.

От друга страна, „политика“ (употребена често и в множест-
вено число - политики) може да има и по-тясно значение и да 
изразява конкретен план или основни принципи за действие, 
към които дадена организация се придържа в изпълнението на 
някакво начинание. Тази употреба е характерна за по-съвремен-
ния език, като на английски за нея си има отделна дума „policy”, 
но на български тя се превежда като „политика“ или (списък от) 
„принципи“ или „правила“. При тази употреба „политика“ озна-
чава, че организацията е формулирала определени принципи, 
към които да се придържа и декларира публично, че се ангажира 

с тях. Една популярна упо-
треба в този смисъл е „по-
литика за защита на инфор-
мацията“ или „политика за 
защита на личните данни“. 
Обикновено тя отговаря на 
въпросите: „Какво се случва 
в широката социална или 
бизнес среда?“, „Каква орга-
низация искаме да станем/ 
или искаме да бъдем?“.

Стратегията се зани-
мава с дейности и ресурси, 
които са необходими за 
постигане на конкретни 
дългосрочни цели. Някои 

типични въпроси, които могат да бъдат зададени са: „Какви ус-
ловия трябва да бъдат изпълнени, за да може организацията да е 
жизнеспособна?“ „Какви продукти и услуги ще предлага органи-
зацията и за какви клиенти?“, „Какви възможности и капацитет 
ще са необходими?“.

Тактиката е реализирането и координирането за къс или сре-
ден по дължина период на дейности и осигуряване на ресурси, 
необходими за постигане на определена стратегическа цел. Ти-
пични въпроси задавани тук са: „Какво трябва да направя, за да 
постигна растеж?”, „Какво правят нашите конкуренти?”, Какви 
ресурси трябва да използваме?”.

Оперативните дейности са свързани с непосредствената 
информация за това как конкретен резултат ще бъде постигнат. 
Типични въпроси са: „Какви са критериите за извършване на да-
дена дейност?”, „Как ще се разпространяват продуктите/услуги-
те?”, „Как ще се събират данни за ежедневната дейност?”

д-р, инж. Милен Иванов 
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Разглеждайки тази класификация, можем да видим, че стра-
тегията е начините, по които ще се постигнат целите, но не и 
техните характеристики. Те са свързани с това как нечии цели 
са постигнати, а не с това какви трябва да са тези цели. Тя е 
определена във връзка с някоя по-голяма цел. Тя е мост между 
корпоративната мисия и политика и конкретните оперативни 
резултати. Ако се опрем на военната аналогия, това което се на-
рича стратегия и това, което се описва като тактика зависи до 
голяма степен от това къде се намирате и какъв сте на бойното 
поле.

Има голяма разлика между „Корпоративната стратегия”, 
която определя бизнеса, в които ще се конкурира организация-
та и „Бизнес стратегията”, която определя основата за конку-
ренция в даден бизнес.

Корпоративната стратегия е свързана с решения по от-
ношение на цялата организация: за кои промишлени сектори 
и пазари да се конкурира, за растежа, диверсификацията или 
свиването, за придобиване на нови дружества и продажба на 
активи.

Бизнес стратегията се фокусира върху това как една орга-
низация се конкурира в рамките на конкретна индустрия или 
пазар и се отнася до начините за постигане на конкурентно 
предимство пред конкурентите в този сектор. Свързана е с по-
нятия като цената на лидерството, диференциация и добавена 
стойност.

Стратегията е свързана с организацията и нейното обкръ-
жение. Тя е съдържание и процес. Тя не може да бъде измисле-
на докрай и предполага разнообразни мисловни процеси. От 
стратегията зависи благополучието на организацията.

Съществуват пет различни типа разбиране за стратеги-
ята:

Стратегията е план. Тук стратегията се определя като ръ-
ководство за конкретни действия. Тя е план, или нещо подобно 
на ръководство, ориентир или направление за развитие, път от 

настоящето към бъдещето. Поради това, че бъдещето е непо-
знаваемо, то може да бъде само един израз на намерение, пред-
ложение за пътя между настоящето и желаното бъдеще състоя-
ние. Това мнение е разработено от Джордж Щайнер и е едно 
от най-старите и най-честите описания на стратегията.

Стратегията е Модел. Тук акцентът е върху противоречи-
ето на това, което е желано с това, което се е случило в дейст-
вителност. Принцип на поведение или следване на даден мо-
дел на поведение. Стратегията трябва да се променя като се 
коригират целите, за да съответстват на действителността. 
Следователно, стратегията може да бъде разбирана само в 
ретроспекция, чрез анализ на моделите на минали решения 
и действия.

Стратегията е позиция. Стратегията се дефинира като от-
ражение на решението да се предложат конкретни продукти 
или услуги. Позиция, а именно разполагане на определени сто-
ки на конкретни пазари (създаване на уникална и ценова по-
зиции посредством разнообразни действия). Според това виж-
дане стратегията се определя като всичко това, което се случва 
извън организацията, сред клиенти, доставчици и конкуренти, 
и ролята на лицата, взимащи решения, е да се анализира и прис-
пособи към конкурентната среда.

