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Сигурност

инж. Бакой Бакоев, Експерт, Технотест АД

Безопасният град
- утопия или реалност

Все по-широко се признава фактът, че липсата на престъпност и на усещане за лична несигурност е важен елемент от благополучието на гражданите. В Европейския съюз навлиза явната тенденция
да бъдат разработени нови индикатори за социалното
равнище, които да допълват класическите измерватели на икономическия прогрес, като БВП. Така освен
показателите за качеството на живот, се поставят на
дневен ред и такива въпроси като усещането за лична
сигурност и случаите на виктимизация1, свързана с
престъпления.
Според данните на последните проведени проучвания, България се намира на едно от челните места в
Европа по чувството на несигурност в обществото, по
отношение на престъпността и нейното проявление
в ежедневието. Страхът за
собствения живот и собствеността трайно се е настанил в психиката на българите и голяма част от тях
смятат, че престъпността
е част от родната действителност. Показателен е
изводът, направен в проучване на Центъра за изследване на демокрацията
(ЦИД) (EUROJUSTIS
Pilot Survey, October
2010) - „Престъпността
се приема като част от живота в България, а не като
проблем, който може да бъде решен”.
От друга страна, чувството на несигурност и
ненаказаност на престъпните деяния на определена
прослойка в обществото винаги е създавало усещане за
липса на държавност. Това води до негативно отношение към държавата и нейните официални структури и
отрицание на законите, и всички произтичащи от тях
изисквания.
Какво може да промени статуквото и има ли
1. Понятието виктимизация произлиза от лат. Victima –
жертва и старогръцката logos – учение , за жертвата.
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изход от тази ситуация? Отговорът се крие в множество фактори, но аз ще разгледам само един – първичната превенция, тази която позволява да се предвидят
обстоятелствата, които предполагат възможност за извършване на престъпления. Ще огранича още повече
обхвата, като се спра на една от възможностите, която
успешно се прилага в други държави. Тя се основава
на тенденцията, че определени видове престъпления
могат да бъдат намалени чрез тяхното ограничаване с
осигуряване на „градска безопасност”.
Какво се има предвид под “градска безопасност”? Научни изследвания и опита в областта
показват, че когато гражданите желаят по-голяма безопасност, това не включва само проявата на криминално поведение, но и редица
фактори, правещи градската среда опасна, като
липсата на поддръжка на
района за живеене, липса
на безопасни маршрути
за придвижване, липса на
виталност, лошо улично
осветление и др.;
За да се гарантира безопасността на градската
среда се използват три основни подхода:
Първият се занимава
със сигурността, главно
по отношение на прилагането на закона и контрола, извършван от полицията и
органите на реда (“Закон и ред”).
Вторият концентрира усилията си върху предотвратяването на престъпността в социалната сфера.
Той действа за намаляване условията на неравностойно положение и бедност, фактори, пораждащи престъпления и антисоциално поведение: безработица, липсата на семейство, психични проблеми, изолация и др.
Третият се отнася до създаване на градска среда, насочена към “предотвратяване извършването на
престъпления”. Той се занимава с всички тези фактори в градската среда, които могат по някакъв начин да

ограничат престъпното деяние да се осъществи.
	Именно на базата на третия подход е разработена концепция за превенцията на престъпността,
чрез проектиране на околната (градската) среда
(Crime prevention through environmental design или
CPTED произнася SEP-TED). Тя може да бъде формулирана като “правилно проектиране и ефективно
използване на застроената среда, която може да доведе
до намаляване на страха и честотата на престъпността,
и подобряване на качеството на живот.” Редица утвърдени криминологични теории подкрепят тази концепция.
	Първото публикувано проучване за връзката
между градската среда и безопасността е направено

Трябва да има повече подобни пространствени решения и
България - новия булевард “Ломско шосе” в София.

в книгата на американския антрополог Джейн Джейкъбс “Смърт и живот на великите американски градове” (The Death and Life of great American Cities) публикувана през 1961 година. Десет години по-късно Оскар
Нюман, професор по архитектура в Колумбийския
университет, трансформира своята представа за безопасност в града в практически инструменти за проектиране и планиране. През 1972 г. той публикува “Защитими пространства, превенцията на престъпността
чрез проектиране на градска среда” (Defensible Space,
crime prevention through urban design), с което въвежда
цитираната по-горе концепция. Насоките за планиране и проектиране, установени от Нюман, се базират на
две основни предположения:
- хората защитават територията, която чувстват
като своя (концепция на териториалност);
- правилното планиране и проектиране на градските пространства може да намали престъпността в
тях.
	Интересът в Европа към подхода за безопасност на градската среда е от 1990 г., когато феноменът
несигурност започва да се усеща и в нейните градове.
Ранното предупреждение, че ситуацията в стария кон-

тинент се променя, идва от Съвета на Европа през 1989
г. на Първата европейска конференция по този въпрос.
Признаването, че безопасността се превръща в основен проблем на европейските градове е последвано от
серия официални декларации на европейските институции, които посочват, че безопасността е едно от основните права на всеки гражданин (като здравеопазване, работа, жилище и т.н.). Това е посочено и в Член
61 от Договора за Европейския съюз. Заплахата на това
право изисква стратегии, които биха го осигурили на
територията на цялата общност. През 2001 г., конференцията на Съвета на Европейския съюз по правосъдие и вътрешни работи приема решение, посочващо,
че “превенция на престъпността чрез проектиране на
градската среда (CPTED), се е доказала като полезна и
ефективна стратегия за предотвратяване престъпността, и чувството на несигурност. Отделно бе определено, че най-добрите практики по отношение на CPTED
трябва да се събират, оценяват и правят достъпни за
всички заинтересовани страни. За този процес е необходимо да се използва обща рамка от понятия и процеси, и приетите принципи следва да бъдат идентифицирани. След тази препоръка в Европейския комитет
по стандартизация (CEN), към техническия комитет
CEN/TC 325 „Градско планиране срещу престъпността” (Urban design against crime) са създадени международни работни групи, за да се даде на всички страни
възможност да участват, да обменят опит и да насочват
своите действия за хармонизиране на процедурите.
Така, през последните десет години, CEN разшири издаваните от него стандарти, предназначени за
регламентиране на изискванията към продукти за защита от престъпления с технически доклади/спецификации, за превенция на престъпността чрез градското
планиране и проектиране на сгради.
До момента са разработени, съгласувани и приети от CEN, в подкрепа на добри практики, а не като
стандарти с обвързваща сила, седем от планираните
осем технически доклади/спецификации, които са части от технически документ CEN/TR 14383 „Предотвратяване на престъпления чрез проектиране и планиране на сгради”.
Документите са предназначени за заинтересовани страни като цяло - местни органи, архитекти, проектанти и специалисти, работещи в областта на сигурността и превенцията на престъпността, но тяхното
използване е насочено и към широката общественост.
Приложението им не касае само проектиране и изграждане на нови, а засяга и преустройство и ремонта
и на съществуващи обекти.
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Ето кратък обзор на тези документи:
ко отделни къщи до улиците на цял град с акцент върху
EN 14383 Част 1: Определения на специфичобществените пространства.
ни термини
CEN/TS 14383 Част 4: Магазини и офиси
Този европейски стандарт разглежда терминоТози документ дава насоки и препоръчана
логията като част от поредицата документи. За някои
стратегия за борба срещу кражба чрез взлом, кражба,
специфични термини, той дава еквивалентни опредепалежи и други престъпления, извършени срещу търления на три езика - английски, френски и немски.
говци на дребно и други фирми.
CEN/TR 14383 Част 2: Планиране
CEN/TS 14383 Част 5: Бензиностанции
Базов документ, който определя основната
Този технически доклад описва препоръчирамка на прилагане на тази концепция и е пряко свъртелна стратегия за превенция на различните видове
зан с останалите технически доклади и спецификации.
престъпления, извършвани срещу бензиностанции и
В него се посочва, че основната мисия в дейността е на
обектите, които могат да съществуват в или около тях.
местната власт, която организира, ръководи и контроПрестъпленията включват въоръжен грабеж, кражба с
лира изпълнението на заложените задачи. Като първонасилие, кражба чрез взлом (обикновено чрез проникначално се посочва явната необходимост от разглеждаване през нощта), кражби, измами (неплащане, използне и разширен анализ на състоянието, за да се получат
ване на откраднати кредитни карти или чекове и други
съответните отговори на въпросите:
измами), палеж, вандализъм и други.
- (къде?) Физическа характеристика на района
CEN/TR 14383 Част 7: Проектиране и упраи неговата връзка с гравление на обществени съоТова е в центърана София. За каква сигурност да се говори?
да;
ръжения за транспорт
- (какво?) ПроДокументът определя
блемите на престъпноснасоки за методите на оцентта в района и неговата
ка на екзогенни (вътрешоколната среда;
ни) и ендогенни (външни)
- (кой?) Идентирискове от престъпност и/
фициране на заинтересоили чувство на несигурност
ваните страни, участваи предлага мерки, предназщи в процеса.
начени за премахване или
Докладът очертанамаляване на тези рискове.
ва възможните прилагаТой разглежда общодостъпни стратегии за отделнини райони на масов транзите етапи при градското
тен пътнико поток. Целта
планиране, проектиране
е да се засили цялостната
и управление, като дава отговори как да се вземе ресигурност на обществения транспорт, като например:
шение и проведе процеса на изпълнение. В него се поспирки на наземния градски транспорт, автогари, ж.п.
сочват насоки по отношение на методите за оценка на
гари и спирки, подходи и станции за подземен трансриска от престъпност и/или страх от престъпност и
порт (метро), пристанища, стоянки за таксита, стоянки
мерки, процедури и процеси, насочени към намаляваза автомобили и велосипеди. Центърът на вниманието
не на тези рискове. Насоките за проектиране са дадени
в документа е върху пътническите пространства, по отза специфични видове среди, за да се предотврати или
ношение на аспектите на сигурността. Докладът не се
противодейства на различни проблеми на престъпносотнася до терористични актове или за безопасността в
тта в съответствие с градските документи за планирасамите превозни средства.
не. Освен това, те посочват стъпка по стъпка процеса
CEN/TR 14383 Част 8: Защита на сгради и
за включване на всички заинтересовани страни, ангаобекти срещу престъпни посегателства с превозни
жирани в областта на градското планиране и околната
средства
среда, работещи за свеждане до минимум на рисковете
Целта на този документ е да опише последиот престъпност и страх от нея. Документът е прилоците и рисковете при престъпното използване на можим в процеса на планиране на нови и съществуващи
торни превозни средства срещу сгради или обекти и да
градски райони - отделен квартал или цяло населено
спомогне за по-доброто оценяване и анализ на запламясто. Конкретните обекти могат да варират от няколхите. В него се: идентифицират възможни методи на
6

Professional

атака; препоръчват технически елементи в областта на
защита; описват набор от физически защитни мерки за
засилване на сигурността на обществени и частни сгради; дават препоръки за организационни мерки. Този
документ съдържа информация за професионално изпълнение и прилагане на превантивни мерки срещу неоторизиран достъп на превозни средства в сгради или
райони. Чрез неговото прилагане се осигурява: контрол на трафика; защита срещу престъпните посегателства с използване на превозни средства, включващо
кражба чрез взлом, грабеж, вандализъм, и др.; защита

Това е в центърана София. За каква сигурност да се говори?

срещу градското насилие и вандализъм срещу частни и
обществени сгради и полицейските органи или сили за
реагиране с нанасяне на удари и запалване на автомобили; смекчаване на ефекта на взривни и опасни вещества в комбинация с превозни средства (коли-бомби).
Към него са приложени няколко таблици, ползването
на които дава възможност, отчитайки вида и теглото на
превозното средство, да се посочат изискванията към
изгражданите заграждения.
CEN/TS 14383 Част 3: Жилища
	Поради факта, че прилагането на тази техническа спецификация по един или друг начин касае всеки
един член на обществото, ще се спра с едно по-подробно резюме на нейното съдържание.
Документът е изработен на базата на три от основните криминологични подхода, които са:
- рационален избор (потенциалният нарушител извършва своя оценка на риска);
- рутинни дейности (за да се осъществи престъпление
трябва да има три фактора: мотивиран нарушител,
подходяща цел или жертвата, и липсата на възпиращи
средства);
- защитимо пространство - в зависимост от неговото

предназначение (достъп), то се определя като публично, полу-публично (с ограничаване на достъпа) и лично.
Целта на техническата спецификация е да подпомага заинтересованите страни в областта на превенцията на престъпността, при:
- дефиниране изисквания на защита, които са
най-подходящи за обекта и определяне на подходящи,
обектно-ориентирани мерки;
- вземане на решения за архитектурен дизайн,
разположение на обекта, озеленяване и други свързани
с тях дейности, за да бъдат жилищата привлекателни и
безопасни за жителите, и непривлекателни, като потенциални цели за нарушителите.
За решаване на тези задачи спецификацията,
като разделя жилищните сгради в две големи категории
- индивидуални жилища (самостоятелни или в групи) и
много-фамилни блокове, определя методиката за оценяване, посочвайки елементите, които следва да бъдат
разгледани. Те включват вид (образ) на жилищния район (квартал) и вид на крадеца - случаен (опортюнист,
използващ конкретна в момента настъпила ситуация)
или професионалист с опит.
Документът детайлно разглежда извършването
на анализ на риска, като го свързва с оценката на изискванията и нивото на необходимата защита. Методиката за провеждане на анализа и елементите, които
следва да бъдат оценявани, са посочени в едно от приложенията към спецификацията. Използваният метод
се основава на попълване на въпросници, които отчитат потенциалната значимост и потенциалния риск. Регламентирани са, в зависимост от равнището на риска,
най-подходящите нива на защита в пет класа, във възходящ ред от 1 до 5. (виж таблица 1).
Таблица 1 - Ниво на риска и мерки за предотвратяване на
престъпността		
		
Ниво на защита

Равнище на
риска

Необходими мерки които следва
да се вземат

1

много ниско

oбикновени физически
предпазни мерки

2

ниско

необходими са допълнителни
физически предпазни мерки

3

средно

необходими са допълнителна
физическа + ограничена
електронна защита

4

високо

необходими разширени мерки за
физическа защита + електронна
защита

5

много
високо

необходими разширени мерки за
физическа защита+ разширени
мерки за електронна защита
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Посочени са мерките за защита на индивидуални жилища (самостоятелни или в група), които се свързват
с препоръчителни класове съпротива на вгражданите
продукти (виж таблица 2).
Таблица 2 Препоръчителен клас на устойчивост на продуктите, за постигане на степените на защита,
изисквани в таблица 1.
Продукт

Тип на
жилището

Европейски
стандарт
1

2

3

4

5

Входни врати

апартамент

EN 1627

Клас 1

Клас 2

Клас 3

Клас 3-4

Клас 4-5б

Къща

EN 1627

Клас 2

Клас 3

Клас 4

Клас 4-5

Клас 5-6б

Степен 3

Степен 4

Степен 5

Ниво на защита, определено от стандартите

Сигурност на
Всички
брави и ключалкив

EN 12209

Степен 2

Степен
3

Секретен патрон
за брави

Всички

EN 1303

Клас 4

Клас 4

Клас 4

Клас 5

Клас 5

Дръжки на врати

Всички

EN 1906

Клас 1

Клас 2

Клас 3

Клас 4

Клас 4

Достъпни
прозорци

Апартамент EN 1627

Клас 1

Клас 2

Клас 3

Клас 4

Клас 4

Къща

Клас 2

Клас 3

EN 356

Клас P4A

Клас
P5A

Клас P6B

Клас P7B

Клас P8B

EN 1627

Клас 1

Клас 2

Клас 2

Клас 3

Клас 4

Достъпно
остъкляванег

Всички

Капаци (щори)
Всички
използвани
за защита на
достъпни прозорци
или вратид

Ако се използват капаци заедно с устойчиви на взлом прозорец или
врата, класа на устойчивост може да бъде намален

Прозорци и
врати само при
възможност да
бъдат достъпни
с помоща
на известни
средствае

Всички

EN 1627

-

Остъкляване само
при възможност
да бъде достъпно
с помоща на
известни средства

Всички

EN 356

Двойно
остъкляване

Системи за
наблюдение и
аларма

Всички

EN 50130
EN

-

Сейфове

Всички

Клас 1

Степен
1 (по
избор)

Клас 2

Клас 3

Клас 4

Клас P4A

Клас P5A

Клас P6B

Степен
1 (по
избор)