Стратегията е перспектива. Тук стратегията се определя 
като система от ценности и вярвания, генерирани и възпроиз-
ведени в нея от нейните създатели - лица или група от лица, чи-
ито идеи оформят цялото ръководство на организацията. Това 
е тяхното предвиждане, на базата, на което е изграден бизнеса 
и които определят това, което се счита за смислено и уместно. 
Тя е перспектива, т. е. основен способ за действие на организа-
цията (теория на бизнеса за дадената организация).

Стратегията е тактика. Значението на думата „тактика” тук 
се използва като „разработен или измислен ход”, ловък прийом, 
особен маньовър, предприеман с цел да с надхитри съперника 
или конкурента. Стратегията се разглежда като поведение, а не 
като възприятие. Стратегия и тактика се припокриват и се оп-

ределят като единна маневра, с 
цел да се възпре или обърка кон-
курент. В този случай, намерени-
ето е да се промени или да не се 
позволи да се случат определени 
бъдещи резултати, а не да се по-
стигнат, план за това бъдеще или 
адаптиране към него. Това мне-
ние може да се намери в твор-
чеството на Томас Шелинг.

Можем да заключим, че стра-
тегическият мениджмънт е сис-
тема за управление на поведени-
ето на организацията като цяло, 
ориентирана към реализация 
на мисията и достигане на стра-
тегическите цели, чрез рацио-
нално използване и развитие на 
конкурентните преимущества.
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Заедно с небостъргачите на Световния търговски 
център на 9/11 се срути и увереността на много спе-
циални служби, че могат да гарантират сигурността 
на страните си по начина, по който това ставаше 
до този момент. Много от държавите, в които има 
стабилна теоретична база и висока експертиза по 
отношение на националната сигурност, започнаха 
мащабни реформи в сектора, отговарящ за безопас-
ността на нациите. Ключов извод, който се налага 
от дистанцията на десетте години от атентатите, 
няколко войни и множества последвали терорис-
тични заплахи и нападения е, че целенасоченото съ-
биране на разузнавателна информация е било прес-
тъпно пренебрегнато в политиките и стратегиите 
на всички специални и право охранителни служби. 
Държавата, която първа, осъзна този пропуск беше 
Съединените щати. Затова веднага след атентатите 
на WTC паралелно с организационната реформа 
стартира и реформата в разбирането за мястото и 
ролята на разузнавателната дейност в структури-
те за сигурност. След десет години тази реформа 
на знанието прерасна в конкретика чрез създаване 
на система за полицейско разузнаване и чрез три-
умфалното навлизане на разузнаването във една до 
момента твърде консервативна система като ФБР. 
Днес, както може да се види на официалния сайт 
на службата, Дирекция „Разузнаване“, е вече пред-
на линия и център, който гарантира, че ФБР може 
да извършва разузнаване, необходимо за защита на 
нацията.

Всеки ден, специалните агенти, 
анализаторите, лингвистите и под-
държащия персонал в рамките на 
своите правомощия работят, за да 
придобият и събират информация 
в подкрепа на оперативната дей-
ност на ФБР. Като ключов компо-
нент на националната сигурност, 
Дирекцията за разузнаване упра-
влява всички разузнавателни дей-
ности на ФБР и работи с всички 
офиси на Бюрото, което гарантира, 
че разузнаването е вградено във 

всяка програма за разследване и полеви офис. Тя 
продължава да се адаптира и да подобрява събира-
нето, анализа и възможностите за разпространение 
по активен начин, като същевременно се защитават 
гражданските права на всички американци.

Мисията
Мисията на дирекцията по отношение на нацио-

нална сигурност е да ръководи и координира уси-
лията на разузнаването, и да управлява действия 
насочени към защита на Съединените щати. Целта 
е да се разработи цялостно разбиране на заплахи-
те и възможностите за проникване в национални 
и транснационални мрежи, които имат желание и 
възможност да навредят. Тези мрежи са: терорис-
тични организации, чужди разузнавателни служби, 
структури, които искат да разпространяват оръ-
жия за масово унищожение, както и криминални 
образувания. За да бъде успешна тази мисия е необ-
ходимо да се разбира заплахата, да се продължи ин-
тегрирането на разузнаването и възможностите за 
право охранителните органи във всяка оперативна 
програма на ФБР и да продължи разширяването на 
приноса на разузнаването към общата база от зна-
ния.

Тъй като националната сигурност и престъпни 
заплахи често са преплетени, способността да се 
интегрират разузнаване и разследвания, прави ФБР 
уникално разположен, спрямо заплахите към стра-

ната и нейните уязвими места.
Философията на разузнаване-

то
Мисията на ФБР е да защитава 

САЩ от терористични заплахи и 
чуждестранни разузнавателни за-
плахи, да поддържа и прилага нака-
зателни закони на САЩ, както и да 
осигури лидерство в наказателно-
то правосъдие на федерални, дър-
жавни, общински служби, и между-
народни агенции и партньори.

За да изпълнява своята мисия 
ФБР използва различни средства, 

научените уроЦи от  9/11
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включително техники за разследване, съдебни, ин-
формационни технологии, както и стратегическите 
партньорства. Разузнаването е един от тези основ-
ни инструменти. Като такъв, разузнаването е нераз-
делна част от мисията за разследване на ФБР. То е 
залегнало в ежедневната дейност на ФБР, от момен-
та на започване на предварителните проучвания до  
развитието на стратегии за разследването.