Степен 2

Степен 3

50131
EN 1143-1

изисква се, когато ценности надвишават определена сума

	Посочени са и допълнителни препоръки за
конкретни рискове, които засягат полу-обществените
пространства и помещения със свободен достъп. Към
тях спадат монтирането на система за видеонаблюдение
(CCTV системи) и/или система за контрол на достъпа,
съобразени с изискванията на EN 50132-7 и EN 501331. Посочват се допълнителните изисквания за лична
сигурност, касаещи защита на лица от огнестрелни
оръжия и експлозиви (стандарти EN 1063, EN 1522,
EN 13541, EN 13123-1 и EN 13122-2).
Разгледани са въпросите за подобряване
сигурността на отделните части на сградата
(конструкция и вътрешни обеми) и околните райони
(обществени пространства), пътища, контрол на
достъпа на пешеходци и/или превозни средства,
осветеност.
Отделено е място за елементи като огради,
гаражи, пристройки, телефонни линии, озеленяване,
външно осветление. Подробно е засегната оценката на
достъпните места в една сграда - покрив, входни врати,
прозорци, остъкляване, капаци и щори, аварийни
изходи, пощенските кутии. Посочени са изисквания
за изграждане на сигнално-охранителните системи.
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Определени са изисквания за наличие на сейфове при
съхраняване на значителни ценности в жилището.
Разгледана е сигурността в многофамилните
блокове, като са посочени допълнителните рискове при
тях. Включени са елементи като контрол на достъпа,
външни и подземни паркинги, и детски площадки.
Дадени са препоръки за външното осветление,
озеленяване, организация на пешеходните пътища.
Отразено е изискването за създаване и поддържане
на необходимия правилник за етажната собственост,
регламентиращ реда в сградата.
От разгледаните документи са приети като
български стандартизационни документи и могат да
се закупят от Български институт по стандартизация
(БИС) първите пет части.
Какво е общото, което характеризира тези
документи?
- те са изготвени от експерти, притежаващи
значителен опит в тази сфера и представляват сбор на
множество практики, които са прилагани и утвърдени
в много държави;
- създаването им е осъществено в рамките
на почти десет години и текстовете са съгласувани с
представители на всички участващи в разработването
страни;
- техническите доклади и спецификации обхващат
цялата палитра от изисквания, като въпреки, че
текстовете им са кратки и лаконични, дават значителни
насоки относно изискванията, касаещи проектирането
на градската среда.
- така изложени изискванията са разбираеми и за
широката публика;
- почти всички документи се базират на
конкретни технически стандарти (европейски
норми), отразяващи изискванията към продуктите за
защита, което позволява те да бъдат унифицирани при
прилагането им във всички европейски страни - цел
поставена от Европейската комисия.
Какво е положителното, което може да
извлечем от тях и как може да се използват тези
препоръки за въвеждане на добрите практики в
нашата действителност?
На първо място, тези документи трябва да
придобият публичност. След като се запознаят с
тяхното съдържание, специалистите в тази област е
възможно и необходимо да изработят съответните
ръководства за широката публика. Пример за това
могат да послужат съществуващи документи, като
„Предотвратяване на престъпността в градовете” –
Наръчник на местните власти, издание на Съвета на

Европа 2003, или ръководството, издадено през 2009 г.
със съдействието на Европейската комисия - Генерална
дирекция „Правосъдие“, в рамките на акция SAFEPOLIS - „Насоките за превенция на престъпността за
градско планиране и дизайн“ („Planning urban design
and management for crime prevention“ - handbook).
Причината за това е, че много от изискванията могат
да се приложат от самите собственици, стига до тях да
достигне конкретната информация.
На второ място, тези документи е желателно да
се включат в програмите за обучение на специалисти в
областта на проектирането и сигурността.
На трето място, за да се използват, те следва да влязат в
практиката и придобият популярност, чрез прилагане в
различни държавни и регионални програми за превенция
на престъпността. Възможно е това да се отрази в
разработваната държавна „Стратегия за превенция
на престъпността” или, като промени в „Национална
програма за обновяване на жилищни сгради 2005-2020
г.”, в която е направена ясна констатация - „Трайните
тенденции към криминализиране на жилищната
среда“ е проблемна ситуация. Има достатъчно
възможност да се почерпи опит от европейските
държави работещи в тази област. Като пример - в края
на 2010 г. в Румъния стартира успешно прилагане на
концепцията CPTED в кампанията „Допълнителна
безопасност“. Посланието, под което се осъществява
този проект е „Допълнителна безопасност означава
допълнителна информация, допълнителни знания,
както и допълнителни технологии, за защита на
домовете. То също означава по-малко невежество, помалко небрежност и по-малко повърхностност при
вземането на елементарните мерки за безопасност, за
да направим нашите домове сигурна среда!“.
На четвърто място могат да се използват за
класифициране на изискванията към строежите, заедно
с тези, които прилагаме като норми за осигуряване
на тяхната безопасност при пожар (Наредба № Iз179/29.10.2009 г. за строително-технически правила
и норми за осигуряване на безопасност при пожар
на МВР и МРРБ) и енергийна ефективност (Наредба
№ 7/15.12.2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сградата на
МРРБ). Считам, че е време да се преразгледа Наредба
№ 7/08.07.1998 г на МРРБ за системите за физическа
защита на строежите. Множество нормативни
документи, регламентиращи изисквания към конкретни
обекти (финансови институции, регистратури за
класифицирана информация, складове за опасни
материали, елементи от критичната инфраструктура и

т.н.) се позовават на изискванията на тази наредба, а в
нея се указват категории на обектите, но конкретните
изисквания към елементи, отговарящи на дадената
категория не са пълни или актуални. Като пример за
това може да се посочат: обща конструкция на сградата,
входни врати, прозорци, заключващи системи, защитно
остъкляване, видеонаблюдение, сигнално-охранителни
системи и системи за контрол на достъпа, и т.н. Ако
по време на създаването й, в края на 90-те години на
миналия век, не е съществувала в страната нормативно
техническа база за нейното оформяне, днес за всеки
елемент, осигуряващ сигурност на сградата има
наличие на конкретните изисквания заложени в
български стандарт.
Защо поставям на дневен ред тези въпроси?
Едва ли някой ще се опита да ми докаже, че пасторалната
картина от преди години, когато българинът без да
се замисли оставяше ключа на входната си врата под
изтривалката, ще се върне в обозримото бъдеще. Ясно
се вижда, че съвременният свят става все по-несигурен
и опасен. Защо една вече утвърдена и показала своята
ефективност практика, въпреки, че няма задължителен
характер да не бъде прилагана и в нашата страна.
Навярно ще се намерят противници на тази концепция,
които ще „обиколят най-близките кладенци”, за да
донесат достатъчно аргументи за тяхната критика и
невъзможност да бъдат прилагани в страната ни. Това
мислене обаче не води до добър край, защото, ако не
се регламентират правилата и не се поставят точни
критерии, винаги ще съществува различно тълкувание,
което води заобикаляне на изискванията и липсата на
правова държава.
	При написването на статията са използвани
проектите за посочените технически доклади и
спецификации.
Kоментари, мнения и въпроси на e-mail: techno-cert@
medicom.bg
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„Синхрон-С”

ЗАЩИТА ОТ ПОЖАР В ГОЛЕМИ СГРАДИ,
ОБЩЕСТВЕНИ ГАРАЖИ, СКЛАДОВЕ И
ПРОИЗВОДСТВЕНИ ХАЛЕТА

Синхрон-С, специализирана в проектиране и изграждане на противопожарни системи, предлага надеждни решения за защита от пожар в големи и високи бизнес сгради, обществени гаражи, складове и производствени площи. Решенията са базирани на утвърдените в практиката спринклерни противопожарни
инсталации. За изграждането им фирмата разчита на надеждното оборудване от световно признати производители като Siemens, Rolland и Tyco.

Какво налага изграждането на система за
пожарна безопасност
Пожарът е бедствие, което може да доведе
до значителни финансови загуби, прекъсване на
дейността на организацията, фалит и дори загуба
на човешки живот. Автоматичните спринклерни
системи играят огромна роля в предотвратяване
на последствията от опустошителното действие
на пожара. Статистическите данни показват,
че щетите от пожар в сгради, защитени със
спринклерна инсталация са 10 пъти по-малко в
сравнение със сгради, които не са оборудвани
със спринклерна система, а според проучванията
направени във Великобритания досега няма случаи
на човешки жертви в следствие на пожар в сгради
с работеща спринклерна система.
Принцип на действие
Спринклерните инсталации използват система
от тръби пълни с вода под налягане. Цялата площ на
сградата, която е защитавана е покрита от тръбна
мрежа с монтирани спринклерни глави през равни
интервали. Спринклерните глави са затворени
херметически, което предотвратява изтичането
на вода преди появата на пожар. Благодарение
на термочувствителен елемент, спринклерите
реагират при поява на пожар. Когато са изложени
на топлинно въздействие се отварят, позволявайки
на водата да изтече през тях. Когато водата потече
през тръбната мрежа се задейства аларма, което
означава, че системата е в процес на работа.
Всички етапи от този процес се управляват от
механизма на топлопредаване. Затопления от
пожара въздух се придвижва към горната част на
помещението и посредством кондукция загрява
термочувствителния елемент в спринклера.
Когато температурата на загряване достигне
зададената работна температура в инсталацията,
спринклерът се активира. Изключително важно е
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да се изчисли процесът на топлопредаване, за да се
определи параметърът термична чувствителност
на спринклера, който дефинира бързината
на реакция на термочувствителния елемент в
спринклера и е един от най-важните параметри за
безопасност при изчисляването на спринклерни
пожарогасителни инсталации. Всеки спринклер
се активира независимо един от друг, когато
чувствителния елемент отчете, че определеното
ниво на загряване е достигнато. Стремежът
при проектирането на водните спринклерни
инсталации е минимален брой спринклери да
осигурят необходимия воден дебит в точката на
възникване на пожара.
Типове спринклерни системи
В зависимост от типа на сградата,
температурата в защитаваните помещения и
степента на пожарен риск са приложими 4 типа
спринклерни системи:
- Спринклерни системи с т.нар. “мокри тръби”.
Този тип е най-често използван и се инсталира в
сгради, където няма риск от замръзване на водата в
тръбната мрежа. Тъй като водата винаги е налична
в тръбите непосредствено над спринклерните
глави, този тип инсталации реагират веднага още
в първоначалния етап от възникване на пожара. Те
са най-простите, най-лесните за поддръжка и найевтините спринклерни инсталации;
- Спринклерни системи с т.нар. “сухи
тръби”. Когато околната температура е много
ниска и съществува опасност от замръзване
на водата в тръбната мрежа се използват
т.нар. „сухи” спринклерни системи. При тях
тръбите са пълни с въздух под налягане. За да се
предотврати навлизането на вода в тръбите се
използват контролни клапи, които са изложени
на въздействието на въздушното налягане
като противодействие на водното налягане от
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водоснабдителната мрежа. Когато спринклерите
са изложени на топлинно въздействие, те се
активират, изпускайки въздуха. Промяната на
въздушното налягане отваря контролната клапа
и водата навлиза в тръбната система. Типичните
приложения на тези системи са хладилни складове,
обществени гаражи, товарителни рампи и
производствени халета;
- Спринклерни системи със смесено
функциониране: Както подсказва името при
тези системи тръбната мрежа е пълна с вода под
налягане през лятото и с въздух под налягане през
зимата. Този вариант се използва за неотопляеми
сгради;
- Спринклерни инсталации с предварително
действие: Подобно на „сухите” спринклерни
системи тръбите са пълни с въздух под налягане,
но водата се пропуска в тръбите само когато се
активира детектор (напр. димен детектор) от
пожароизвестителна инсталация.
Надеждно и икономично техническо решение
Автоматичните спринклерни системи се
използват като надеждно средство за защита на
имуществото и живота на хората вече повече от 130
години. Спринклерните системи са единствените
технически решения, които едновременно
откриват пожара, задействат аларма, гасят и
предотвратяват разпространението на пожара.
Използвайки водата като основен гасителен агент те
са икономично, надеждно и безопасно средство за
контролиране и потушаване на пожари. Системите
гасят пожара като намаляват температурата в
горящата зона, отнемайки топлинната енергия на
горивния процес, при което не причиняват вреда
на хората и им позволяват да напуснат безопасно
рисковата зона. Понастоящем с прилагането на
новите бързодействащи спринклерни глави дори
в точките на възникване на пожар, здравето и
живота на хората в сградата са защитени.
Според световни и европейски проучвания
налице са множество факти, които доказват
надеждността на спринклерните системи в
практиката, а именно:
- Спринклерните системи се използват много
повече в сравнение с всеки друг тип фиксирана
система за пожарогасене като в световен мащаб
се монтират повече от 40 милиона спринклера
годишно;
- Шансът да се намери дефектна спринклерна
глава е едно на шеснайсет милиона или по-малък
от шанса да се спечели в лотария;
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- При задействане се отварят само
спринклерите, които са непосредствено над
огнището на пожара. Останалите остават
затворени, което гарантира, че не се изпуска вода
в зоните където няма пожар;
- 99% от пожарите в сградите с работеща
спринклерна инсталация се контролират само
благодарение на спринклерната система, а 60%
от тях се контролират чрез активирането на не
повече от 4 спринклера;
- Изразходваното средно количество вода
за контролиране на пожара е около 200 литра
за минута, благодарение на което причиняват
значително по-малко щети в сравнение с
обикновените пожарни табла, чиито дебит е около
900 литра вода в минута;
- При спринклерните инсталации няма
фалшива аларма - те сработват само ако има реален
пожар;
- Спринклерните системи реагират веднага,
докато при използването на обикновените
противопожарни съоръжения са необходими
средно 8 минути, за да се достигне до мястото
на инцидента. Това забавяне може да е причина
за значителни щети от пожара, разрастването на
пожара, както и необходимостта от повече вода за
потушаването му;
- Цената за поддръжка на спринклерната
система е много ниска.
Много важно за успешната работа
на спринклерните системи е също така
професионалното изпълнение и взаимодействието
на всеки един етап от реализирането на всяка
конкретна инсталация. Задълбоченият анализ на
проектните изисквания, правилната оценка на
риска, качественото проектиране, монтиране и
поддържане на системите, както и отговорното
отношение към обучението на обслужващия
персонал са критично важни за правилното
действие на системите. Прилагайки този метод
на работа, фирма Синхрон-С има успешно
реализирани проекти за противопожарна
сигурност в големи търговски и промишлени
обекти като Мегапарк София, Билла България,
Хюндаи, ТЕЦ Марица Изток 1, Стомана
Индъстри, Цигарена фабрика София БТ и др.
Решенията на компанията отговарят на найвисоките изисквания на стандартите приети в
областта на спринклерните системи за пожарна
безопасност.

Сигурност

Автор: „Сенсус системи за сигурност” ООД

ЗАКЛЮЧВАЩИ СИСТЕМИ
С ВИСОКО НИВО НА СИГУРНОСТ

За да осигурим дома си срещу кражба е
важно да изградим система за сигурност, състояща се от няколко елемента. Наличието на
алармена система в жилището или решетки на
прозорците не е достатъчно. Системата за сигурност на дома е комплексно решение и включва анализ на риска, на чиято основа се определят
степента на застрашеност, слабите места и методите за тяхното обезопасяване. Независимо от
вида и количеството елементи на системата за
сигурност на дома или офиса, основен елемент
остава сигурността на входната врата. Практиката показва, че проникването през входната
врата в повечето случаи става чрез отключване
или разбиване на заключващия механизъм.
	Устойчивостта срещу проникване на входната
врата се определя от няколко фактора. Това са:
физическата устойчивост на самата врата, пантите и касата; начините на захващане на касата
към конструкцията на сградата; монтираната
брава, монтираното заключващо устройство /
патрон, ключалка/. Това обикновено е и найслабото място на вратата. Много хора просто не
мислят с какво заключват вратата си и монтират
нискобюджетни заключващи устройства от случайни производители, които често се отключват
чрез един или няколко от най- разпространените способи за отключване. Други се доверяват
на рекламата и монтират „маркови” и модни устройства. Проблемът е в това, че рекламата не
винаги отговаря на истината. Освен това всяка
фирма производител има нискобюджетни устройства и такива с повишена степен на защита.
Трети разчитат, че ще познаят добрата ключалка по нейния външен вид или по външния вид
на ключа. На практика нищо от това не е вярно.
Важното е дали дадена ключалка е тествана по
определени стандарти и какви са резултатите от
тестовете. Има ли международни сертификати
за съответствие. Добре е и да има информация

относно възможностите на криминалния контингент да отключват определен тип или марка
ключалки. Целта е чрез устойчива на отключване и разбиване ключалка престъпниците да
бъдат забавени и принудени да използват груба
сила или допълнителна техника за преодоляване
на вратата. Това увеличава шанса да бъдат забелязани, да се задейства монтираната грамотно
охранителна система или просто да се откажат.
Като най-сигурни сред механичните устройства в момента се очертават така наречените HI-security ключалки. Това са ключалки /
патрони брави/, които са защитени от всички
познати методи на отключване и разбиване пробиване, бъмпиране, шперцове, меча лапа и
много други. Изработени от висококачествени
стомани със закалени елементи, те са уникални
механизми, несравними със стандартните патрони. Всички HI-security ключалки се различават една от друга с различния си принцип на
работа и издръжливостта си при експлоатация.
Познати в Западна Европа от десетки години, в
момента навлизат скоростно и на нашия пазар.
Въпреки не особено ниската си цена HI-security
ключалките са най-евтиния сигурен начин за
заключване. Когато се опитвате да направите избор на подобна ключалка важно е да проверите
следното:
Възможно ли е да се направи дубликат на
ключовете в ключарските ателиета. Това не
трябва да е възможно без оторизираща карта,
която се получава при покупка на ключалката.
Натоварването, на което ще бъде подложена ключалката отговаря ли на проектното. Така
ще се предотвратят евентуални проблеми и ще
се осигури дълга и безотказна работа.
СЕНСУС СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ ООД е дългогодишен производител и
вносител на заключващи системи и врати. Компанията е първия вносител на култовите модели
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на ABLOY. Изпълнител на множество граждански и банкови трезори, включително на трезора
на монетния център на БНБ, завършен и сертифициран през 2010 година. Фирмата продава и
поддържа на българския пазар HI-security ключалки на един от най-реномираните световни
производители - австрийската компания EVVA.
По-долу са описани някой уникални разработки
на EVVA, вложени във висококачествените им
HI-security ключалки предлагани у нас.
DPI Двойно Интегриран Профил
Заключваща система с уникални щифтове.
Различават се от конвенционалните заключващи
системи по това, че щифтовете са самостоятелни, а не щифт към щифт. Само когато щифтовете
се подредят с коректен код от коректният ключ
се разблокира сайдбар и ключалката може да се
отключи. Допълнителен сайдбар проверява кода
отстрани на ключа. Трета система блокира ключалката при опит за набирането й с ключарски
игли. С тези защити ключалката не може да се
отвори с ключарски инструменти или по метода
бъмпинг. Брой теоретични комбинации 1,95 милиона.
DPS Двойно Интегриран Профил S