Разузнаването, като инструмент, е по-важно от 
всякога в днешната, пълна със заплахи среда. За-
плахите са глобални, а често произлизат от транс-
национални организации, които разчитат на слож-
ни информационни технологии. Те преминават 
отвъд географските граници, както и границите на 
властите в САЩ и националната инфраструктура 
за сигурност. В тази сложна среда, точната инфор-
мация, в точното време е от съществено значение за 
защитата на националната сигурност.

ФБР има мандат от Конгреса, президента, глав-
ния прокурор и Директора на Националното раз-
узнаване  (DNI) за защита на националната сигур-
ност като извършва разузнаване в подкрепа на своя-
та мисия за разследване, националните приоритети 

за разузнаване, и за нуждите на други потребители. 
Служебна кариера
ФБР счита, че в Дирекция Разузнаване най-ва-

жният компонент са хората. За тази цел е създадена 
Разузнавателната кариерна служба (ICS), която има 
за задача да издигне значението на разузнаването в 
рамките на организацията и да осигури на своите 
разузнавателни професионалисти определено ка-
риерно развитие и повишаване на възможностите за 
повишение. В ICS работят анализатори, лингвисти, 
специалисти по наблюдението и специални агенти.

Анализаторите (IAs)
Те са професионалисти, които създават разузна-

вателен продукт чрез превръщането на необрабо-
тени данни в реална информация. Анализаторите 
изготвят специфични експертизи, разпознават мо-
дели на комплексно поведение, и предлагат ясна 
представа за настоящите и бъдещи заплахи. Ана-
лизаторите създават своевременно различни про-
дукти (доклади, брифинги и т.н.), които помагат на 
следователите, мениджърите, изпълнителните зве-
на и политиците. Те работят в щаба на всяка ФБР 
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- дивизия и във всички 56 областни офиса. 
Лингвисти (LAS)
Лингвистите предоставят качествени преводи, 

устни преводи, както и езикови анализи на ФБР и 
на разузнавателната общност. Лингвистите са сер-
тифицирани по около 75 езика, и работят в диапа-
зона от амхарски (етиопски език) до йоруба (ниге-
рийски език). Повече от 95 на сто от лингвистите на 
ФБР говорят като майчин тези чужди езици. Това 
перфектно ниво и дългосрочно потапяне в чужда-
та култура гарантира не само отлични познания за 
разговорната и идиоматичната реч, но и разбиране 
на силно нюансиран език, съдържащ религиозни, 
културни и исторически препратки. 

Специалисти по наблюдението
Специалистите по наблюдение на Федералното 

бюро за разследване подпомагат извършването на 
разследвания, пряко свързани с контраразузнава-
нето извън страната на Бюрото и международните 
функции на тероризма. Наблюдението събира, ана-
лизира и разпространява разузнавателни данни, 
събрани в хода на сложни операции за физическо 

наблюдение. Работата му, пряко и значително се от-
разява на работата на разследването на ФБР и други 
федерални правителства, щатски и местни агенции 
в разузнавателната общност.

Специални агенти
В разузнавателната кариерна служба са включени 

и определен брой специални агенти. Специалните 
агенти осигуряват реализирането на отговорно-
стите на ФБР, чрез прилагане на повече от 260 фе-
дерални закони, като например тези, отнасящи се 
до организираната престъпност, престъпността на 
белите якички, финансовите престъпления, нару-
шения на правата на гражданите, банковите обири, 
отвличания, тероризъм, външно контраразузнава-
не, бегълци, трафика на наркотици. Специалните 
агенти работят и с други федерални, щатски и мест-
ни право прилагащи органи за разследване на въ-
проси от общ интерес.
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Сащ - Сили за борба С тероризМа

доц. д-р Иван Станчев
Академия на МВР

На 2 май световните информационни агенции съоб-
щиха, че лидерът на считаната за най-опасна терористич-
на организация „Ал-Кайда” е убит по време на операция 
на американски специални части. Твърди се, че операци-
ята е проведена от едно от най-опитните подразделения 
в света - Naval Special Warfare Development Group, по-из-
вестно като 6-ти отряд „Тюлени”. Съобщава се за участие 
и на други специални части, включително от ЦРУ, главно 
със задачи по поддръжка.

 В неделя вечерта, два вертолета долитат от Афганистан 
и стоварват 30-40 командоси в двора на една къща в град 

Аботабад, Пакистан. Къщата е щурмувана веднага, като 
при възникнала престрелка е убит Осама бен Ладен. Опе-
рацията на земята е с продължителност 40 минути, като 
повечето от времето е отделено за търсене на документи 
и друга информация за „Ал Кайда” и нейните планове.

Операцията е типичен контратерористичен рейд и 
може да се разглежда, като поредния епизод от войната 
с тероризма, водена от САЩ. Тази страна, като най-мощ-
ната в политическо, икономическо и военно отношение в 
света, естествено има и най-много врагове сред терорис-
тичните организации от всички видове, но последните 
десет години, най-сериозна заплаха за страната предста-
вляват ислямските фундаменталистки организации.