Същата заключваща система със специален S профил.
EPS Двойно Интегриран Профил E

Същата заключваща система със специален E профил и 6 щифта.
14
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DPE Двойно Интегриран Профил 6

Същата заключваща система със специален S профил и 6+1 броя щифтове (10 милиона
теоретични комбинации).
ICS Вътрешно Кодова Система

Система с 2 сайдбара с десет щифта + 3
допълнителни - около 10 милиарда комбинации.
3KS Система на 3-те криви
Система от 12 щифта, без пружини, гарантираща огромна защита
срещу износване и опити
за отключване. Тридесет
милиарда възможни кодови комбинации дават почти
неограничени възможности за изработка на мастер
ключ системи. Два П-образни сайдбара проверяват кода на двете страни на ключа, а трети
проверява кода от тясната страна на ключа.
MCS Магнитна Кодова Система
				

Четвор-

на сигурност, осигурена от магнитна кодировка
и механична кодова защита. Магнитите са нечувствителни към магнитните полета, с които се
сблъскваме всекидневно. Сложност на заключващата система – 299’000’000’000’000’000’000’
000’000 (квадрилиона) комбинации.
e-Primo Електронен Европатрон
	Представлява
самостоятелен патрон
– при отключване с
Dallas chip технология, механизма на патро-на се активира и
позволява отключване на бравата, времето за активиране е 8 секунди. Технологията има
предимство пред безконтактните карти – кодът
на картата може да бъде сканиран от разстояние
и откраднат. Dallas chip позволява лесно добавяне на нови ключове към паметта на патрона или
изтриване на загубени такива.
EMZY Електромоторен Европатрон
От външната страна на вратата е механичен заключващ патрон, а от вътрешната моторен цилиндър с бутон. Така вратите могат да
бъдат контролирани по време и автоматично
заключвани отвътре. Разполага с ден/нощ бутон
(заключващ всички електромоторни патрони с
едно натискане). Бравата може да бъде отключена с ключ отвън по всяко време. Програмируема
външна система осигурява постоянно наблюдение на статуса на вратата. EMZY е напълно съвместим с всички EVVA заключващи системи.
Защита от копиране – всички заключ-ващи системи на EVVA имат тройна защита срещу
неоторизирано копиране на ключ:
1. Заготовките се изработват само от завода
производител на ключалките EVVA и разпространението им стриктно се контролира.
2. Всички продукти са патентовани и нелегалното производство на заготовки е престъпление.
3. Техническата сложност на ключовете не
позволява изработката на ключ без специални
машини и познания.
4. Машините, копиращи ключове се контролират от завода производител на машината и

от EVVA.
Всички заключващи системи на EVVA
притежават най-висок клас защита срещу опити
за разбиване с всякакъв вид инструменти – отговарят на стандарт EN1303:2005/2008 class
2 (highest) противовзломна защита и EN1303
class 6 (highest) защита от отключване.
Развитието на най-модерните технологии
и необходимостта постоянно да се съблюдават
новите стандарти поддържат EVVA на едно от
лидерските места по иновации и внедряването
им. Многобройни награди, като „Mercur“ награда за иновации за заключваща система 3KS,
„State Prize for Innovation“ за заключваща система MCS, или „Leonardo Award“ за най-добро
решение за автоматизация на производството
свидетелстват за това. Същевременно интернационални патенти EN 1303 и VdS сертификати
са дадени на продукти на EVVA.
	През 1993 г. EVVA е първата Европейска компания от сектора, сертифицирана по
ISO9001 и постоянните ревизии доказват найвисоко качество на развойната дейност, изработката и поддръжката на продукцията.
Днес EVVA предлага голям брой механични и електронни заключващи системи. И
независимо дали използваната система е MCS,
3KS или електронна, всяка от тях изпъква със
своята сигурност, надеждност, уникалност, патентовани технологии и принцип на функциониране. Чрез комбинираното използване на
повечето диверсифицирани и взаимнозаменяеми продукти винаги е възможно да се намери
най-доброто решение за заключване. В механичния и електронния продуктов дизайн, както и в
изработката на специализиран софтуер, EVVA
използва силата на иновациите и наднича в бъдещето.
Важно е, че голяма част от HI-security
ключалките са със стандартни размери и влизат
на мястото на стандартен заключващ патрон във
всяка секретна брава. Това ги прави лесно приложими без допълнителни монтажни разходи.
За повече информация, поръчки и
доставки - Сенсус системи за сигурност,
www.sensus.bg, София, 1407, ул. Сребърна № 14,
тел.: 02/ 868 00 15
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Защита на
информацията

Автор: Димитър Чобанов

Компютърна сигурност и
информационна защита на
компютърни системи и мрежи

	Информационна сигурност e защитата на информацията и информационните системи от неоторизиран
достъп, използване, разкриване, промяна, прочитане,
запис и унищожаване. В тази статия са описани основните заплахи за информационната сигурност, мерките за защита и принципите за изграждане на система
за защита.
Термините информационна сигурност, компютърна сигурност и защита на информацията често и неправилно се използват, като синоними. Тези термини
са свързани и имат общи цели, като конфиденциалност, интегритет и достъпност на информацията, но
има разлика между тях.
•
Информационната сигурност е защитата на
информацията, независимо от нейната форма - електронна, отпечатана или други.
•
Компютърната сигурност се фокусира върху
коректната работа на компютърните системи и мрежи и обработваната от тях информация.
•
Информационна защита са практиките по
управление на рисковете, свързани с използването,
работата, съхранението и предаването на информацията, както системите и процесите използвани за тези
цели.
	Частният бизнес акумулира голямо количество
чувствителна информация, в това число информация
за служители, клиенти, продукти, разработки и финанси. В днешни дни огромна част от тази информация (за повечето организации до 100%) се събира,
обработва и съхранява в електронна форма в даден
етап от жизнения си цикъл. Това е причината компютърната сигурност и информационната защита на
компютърните системи и мрежи и използваната в тях
информация да е един от основните елементи на информационната сигурност.
Модел на информационната сигурност
Най-използваният модел на информационна сигурност включва три основни компонента - конфиденциалност, интегритет и достъпност, като съществуват и
други модели, които разширяват посочения.
•
Конфиденциалност

	Представлява предотвратяване разкриване-то на
информация на неоторизирани лица или системи.
Нарушаването на конфиденциалността може да има
много форми:
- Надничане в компютърен екран при наличие на
чувствителна информация.
- Кражба или загуба на мобилен компютър или флаш
памет.
- Предаване на некриптирани данни през компютърна или телефонна мрежа, когато няма физически
контрол върху преносната среда, това включва публични телефонни мрежи, интернет, некриптирани
виртуални частни мрежи.
•
Интегритет
Това е невъзможността за промяна на информацията без разрешение. Интегритета е нарушен, когато
служител несъзнателно или съзнателно изтрие или
унищожи важна информация (файл), когато вреден
софтуер зарази компютър, когато служител или външно лице има възможността неоторизирано да промени чувствителна информация.
•
Достъпност
	Представлява възможността информацията да бъде
достъпна, когато е необходима. Компютърните системи, които обработват и съхраняват информацията,
техническите мерки за защита и комуникационните
канали, използвани за предаването и да работят коректно. Т.е. прекъсването на ток, техническите проблеми, свързани със софтуер и хардуер, както и подновяването или смяната на техника или софтуер да не
прекъсват работните процеси, свързани с обработка и
съхранение на информацията.
Управление на риска
	Управлението на риска е процес по установяване на
уязвимостите и заплахите, свързани с дадена организация и бизнес процесите, както и мерки за редуцирането на този риск до приемливи нива. Той е важна
част от защитата на информацията.
	Управлението на риска и сигурността са непрекъснати процеси, а не еднократен акт. Инсталирането на
нов софтуер, хардуер или друга система ще повиши
нивото на сигурност, но няма да ви предпази ако не се
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извършва постоянен контрол, мониторинг и адаптиране на тези системи към новите уязвимости и заплахи.
Мерки за налагане на информационна сигурност
•
Административни (организационни, процедурни) мерки
Тези мерки включват одобрени политики, процедури, стандарти и указания. Те информират персонала,
какво трябва и какво не трябва да прави при всеки-

дневната си работа. Нормативната база и регулации
също са тип административни мерки. Пример за такива мерки са политиките за сигурност. Тези мерки формират базата за техническите и физическите мерки.
•
Логически (технически) мерки
Тези мерки включват използването на софтуер, мониторинг и контрол на достъп до информацията и
компютърните системи. Примери за това са пароли,
антивирусен софтуер, защитни стени, контроли за
достъп (кой до коя папка/файл има достъп), криптиране и други.
Важен логически контрол са ограничените права
при използване на компютърна система. Чрез ограничаване на правата на всеки потребител, програма или
системен процес се предоставят само необходимите
права за изпълнение на определените задачи. Пример
за нарушаването на този принцип е използването на
компютър за всекидневни задачи с администраторски
права.
•
Физически мерки
Тези мерки включват мониторинга и контрола над
работната среда. Контрол на достъп, видео наблюдение, алармена инсталация, системи за противопожарна охрана, заграждания и жива охрана са пример
за такива мерки. Важен аспект от защитата на информацията при обработката и съхранението и в компютърни системи и предаването и в локални мрежи е
физическата защита на кабелната система, комуника18