 
В САЩ борбата с тероризма е отговорност на минис-

терство на отбраната, министерството на вътрешната 

сигурност (основно ФБР), полицейските служби на от-
делните щати. Задачи в разглеждания аспект изпълняват 
и други държавни институции - Централното разузнава-
телно управление (ЦРУ), Агенцията за национална си-
гурност и др.

За защита на националните интереси в глобален мащаб, 
включително и за борба с тероризма, държавното ръко-
водството на САЩ използва Силите за специални опера-
ции (ССО) от състава на въоръжените сили на страната. 
Те се разглеждат, като един от най-ефективните инстру-
менти на американската външна политика. Специалните 
сили са предназначени за изпълнение на пет основни за-
дачи: защита на вътрешната сигурност на други държави; 
не конвенционална война; специално разузнаване; преки 
акции и контратероризъм. 

Защитата на вътрешната сигурност на други държа-
ви включва операции, предназначени за подпомагане на 
приятелски нации чрез работа с техните военни и поли-
цейски сили за усъвършенстване на техните технически 
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умения, разбиране на проблемите с човешките права и 
подпомагане с хуманитарни и граждански проекти.

Неконвенционалната война включва широк спектър 
от военни и паравоенни операции, провеждани на враже-
ска или политически чувствителна територия. Включва 
партизанска война, евакуация и бягство на приятелски 
лица, диверсия, саботаж и други секретни и камуфлирани 
операции.  

Специалното разузнаване включва операции на чужда 
територия, използвайки едновременно методите на аген-
турното и тактическо разузнаване.

 Преките акции включват унищожаване на лица, за-
страшаващи интересите на страната.

Контратероризмът включва офанзивни операции за 
задържане и унищожаване на терористи, освобождаване 
на заложници.

Компоненти на Силите за специални операции има 

във всички видове въоръжени сили. В оперативно отно-
шение те са включени в командването за специални опе-
рации  на САЩ. 

Сухопътният компонент на ССО е представен от ко-
мандването за специални операции на сухопътни войски 
(КСОСВ), морският е представен от командването на 
силите за специални операции на военно-морските сили, 
а авиационният от командването на силите за специални 
операции на ВВС.

Една от основните задачи на ССО е борбата с терориз-
ма, за което са подготвени специални формирования. 

КСОСВ се състои от щаб, седем групи специални сили, 
командване на връзките с гражданската администрация и 
за психологически операции, една бригада и един отде-
лен батальон за връзка с гражданската администрация, 
три групи за психологически операции, един полк ар-
мейска авиация и един полк „Рейнджърс“. Освен това в 
състава на командването са включени учебен център за 

специални методи за война и поделения за свързочно и 
логистично осигуряване.

Групите специални сили са със численост около 1500 
човека. Всяка група включва командване, щаб и щабна 
рота, три батальона и поддържаща рота. Всеки батальон 
се състои от командване, щаб, три – четири роти. Всяка 
рота има един оперативен отряд тип “Браво” (Special 
Forces Operational Detachment Bravo) и шест оперативни 
отряда тип “Алфа” (Special Forces Operational Detachment 
Alpha). 

Оперативния отряд “Браво” е предназначен за команд-
ване и управление на останалите отряди. Числеността му 
е 11 човека – 3 офицери и 8 сержанти. 

 Основна организационна единица в групата е опера-
тивния отряд „Алфа“ (екип „А“).  Алфа е със численост 
12 човека (двама офицери и 10 сержанти). Командирът 
е офицер със звание капитан. Заместник командирът е 

със звание младши лейтенант и по-високо. 
Сержантите по двама са специалисти по спе-
циални операции, оръжия, инженерно дело, 
медицина и комуникации.

Поделение от ССО с най-висока степен 
на готовност и тясно специализирано в про-
веждане на контратерористични операции е 
оперативният отряд „Делта“ (след последната 
реорганизация наречен Combat Operations 
Group - COG). Числеността на отряда е око-
ло 400 човека. Състои се от щаб и три роти 
със специално предназначение. Всяка рота 
се състои от група за управление и шест опе-
ративни отряда (взвода) по 16 човека всеки. 
В зависимост от решаваната задача отрядът 
може да действа по екипи по двама, четири-
ма или осем човека. Освен това в отряда има 
подразделения за поддръжка и осигуряване. 

Основните задачи на отряда са: 
§освобождаване на заложници и пленени 

военнослужещи;
§борба с терористи и партизани в градски 

и извънградски райони;
§залавяне на политически и военни лидери, враждебно 

настроени към САЩ;
Отрядът провежда операции по цялото земно кълбо. 
75-ти полк “Рейджър” е основен компонент на КСО-

СВ. Състои се от командване, щаб и щабна рота, три бата-
льона и поддържащи и осигуряващи подразделения. 

Всеки батальон се състои от щаб и щабна рота, три 
стрелкови роти и поддържаща рота. Общата численост 
е 580 човека. Всяка рота се състои от командване, три 
взвода, поддържащ взвод. Тя подготвя от състава си спе-
циализирани екипи за: парашутни скокове от голяма ви-
сочина с ниско и високо отваряне на парашута; подводни 
операции; снайперисти и др.

Подразделенията на полка са предназначени за про-
веждане на ударни операции, дълбоко в противникова 
територия, както и т.нар. леко пехотни операции (засади, 
диверсии и др.). Освен това полкът може да провежда 
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всички основни видове конвенционални операции (на-
стъпателни, отбранителни, поддържащи и т.н.) във вся-
какви географски условия.

В морският компонент на ССО са включени две групи 
със специално предназначение (известни като „Тюлени“) 
и шест отделни предни отряда със специално предназна-
чение (СП), учебен център, група за изследване на ССО 
на ВМС и един отделен отряд СП (6-ти отряд СП). 

6-ти отряд СП (това е старото му наименование, ново-
то, както и организационната структура, е засекретено) 
е предназначен за борба с морския тероризъм, но прак-
тиката показва, че операциите не се ограничават само 
във водна среда. Преди последната реорганизация чис-
леността на отряда е била 183 човека. В отряда е имало 
пет взвода. Във всеки взвод има по четири екипа по осем 
човека. Именно за екипи от този отряд се твърди, че са 
провели операцията, довела до ликвидирането на Осама.

Авиационният компонент на ССО е представен от 
специална тактическа група на КССО на ВВС.  Основ-
ните задачи на групата са: организация на въздушното 
движение в район на стоварване на ССО; управление на 
авиационната поддръжка при про-
веждане на специални операции; 
издирване и спасяване на военно-
служещи на противникова терито-
рия, екипажи на свалени самолети 
и вертолети; събиране на данни за 
метеорологичната обстановка в ра-
йона на действие на ССО.

 Тактическата група се състои от 
щаб, четири специални тактически 
ескадрили, подразделения за оси-
гуряване. Всяка специална тактиче-
ска ескадрила се състои от екип за 
бойно управление и екипи от пара-
шутисти - спасители. 

Централното разузнавателно управление (ЦРУ) ос-
вен обичайните за всяка разузнавателна служба задачи по 
борба с тероризма изпълнява и такива по силово проти-
водействие. Те са възложени на Дирекцията по операци-
ите, която има в структурата си военизирана структура 
за провеждане на секретни операции (поделение за спе-
циални операции). Поделението включва в себе си три 
отдела: наземен (сухопътен), морски и въздушен.

Сухопътният отдел включва в себе си служители, кои-
то са получили обучение в различни и военни и цивилни 
курсове. Курсовете са посветени на използване на стрел-
ково оръжие, оценка на различни видове заплахи, съби-
ране на разузнавателна информация, техники за влизане в 
помещение, комуникации, бойни изкуства, подготовка и 
ръководство на екип, проникване в сгради и инсталации, 
ръководство на кризи със заложници, тактика на малки-
те групи, дълбоко разузнаване и патрулиране, работа с 
взривни вещества, полева медицина, оцеляване в екстре-
мални условия, сухопътни, морски и въздушни операции.

Служителите от морския отдел получават подготовка 
като тези от сухопътният, но с ударение на операции в 
морска среда и на морски съдове и съоръжения. Въздуш-

ният отдел осигурява въздушния транспорт за специал-
ните операции.

За провеждане на конкретна специална операция по-
делението формира Специална оперативна група (СОГ), 
която включва необходимият брой специалисти от трите 
отдела.

Разглежданите до тук формирования са с относително 
малка численост - не превишават 0,5% от общата числе-
ност на въоръжените сили. Малката численост се дължи 
на големите разходи за тяхната подготовка, въоръжаване 
и екипировка, както и на малкия брой хора способни да 
издържат високото физическо и психическо натоварване. 

Формированията от ССО се обучават съвместно с 
всички възможни компоненти от другите видове и родо-
ве войски, които могат да участват в специални операции. 
Набързо събрани и изпратени неподготвени формирова-
ния могат да доведат до катастрофални последици. ССО 
редовно провеждат съвместни учения с конвенционални 
военни и други сили за борба с тероризма, за да могат 
бързо да се сработват в съвместни операции.

Личният състав на ССО е подложен на внимателен 
подбор и интензивна, продължител-
на специална подготовка. Тя значи-
телно надвишава основните военни 
умения на конвенционалните сили. 
Обучението може да отнеме годи-
ни, което прави невъзможно какво-
то и да е бързо преквалифициране 
или създаване на подготвен личен 
състав със същите възможности от 
други части.

ССО се състои от зрели и оп-
итни хора, като много от тях имат 
повече от една специалност. Те са 

подготвени за действия в определен географски регион. 
Познаването на региона и умението да общуват с хора от 
други култури позволява ефективна работа с население-
то на страната където се провежда операцията. Същото 
се отнася и за местни, приятелски настроени въоръжени 
формирования. 

ССО обикновено не са напълно независими, самос-
тоятелни сили. Специалните операции не могат да бъдат 
проведени самостоятелно от ССО. Обикновено се изис-
ква поддръжка от конвенционални военни сили - за въз-
душен и морски транспорт, разузнаване и за логистично 
осигуряване. Повечето формирования на ССО не мо-
гат да се осигуряват сами продължително време. За това 
трябва да разчитат на конвенционални поддържащи фор-
мирования.