Professional

ционното оборудване, сървърите и работните станции от неоторизиран достъп.
Класификация на информацията
Елемент от информационната сигурност и управлението на риска е оценката на информацията и дефинирането на процедури за защитата в зависимост от тази
оценка. Информацията е различна от гледна точка на
стойността и за дадена организация, като различната
информация предполага различни мерки за защита.
Това предполага класифициране на информацията и
създаването на организационни документи, които да
описват съответните грифове и критерии за класификация, както и необходимите мерки за защита за всяка
класификация.
	Примерна класификация за частни организации и
организационни мерки за защита в компютърни системи и мрежи:
-	Публична информация – може да се обработва, съхранява и предава свободно;
Служебна информация – може да обработва,
съхранява и предава само върху компютърни системи и мрежи и електронни носители (твърди дискове, флаш памети) собственост на организацията; не
се разрешава публикуване и предаване (електронна
поща, чат клиенти) в Интернет или други публични
мрежи без разрешение;
Конфиденциална информация – може да се
обработва, съхранява и предава само върху компютърни системи и мрежи собственост на организацията, които не са свързани с Интернет или други публични мрежи; забранява се записа или съхранението
върху преносими електронни носители без одобрено
за организацията криптиране; забранява се публикуване и предаване (електронна поща, чат клиенти) в
Интернет или други публични мрежи без разрешение
и без одобрено за организацията криптиране;
Обикновено цялата информация за дадена компания е нужно да се третира като служебна, освен ако
изрично не е упоменато друго.
Добра практика е освен грифове в съдържанието
на самите документи да има и политика за имената на
файловете и/или съхранението на тези файлове да се
извършва в отделни папки според класификацията.
	Пример за имена на файлове:
	Reklamna kampania-10.10.2010-public.doc
	Lichni
danni
на
slujiteli
kam
10.2010-10.10.2010-restricted.doc
	Sreshta Ivanov 10.2010-10.10.2010-confidential.doc
Защита в дълбочина
	Информационната сигурност трябва да предвижда
защитата на информацията през целия и жизнен цикъл от първоначалното и създаване, до унищожаване-

то и. Тя трябва да е защитена когато е в движение и когато се съхранява. За да бъде защитена във всяка фаза
от жизнения си цикъл трябва да съществуват различни механизми за защитата. Всяка система е сигурна,
колкото е сигурно най-слабото и звено. Чрез използването на защита в дълбочина, при пропуск в дадени
елемент, другите предприети мерки биха предоставили необходимата защита на информацията.

	Пример на защита в дълбочина:
- Защити на ниво мрежа
- Защити на ниво хост (сървър, работна станция)
- Защити на ниво приложение
- Защити на ниво данни
Управление на сигурността
Защитата на информацията е екипно усилие и неделима част от всеки бизнес. Тя изисква участието и поддръжката на всички служители на дадена организация,
както и одобрението и подкрепата на мениджърския
екип. Трябва да бъдат въведени и наложени съответните организационни мерки, като всички служители
съвестно да се запознаят с тях и да ги изпълняват, а мениджърския екип на всички нива трябва да следи за
това изпълнение. Всички трябва да разберат изискванията и да се придържат към тях.
Инциденти и непрекъсваемост на бизнеса
	Инцидент е събитие, представляващо промяна в
нормалната работа на информационните системи.
Непрекъсваемостта на бизнеса се определя от функционирането на критични за него процеси, без прекъсване в следствия на аварии, природни бедствия или
човешка грешка. Информационните системи в една
компания трябва да са организирани така, че при настъпване на инциденти непрекъсваемостта на бизнеса
да бъде осигурена. В световен мащаб 93% от компаниите, които загубят информационните си системи за
повече от 10 дни фалират до една година.
Служителите, чиито служебни задължения включват

информационната защита и техническото осигуряване на компютърните системи и мрежи трябва да имат
план за реакция при настъпване на инциденти, в това
число и план за възстановяване след срив.
Стандарти
	ISO 27001 – Системи за управление на сигурността
на информацията
Този международен стандарт се отнася за всички
видове организации (например търговски предприятия, правителствени агенции и организации с идеална цел). Този международен стандарт определя изискванията за създаване, внедряване, функциониране,
наблюдение, преглед, поддържане и подобряване на
документирана СУСИ с оглед на общия риск, свързан с дейността на организацията. Той определя изискванията за внедряване на механизми за контрол по
сигурността, пригодени към потребностите на всяка
организация или части от нея.
Системата за управление на сигурността на информацията е предназначена да осигури избор на подходящи механизми за контрол по сигурността, които да
защитават информационните активи и да дават увереност на заинтересованите страни.
	ISO 27002 - Кодекс за добра практика за управление
на сигурността на информацията
Този международен стандарт дава указания и общи
принципи за внедряване, поддържане и подобряване
на управлението на сигурността на информацията
в дадена организация. Целта на този международен
стандарт е да се предоставят указания за общоприетите насоки при управление на сигурността на информацията.
Целите по контрола и механизмите за контрол в
този международен стандарт се предвижда да бъдат
внедрени така, че да отговарят на изискванията, определени чрез преценяването на риска. Този международен стандарт може да служи като практическо
указание за разработване на стандарти за сигурност
на информацията в организацията, ефикасни практики за управление на сигурността и да подпомогне създаването на защита на служебната информация за вътрешноорганизационните дейности.
Основни заплахи за сигурността на информацията
•
Вреден софтуер
Това е софтуер, който работи без знанието и информираното съгласие на потребителите на дадена компютърна система. Това включва компютърни вируси,
червеи, троянски коне, софтуер за шпиониране и други. Легитимен софтуер, като системи за архив, системи за отдалечена техническа поддръжка и системи за
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мониторинг на персонала, също могат да се използват
като вреден софтуер, ако бъдат скрити от потребителите. Компютърна система може да бъде заразена с
вреден софтуер нецеленасочено при посещаване на
интернет страници, отваряне на писма и прикачени
файлове от електронна поща и чат клиенти, използване на преносими електронни носители (флаш памет),
използване на споделени ресурси (споделени папки)
в компютърна мрежа, инсталиране на заразен легитимен софтуер и т.н. Вреден софтуер може да се инсталира целенасочено, при наличието на физически достъп
до компютърната система или отдалечено, с използването на парола или уязвимости в операционната система, в системния и приложния софтуер. Вредният
софтуер може да се използва за прочитане, промяна,
запис или унищожаване на информация (документи,
поща, пароли и други), обработвана и съхранявана в
локалния компютър и достъпните мрежови услуги, за
шпиониране чрез следене на екрана на компютъра, за
подслушване с използването на микрофон (преносимите компютри имат вградени микрофони), за получаване на неоторизиран достъп до услуги и информация в локалните мрежи, чрез прихващане на трафика и
други техники, за заразяване на компютърни системи
в локалните мрежи или интернет и т.н. Според данни
от 2008 г. има над един милион активни разновидности на вреден софтуер, като всяка година новият вреден софтуер се увеличава.
Само с използването на антивирусен софтуер не
може да се гарантира защита поради факта, че антивирусните софтуери работят основно с бази данни (дефиниции) на вече разпространен вреден софтуер.
За приемливо ниво на защита от вреден софтуер,
трябва:
- използваният софтуер за всеки отделен компютър,
да е предварително определен и свързан само със служебните задължения на потребителите;
- да се използват ограничени права при работа с компютрите, като само определени лица трябва да имат
достъп до администраторските акаунти, така че единствено те да могат да инсталират системен софтуер и
да променят системни настройки;
- да има правила (заложени в политиката за сигурност), кой, кога и с чия санкция може да инсталира
нов софтуер;
- да са инсталирани всички кръпки (пачове), свързани със сигурността на използвания системен и приложен софтуер;
- да се използва антивирусен софтуер с актуални дефиниции;
- да се извършва централизиран и непрекъснат мониторинг на антивирусния софтуер и другите използва20
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ни софтуери за сигурност;
Могат да се прилагат и допълнителни мерки:
- един път в месеца ръчно да се извършва проверка на
всички или на случайно избрани компютри, по предварително подготвена процедура, на инсталирания
софтуер, стартираните процеси и други;
- технически да се забрани стартирането на различен