Очертаващата се продължителна борба с тероризма и 
други заплахи от военен и политически характер ще на-
лагат разширяване на задачите на ССО и непрекъснато 
усъвършенстване на тяхната подготовка, въоръжение и 
техника. Вероятно не всички техни операции ще бъдат 
съобщавани, или ще бъдат съобщавани с малко подроб-
ности и въпреки малкото информация, следва да се под-
чертае, че те са и ще бъдат важен инструмент в борбата с 
тероризма по света.
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заВЪршВаща Фаза на изСтрела

Ако следите броевете на списанието, може би си 
спомняте, че в предния брой ставаше дума за видо-
вете тренировки и за началната фаза на подготовката 
и произвеждането на заветния изстрел… В тази по-
редна статия ще поговорим за останалите елемен-
ти на това, което голяма част от стрелците наричат 
„стрелба“, „пуцане“, „пукане“ и т.н. Всъщност става 
въпрос за завършващата фаза на комплекса, наречен 
точен изстрел с огнестрелно оръжие!

Моментът на завършването на усилието на пръ-
ста на спусъка е най-отговорният и важен момент 
от действията на стрелеца. Това е пресечната точка 
на противоречието между необходимостта от плав-
но спускане и желанието да се използва краткия 
момент на благоприятното положение на оръжие-
то; между необходимостта да се запази вниманието 
върху работните процеси и изпреварващото чувство 
за завършване на действието, желанието да се види 
резултата от попаденията; между подсъзнателния 
стремеж към отпускане и волевите усилия това да не 
се допусне.

Колкото е по-близко изстрела, толкова е по-го-
лямо напрежението, което изпитва стрелецът. Про-
цесът на изпълнение на прицелния изстрел  може 
условно да се раздели на две части: външна - подго-
товка, прицелване, натискане на спусъка, и вътрешна 
– психомоторни механизми, управляващи тези про-
цеси.

Мислене 
Голяма част от осъзнатите действия, които са ста-

нали навици, се извършват без използване на про-
цесите на мисленето. Мисленето се появява само 
когато възникне проблемна ситуация, когато реша-
ването на задачите изисква използването на паметта 
и вече придобитите знания.

Началният етап на обучението по стрелба с писто-
лет преминава с участието на активни мисловни про-
цеси. Важно е при действията на стрелеца той ясно 
мислено да си представя моделите на предстоящите 
действия и да си наложи строга дисциплина за тях-
ното правилно изпълнение. 

Памет
От всички многобройни видове памет непосред-

ствено участие в работата на стрелеца на изстрела 
взимат зрителната и мускулната памет.

Зрителна памет. Нашето око е изнесен в перифе-
рията орган на централната нервна система. Под не-
говия контрол и организиращо въздействие протича 
всяко сложно съгласуване на мускулната дейност, 
която осигурява изпълнението на прицелен изстрел. 
За да се усвои успешно е необходимо, в зрителната 
памет на стрелеца да се сформира модел на правилни 
действия. 

Мускулна памет. При изпълнението на прицелния 
изстрел участие взимат голямо количество различ-
ни мускулни групи, които осигуряват подготовката, 
прицелването и натиска на спусъка. Стрелецът доста 
лесно формира навици, които позволяват да се кон-
тролират двигателните процеси за сметка на мускул-
ната памет. 

Мускулната памет не заменя зрителната, а същест-
вено допълва и облекчава нейната работа. 

Внимание
Обемът на вниманието е ограничен. Човек е спосо-

бен да съсредоточи вниманието си на един-два нови 
елемента, с едновременен повърхностен контрол на 
още два-три добре усвоени действия. 

Разучаването на техниките за стрелба се провежда 
по съставните им елементи, с постепенното им обе-
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диняване в групи и последващо преминаване към 
комплексно изпълняване. 
Начална подготовка за стрелба с пистолет по 

неподвижна мишена
Основна задача при този етап е да се разучат пра-

вилата и начините за изпълнение на точния изстрел 
и да се запознае стрелецът с методиката за трениров-
ки. Препоръчително оръжие за етапа е спортният 
пистолет - произволен образец с калибър 5,6 мм.

Началната подготовка се провежда под ръковод-
ството на треньор. Препоръчителна форма на за-
нятията - урок в състава на група. Това подпомага 
решаването на една от основните задачи на подго-
товката – осъзнаване на модела за действията, които 
участват при произвеждането на прицелен изстрел. 
Преминаването на курса за начална подготовка за-
лага основите на методически грамотно изграждане 
на последващо усъвършенстване. 

Тази методика е широко известна, и е описвана и в 
предишните броеве на списанието. 

Бърза стрелба с пистолет
Формирането на навици за скоростна стрелба 

с пистолет е основата на програмата за стрелкова 
подготовка на служителите от охранителните и пра-
возащитните организации. В обучението по бърза 
стрелба с пистолет е целесъобразно да се използва 
методиката за спортна стрелба по появяващи се ми-
шени. Формираните в процеса на усвояване на тези 
упражнения навици позволяват надеждно поразя-
ване на цели на дистанции до 25 м. в течение на три 
секунди след нейната поява. Това в най-голяма сте-
пен отговаря на изискванията на оперативната об-
становка, която може да възникне в реалния живот. 

Да преминават към разучаването на техники за 
скоростна стрелба по появяващи се мишени е целе-

съобразно само за стрелци, които имат добра подго-
товка за стрелба по неподвижна мишена.

Описание на упражнението
Оръжие – спортен пистолет калибър 5,6 мм.
Мишена – гръдна фигура, закрепена на въртящ се 

щит. 
Стрелбата се води на дистанция 25 м. на серии по 

5 изстрела, в режим: 3 секунди на изстрел, 7 секунди 
прекъсване. 

Стрелецът заема място на огневия рубеж срещу 
своята мишена. По команда на ръководителя зареж-
да пълнителя с пет патрона, дотиква патрон в патрон-
ника и заема стартова позиция, като държи ръката с 
оръжието отпусната надолу под ъгъл 45°. Погледът на 
стрелеца е насочен в долната част на мишената, която 
е обърната настрани на 90°.

Седем секунди, след като стрелецът докладва за 
своята готовност мишената се появява за 3 секун-
ди, след което се скрива. Този процес се повтаря пет 
пъти. При всяко „отваряне“ на мишената стрелецът 
вдига оръжието и произвежда един изстрел. При 
появяването на мишената ръката с оръжието рязко 
се „изхвърля“ към нейния център. Погледът посреща 
прицелните приспособления в долната й част. След 
като се приближи до района за прицелване, скоростта 
на движение нагоре на ръката с оръжието се забавя и 
погледът коригира положението на мушката в проре-
зите на мерника. Показалецът започва да работи като 
осъществява плавен натиск на спусъка още с началото 
на движението нагоре на ръката. При издигането на 
оръжието в района на прицелване остава плавно да се 
преодолее малка част от усилието, необходима за за-
действане на ударно-спускателния механизъм.

 Основни елементи на техниката на бързия из-
стрел, които се усъвършенстват при самостоятелни-
те тренировки:

Подготовка. Краката са малко по-широко разкра-
чени, повишено е напрежението на рамената, хвата 
на оръжието е по-силен. Ръката с оръжието се държи 
в положение на очакване появата на целта, отпусната 
под ъгъл 45°.

Начало на движението нагоре. При появата на ми-
шена стрелецът бързо започва да вдига ръката. След 
като преодолее около две трети от целия път, движе-
нието постепенно се забавя и при навлизането в ра-
йона за прицелване ръката спира. Важно е прехода от 
бързото движение към забавянето да става плавно. 

Праволинейното движение на ръката по верти-
калната ос на мишената подпомага насочването на 
мушката в района за прицелване, като не се отвлича 
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вниманието на стрелеца за осъществяване на грубо 
насочване на оръжието и се икономисва време за за-
вършващата фаза на изстрела.

Завършващата фаза на движението на ръката е 

най-сложно усвоявания елемент, който има и реша-
ващо значение за успешното изпълнение на изстре-
ла. Необходимо е да се осъществява плавен преход 
от бързото движение на ръката към забавянето, и не-
говото пълно затихване при навлизането на равната 
мушка в централния район на мишената.

Спускане. Завършващата част от натиска върху 
спусъка при бързия изстрел практически не трябва 
да се различава от изстрела, който се произвежда в 
спокоен режим. Това става чрез решително включва-
не на пръста в началното усилие, обиращо около две 
трети от целия ход на спусъка. Останалата част се за-
вършва плавно, съгласувано с крайното прицелване. 
За доуточняване на прицелването в бързата стрелба 
време практически не остава. Успехът на попадени-
ята зависи най-много от точността, с която равната 
мушка влиза в района за прицелване - централната 
зона на мишената, а също така и неподвижността на 
мушката по отношение на мерника и устойчивостта 
на ръката при завършването на спусковото усилие.

Ако успешно усвоите този метод за бърза стрелба, 
ще успеете след това, както бързо да откривате огън, 
така и да го пренасяте по различни цели разположе-
ни по фронта… но за това в следващия брой.
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СДелано В роССии

Ако човек реши да се върне назад в руската 
оръжейна история, няма начин да не му напра-
ви впечатление колко сериозна роля е играл 
картечният пистолет още от първите създаде-
ни образци, та чак до наши дни. Едва ли има 
някой, който се интересува от леко стрелково 
оръжие и не е чувал за историческите „Шпа-
гин” и „Судаев”, превърнали се в легенда през 
Втората световна война. Разбира се, няма как 
да не отбележим и също толкова легендарния 
АПС, който и днес е с репутацията на отлично 
оръжие не само там, където стои на въоръже-
ние, но и сред много любители стрелци по цял 
свят.

В началото на 90-те години на 20-и век Министер-
ството на отбраната на Руската Федерация решава да 
обяви конкурс за приемане на въоръжение на нов, 
осъвременен картечен пистолет, който да замени стоя-
щите до този момент на въоръжение образци. Именно 
това е и причната, заради която в средата на 90-те годи-
ни в Коровския Механически завод се появява първият 
образец на картечния пистолет АЕК-919, или накратко 
наричан „Каштан”.

Разработен на базата на австрийския картечен пис-
толет Steyr MPi-69, „бойното кръщене” на новото 
оръжие е през 1995 г. в Чечня, където сътрудници на 
МВД Россия отиват заедно със закупените от тях 100 
броя от новия картечен пистолет. За съжаление, пър-
вата версия на новото оръжие показва ред недостатъ-
ци и се налага пистолетът да бъде върнат за доработка. 
Обновеният образец получил сигнатурата АЕК-919К, 
след което от завода-разработчик започнали мащабна 
рекламна кампания за приемането му на щатно въоръ-
жение, както в Министерството на вътрешните работи 
на Русия, така и като оръжие за екипажите на бойни 
машини и авиотехника в руската армия. 