от предварително одобрения и инсталиран вече софтуер;
- да се извършва мониторинг на трафика в локалните
мрежи;
•
Нелоялни служители
Служител, който съзнателно се стреми да навреди
на конкретния бизнес или работодател. Такъв служител може да отпечата или запише и изнесе чувствителна информация, до която има достъп. Може технически (вреден софтуер, прихващане на трафик) или
по друг начин да придобие неоторизиран достъп до
такава информация. Изнасянето може да стане с помощта на външен електронен носител (флаш памет,
преносим диск, мобилен телефон) или чрез изпращане през интернет (електронна поща, чат клиенти, файлов трансфер). Този служител може да даде на външни
технически грамотни лица, физически или отдалечен
достъп с помощта на софтуер (вреден софтуер, софтуер за отдалечена техническа поддръжка) и/или хардуер (безжично устройство, мобилен телефон), до компютърните системи и мрежи на организацията.
Най-голяма е опасността от нелоялни служители,
чиито служебни задължения включват информационна защита и техническо осигуряване на компютърните системи. Те или имат или лесно могат да получат
неоторизиран достъп до цялата информация.
За приемливо ниво на защита от нелоялни служители е нужно:
- чувствителната информация да се съхранява на сървърите на организацията и/или на отделни компютри,
за които са въведени по-строги мерки за защита;
- да се ограничи физическия достъп до помещенията
със сървърите/компютрите;

- да се създаде структура от папки със съответните
контроли за достъп (кой, до коя папка/файл има достъп), като се вземе под внимание принципа „необходимост да се знае";
- да се въведе задължително използване на пароли за
достъп до компютърните системи и услуги със съответните правила (заложени в политиката за сигурност);
- за системите и услугите, които обработват чувствителна информация да се извършва непрекъснат запис
на всички събития, свързани с достъпа до тези системи, услуги и информацията, която обработват;
- да има правила (заложени в политиката за сигурност) - кой, кога и с чия санкция може да извършва,
технически действия свързани с кабелната система,
комуникационното оборудване, сървърите и компютрите;
- да се въведе адекватна защита от вреден софтуер;
Могат да се прилагат и допълнителни мерки:
- да се въведе софтуер за мониторинг на персонала;
- да се използва криптиране на трафика в локалните
мрежи;
- да се използват смарт карти, вместо пароли за достъп до компютърните системи и услуги;
- компютрите, определени за работа с чувствителна
информация да нямат връзка с интернет или други
публични мрежи;
•
Човешка грешка
Несъзнателно действие или бездействие на служител, което вреди на организацията. Това действие или
бездействие може да е в следствие подвеждане, немарливост или незнание. Тези грешки могат да доведат до
заразяване с вреден софтуер, да спомогнат действията
на нелоялни или външни лица, целящи да навредят на
организацията, да предизвика техническа неизправност или да унищожи информация, да разкрият чувствителна информация, както се даде достъп до нея през
интернет или изгуби електронен носител (флаш памет, преносим компютър).
Тук отново най-голяма е опасността от служители,
чиито служебни задължения включват информационна защита и техническо осигуряване на компютърните
системи. Техните грешки имат най-сериозно отражение върху компютърната сигурност и информацията
обработвана и съхранявана в компютърните системи.
Те или чрез техните права за достъп може лесно да се
получи оторизиран или неоторизиран достъп до цялата информация или да се заобикалят или изключат
системите за защита.
За да се постигне приемливо ниво на защита от
човешка грешка, е нужно:
- да се въведе адекватна защита от вреден софтуер;

- да се въведе адекватна защита от нелоялни служители;
- да се въведе система за автоматизиран архив;
- да има правила за работа със системите (заложени в политиката за сигурност) и да се следи дали тези
правила се спазват;
Могат да се използват и следните допълнителни мерки:
- да се ограничи използването или да се въведе одобрено от организацията криптиране на електронни
носители (флаш памети, мобилни компютри);
•
Техническа неизправност
Техническа неизправност може да се получи в
следствие на софтуерна грешка, отказ на хардуера,
природно бедствие, човешка грешка, злоумишлени
действия на служител или външно лице. Техническите неизправности обикновено водят до спирането на
услуги и прекъсват дадени процеси в организацията.
Неизправност може да доведе и до загуба на информация.
За приемливо ниво на защита от техническа неизправност, трябва:
- да се въведе адекватна защита от вреден софтуер;
- да се въведе автоматизирана система за архив;
- да се резервират и дублират всички важни компоненти на компютърните системи;
- да се изготви план за реакция при настъпване на инциденти/план за възстановяване след срив;
•
Външни атаки
Външни атаки са действия на софтуер или трети
лица, които целят да навредят на дадена организация.
Тези действия могат да доведат до изтичане или унищожаване на информация или до спиране на определени услуги.
Това може да стане отдалечено - с използ-ване уязвимости в операционната система, в системния и
приложния софтуер, с прихващане на некриптиран
трафик (пароли), с използване на вреден софтуер, с
помощта на социален инженеринг (измама).
За приемливо ниво на защита от външни атаки,
трябва:
да се използват защитни стени при връзка с
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интернет;
да се използва адекватна защита от вреден
софтуер;
Най често допусканите грешки, които влияят пряко
на сигурността на информацията в този случай са:
	При осъществяване на връзка с интернет:
хардуерните устройства са собственост на интернет доставчиците
обслужват се от доставчика и имат връзка с локалната мрежа
	При изграждане на кабелна система и комуника-

ционно оборудване:
няма документация – оплетени кабели, не се
знае кой кабел къде отива, не се знае какви устройства
са включени и къде
всички служители мога и включват различни
устройства/компютри (преносими лични)
	При покупка и инсталиране на хардуер:
не се знае с каква техника разполага фирмата
не се прави профилактика
нова техника се купува на парче, без ясно изразена концепция
	При покупка и инсталиране на софтуер:
всеки сам или с помощта на колеги, приятели
може и инсталира софтуер по собствено усмотрение
външни фирми инсталират софтуер за техническа поддръжка
за едни и същи цели се използва различен софтуер, често пиратски при наличие не безплатни аналози
операционните системи, системния и приложен софтуер не се обновяват
антивирусния софтуер често е различен на
различните компютри, понякога без актуални дефиниции и без централизиран мониторинг
споделят се папки без оглед на информацията
в тях, обикновено на някой компютър в даден отдел ,
без контроли за достъп
на компютрите няма пароли или ако има паро22
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ли, често системни акаунти се оставят без парола
паролата може да се заобиколи със стартирането на операционна система от външен носител
няма централизиран и автоматизиран архив,
като често ако се правят архиви на ръка, тези архиви
са много стари
без контрол се записва и разнася информация
на лични флашки, CD-та, мобилни компютри
Няма правила и каквато и да е обща концепция
за това какво се прави, включително и за сигурността
Ето един пример, как принципно трябва да изглежда
една мрежа:
Собствен рутер/защитна стена
	Подредена и документирана кабелна система и комуникационни устройства
	Устройствата за безжична връзка трябва да имат
сложни пароли (които се сменят регулярно) и да не
използват остарели алгоритми за криптиране
Ограничен физически достъп до сървърите, ако е
възможно до комуникационното оборудване и кабелната система.
Централизирани система за идентификация/автентикация, конфигуриране
Всички услуги и документи, които са свързани с важна информация да се намират на сървъри със съответното резервиране и дублиране
Структура от папки със съответните контроли за
достъп (кой до коя папка/файл има достъп), като се
вземе под внимание принципа „необходимост да се
знае"
Компютрите са с ограничени права, само софтуер,
свързан със служебните задължения на потребителите
Необходимо е да се извършва контрол на външни
лица фирми – които физически или отдалечено извършват дейност за фирмата
Необходимо е да има точно определено/определени лица за техническа поддръжка и ако е възможно да
има лице, което се занимава със сигурността на информацията в компютърните системи и контролира
тяхната работа
Да има въведени разписани правила, процедури, политики, които се спазват
	Информационната сигурност е наука и не може да
се разгледа в няколко страници. Използвайки информацията от статията много специалисти и не-специалисти биха могли да извършат първоначална оценка
на състоянието на информационната сигурност в
средата, в която работят. Естествено за изграждане
на професионална система за информационна сигурност е необходима помощ от професионалист.

Защита на
информацията

Автор: Екип на Профисек ЕООД

Тестове срещу пробиви в сигурността

“Хакери продължават да тормозят компании”, “Откраднати са огромно количество лични
данни след хакерска атака”, “Лошо конфигурирани
ИТ ресурси - причина за поредният хакерски пробив и кражба на информация”, “ИТ сигурността
става топ приоритет за бизнеса” и т. н.
Това са само една малка част от заглавия на
статии в Интернет от последните месеци, които
ясно демонстрират какво означават ИТ ресурсите
за отделните фирми и корпорации и от какво съществено значение е сигурността на тези ресурси
за биснеса като цяло. В близкото минало, след бумът на Интернет и технологиите, отделните фирми,
компании и организации, постепенно започнаха да
прехвърлят своят бизнес и работа в компютърните
сиситеми. Поетапно все по-често започнаха да се
използват компютърните системи и мрежи. Естествено Интернет стана основна среда, както за забавление, така и за работа - обмен на информация и
среда за работа на фирментите компютърни системи и мрежи като елемент от техните ИТ ресурси.
За в бъдеще бизнесът ще бъде все по-зависим от
свързаността. Компютърт ще измести своето предназначение като крайно потребителско утройство.
Все по-често ще се използват нови облачни технологии, технологии за витуализация и др.
Каква е цялостната идея на това? Естествено оптимизация на работните процеси, гъвкавост
чрез използване на технологии, улеснение при работа, възвращаемост и печалба. Фирмите и организациите използваха, използват и ще използват ИТ
ресурси, казано просто, за да си вършат работата и
тези ресурси просто работят и функционират. Но
как? В повечето случай след извършен одит на една
такава система или ИТ ресурс, като цяло може да
бъде направен генерлният извод, че системите работят перфектно, т.е вършат си работата, но не и от
гледна точка на сигурността. Темата за сигурността
на ИТ ресурсите е основна тема сред бизнеса, набира скорост и ще бъде основната тема при проектирането на нови ресурси за бизнеса, именно заради заглавия като тези, които посочихме в началото.