Картечният пистолет АЕК-919К „Каштан”
Като повечето съвременни пистолети и картечният 

пистолет „Каштан” работи на принципа на газовата 
автоматика със свободен затвор, като с цел намалява-
не габаритите на оръжието затворът е изнесен силно 
напред (около 1/3 от него се намира в предната част на 

цевната кутия).
Горната част на цевната кутия на оръжието (където 

се помещават цевта и затворът) е щампована от сто-
мана, а долната част, ръкохватката и спусковата скоба 
са полимерни, като по този начин значително се сни-
жава теглото му. Превключвателят за режима на огън 
е палцов, трипозиционен (предпазител-автоматична-
единична стрелба), разположен от лявата страна на 
оръжието, като е невъзможно да бъде преместен отдяс-
но. Ръкохватката за зареждане също е отляво и също 
така не може да бъде преместена. При стрелба тя оста-
ва неподвижна. Пълнителят на оръжието се поставя в 
ръкохватката, което е добро конструкторско решение, 
тъй като спомага за допълнителното намаляване на 
габаритите на оръжието. Освобождаването на пълни-
теля при „Каштан” става не чрез бутон, а чрез контра 
в долната част на ръкохватката, което има своите пре-
димства и недостатъци – смяната на пълнителя е малко 
по-бавна, но затова пък няма начин пълнителят да бъде 
освободен инцидентно, чрез случайно натискане на 
бутона. Оръжието ползва 20- и 30-зарядни пълнители, 
като се предлага само в калибър 9х18 ПМ. 

С цел по-добро прицелване и контрол на огъня пис-
толетът има метален, релсов приклад, който в прибра-
но състояние се помещава в долната част на цевната ку-
тия, като интересното е, че затилъкът му чрез извъртане 
може да се поставя в хоризонтално положение, което 
позволява да се прикладва на лакът и да се стабилизира 
оръжието при стрелба с една, сгъната в лакътя, ръка.

Картечният пистолет „Каштан”: Едно добро оръжие, все още неприето официално...

Parabellum
О

ръ
ж

ие
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Полево разглобяване на оръжието 
Механичните мерни прибори на оръжието са стан-

дартни, открити, като мушката е разположена в пред-
ната част на горната цевна кутия, а мерникът в задната, 
малко след средата й. Мушката е регулируема по хори-
зонтала и вертикала, а мерника се „прещраква” в две 
позиции (като АКС-У), съответно за стрелба на 50 и 
100 метра.

Като на всяко съвременно оръжие и на „Каштан” 
могат да бъдат монтирани тактически аксесоари, като 
заглушител (монтира се чрез специална втулка, която 
се навива отпред на цевната кутия) и колиматорен при-
цел тип „червена точка”. Не е предвидена възможност 
за монтиране на предна ръкохватка, но затова пък до-
лната част на цевната кутия е със силно ергономична 
форма и оръжието може да се контролира отлично при 
стрелба и без нея.

АЕК-919К „Каштан” с монтирани на него такти-
чески аксесоари

ТТ данни на оръжието:

Патрон: 9х18 мм ПМ
Тегло: 1,65 кг (без патрони)
Дължина с разгънат приклад: 500 мм (325 мм със 

сгънат приклад)
Дължина на цевта: 167 мм
Начална скорост на куршума: 315 м/с
Скорострелност: 950 истр./мин
Ефективна далекобойност на стрелбата: 100 м
Пълнител: 20 или 30 патрона
Гарантиран ресурс на цевта: не по-малко от 6000 из-

стрела

Въпреки качествата на 
„Каштан” няма как обаче да не 
отбележим и някои негови не-
достатъци, като например не-
възможността за преместване 
на ръкохватката за зареждане 
и селектора за вида на огън от 
двете страни, както и факта, 
че се предлага само в калибър 
9х18 ПМ, чиято ефективност  
в доста случаи е поставяна 
под съмнение. Въпреки това 
АЕК-919К „Каштан” е пре-
минал успешно множество 
изпитания на руската армия 
и МВР, като провелите ги са 
очаровани – според общото 
мнение оръжието е точно, 
компактно, надеждно, с добра 
ергономика и въпреки че все 
още не е официално приет на 
въоръжение, „Каштан” вече 
се ползва от военните и поли-
цейски институци в Руската 
Федерация. 

А в заключение - моето лич-
но мнение е, че АЕК-919К 
„Каштан” е едно добро, съвре-
менно оръжие и официалното 
му приемане „на служба” е само 
въпрос на време....

По материали от интернет
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Адрес:
гр. София, 
ул. Люба Величкова № 24 
тел. 962 25 35 
факс 962 22 25 
e-mail: office@gelak.net

СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТИ ОТ ТЕХНИЧЕСКАТА 
ИНФРАСТРУКТУРА:

- Преносни и разпределителни водопроводи, канали и 
съоръжения;
- Обекти от транспортната инфраструктура;
- Ремонт на проводи и съоръжения от техническата 
инфраструктура;
- Проучване и проектиране на обекти от техническата 
инфраструктура;
- Строителство на сгради.
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