С изместването на бизнеса в информационните
технологии и Интернет расте и интересът към този
бизнес от страна на недоброжелатели, най-общо
казано и конкуренти. Липсата на сигурност при изграждането на ИТ ресурсите ги прави лесна плячка
за хакери и други, извършващи злонамерени действия. Резултатът е ясен.
	Именно това ни води и към основната идея
на тази статия - Как да се защитим? Как да защитим
собствените си ИТ ресурси и да се предпазим от

всичко, което може да си представим като злонамерени действия върху тях, така че да навреди на нашия бизнес и дори да го убие. Отговорът е картък,
прост и ясен - НЕ МОЖЕМ :). Няма ИТ ресурс в
света, било то компютър, система или мрежа, база
от данни или каквото и да е подобно, които да са защитени на 100%. Но това, което можем и трябва да
бъде направено е да бъде дадена една реална оценка
на сигурността на ИТ ресурсите, да бъде определено на първо място какво искаме да защитаваме и
след това как може да бъде постигнато това. А реално как може да бъде постигнато? Естествено може
да бъде постигнато с редица организационни и технически средства и способи. Съществена част от
този процес заемат различните методи за проверка на сигурността на ИТ ресурсите. Активни или
пасивни, технически или организационни, тяхната
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основна цел е да информират бизнеса за слабите
места в неговите ИТ инфраструктури и ресурси,
следствие на което рискът, съществуващ в тях да
бъде сведен до определен приемлив минимум. Да,
темата за рискът съществува и тук и е добре да се
знае, че това е един непрестанен процес, които е необходимо да бъде постоянно управляван.
Когато говорим за методи за проверка на
сигурността на ИТ ресурсите, наред с не маловажните одити на системи за съвместимост с различните стандарти за информационна сигурност, като
ISO 27001, CoBIT ... и др., задължително трябва да
бъде отделено внимание и на авангардни технически методи, каквито са например сканирането за
уязвимости (Vulnerability scanning) и тестването
срещу пробиви (penetration testing). Ами да, какъв по-добър тест за сигурността на една система,
от това тя да се тества за определени уязвимости
и срещу пробиви от хакери! Тук ще се опитаме да
дадем малко по-детайлна информация за тези два
метода, като елементи за опрделяне на сигурността
на ИТ инфраструктурата в нейния жизнен цикъл.
Основната цел на такъв тип тестване е изготвянето на детайлна справка/рапорт, подробно
описваща критични за IT инфраструктурата слабости и уязвимости и доколко те са устойчиви на
атаки и зловредно въздействие. Идеята е да бъде
предоставена една „снимка“ на текущото състояние на сигурността на ИТ ресурсите, която да подпомогне дадената организация или фирма в етапа
на минимизиране на риска при управлението на
въпросните ИТ ресурси.
Какво е общото и различното при тези два
метода на проверка? Според онлайн енциклопедията Wikipedia, Penetration Testing или накратко PenTesting е метод за оценка на компютърна
система
или мрежа, чрез симулиране на атака
от зловредни външни и вътрешни за дадена фирма/организация субекти. Сканирането за уязвимости (Vulnerability scanning) е определено като
метод, използващ софтуер предназначен да достъпва компютри, компютърни системи, мрежи или
приложения за слабости. Казано накратко и двата метода имат за цел да проверят сигурността на
системите, но докато сканирането за уязвимости
проверява как ИТ ресурсите са конфигурирани
чрез проверка на регистрите, инсталирани услуги,
кръпки на ниво ОС, използване на порт скенери,
мрежови скенери и др. то pentesting метода отива
една идея по напред. Тук съществено зачение придобива човешкият елемент. Човекът може да сът24
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вори и изпълни атака върху компютърни ресурси,
базирана на умения, креативност и информация за
таргетираната система, което едно автоматизирано
сканиране за уязвимости не може. Атакуващият, извършващ самото тестване се старае вече не само да
открие самите уязвимости, но и да се възползва от
тях. Целта му е контролирано да проникне в системата. Като споменаваме думата контролирано, тук
е мястото да споменем, че Penetration testing-a изисква да бъде взето разрешение от собственика, чиято собственост са ИТ ресурсите за извършване на
подобно действие. В противен случай можем да говорим за хакване на системата или ресурсите, което
от своя страна е нелегално действие и в повечето
страни се преследва стриктно от закона. Именно
затова в областта на ИТ сигурността се говори за
т.нар етично хакерство.

Самият penetration test процес в повечето
случай не е еднократен акт и като такъв изисква
детайлна подготовка, изпълнение и завършване. В
Интернет са налице много статии и ръководства,
описващи различни фази и елементи при тяхното
изпълнение. Това, което трябва да запомним и отсеем е, че самите тестове могат да бъдат извършени
по различни начини, в зависимост информацията,
която тестващият притежава за системата преди да
започне. Именно затова са налице т. нар. Black Box
и White Box pentesting. В първият случай се приема,
че атакуващият няма никаква информация относно
инфраструктурата, която ще бъде тествана, а във
вторият – налице е пълно познание на последната. Често това включва сорс код, IP адресен план,
топология и др. В някои от случаите практиката е
наложила и комбинация от тези два метода, известна като Grey Box. Естествено всеки от описаните
варианти на тестване предоставя своите плюсове и

минуси. Например Black Box е лесен, бърз и прост
метод, но често при него е невъзможно тестването
на някои части от приложенията – например проверка на хеш алгоритмите, session id entropy и др.
Тоест не може да бъдеш сигурен, че цялото приложение е тествано. От друг страна White Box предоставя възможност за проверка на сорс код например.
Последното спестява време в някои случай и няма
нужда за тестване на SQL injections при положение, че може да бъде видяно как всички параметри
се използват по сигурен начин навсякъде.
Кой метод на тестване ще бъде избран е вариант на избор в предварителната подготвителна
фаза и естествено би било да подлежи на коментар със собственика на системата/ресурсът, който
ще бъде тестван. Логично тук е да бъде уточнено
какво именно ще се тества – например определено web приложение,
бази данни, различни инфраструктурни
обекти, като сървъри,
предоставящи
различни услуги, активно
мрежово оборудване
или дори цялостна инфраструктура. Налице
са множество стандарти, описващи отделни
методологии, които
трябва да се следват
в самият процес. Но
един по -общ примерен цикъл на отделните фази на тестване,
които биха последвали
включва:
1.	Изработване на penetration test план – тук
се определят отделните цели на тестването, базирани на различни критерии. Дефинират се обхвата и
отделните системи. Опеделя се метода на тестване.
2. Discovery – Придобиване на първоначална
информация за ИТ ресурсът или отделната система обект на тестването. Използват се различни
техники, като целта е да бъде събрана възможно
най–много информация за системата – who is бази
данни, приложения за сканиране (активни и пасивни), Google данни, OS fingerprinting и др.
3.	Идентифициране на уязвимостите – на база
на първоначалната събрана информация и все позадълбоченото „разучаване“ на системата, следва
елемента на идентифициране на слабите места и

къде именно би било удачно да бъде извършена тестовата атака.
4.	Извършване на атаката – след уточняване
на уязвимите места се извършва същинската атака
върху обекта на тестване. Целта е придобиване на
достъп до съответните ресурси.
5.	Изводи и рапорт – след извършване на самият тест, под формата на справка или репорт детайлно се описват всички извършени действия, открити
пролуки и уязвимости. Дава се описание на използваните методи и ефекта от тяхното прилагане. Описват се подробни препоръки за поправяне на откритите уязвимости. Добра практика е репортът да
е издържан, както от техническа, така и от мениджмънт гледна точка.
В така изброените примерни фази на тестване биха могли да залегнат множество специфични
техники, в зависимост
от отделните цели на
тестване, които от своя
страна да ги видоизменят и допълнят. Така например, често се използват password cracking
техники със специализиран софтуер за
bruteforce или rainbow
tables, Sniffing tools,
Fuzzing tools, scanning
tools, flooding tools,
WEP/WPA Password
attack tools,
SQL
injections, XSS, CSRF,
Metasploit Framework и
много други.
Елемент от цялостната penetration тестинг стратегия би била и
проверката на физическата сигурност, включваща
входни точки, периметрова охрана, контрол на достъпа и др.
Като последен елемент, но не и на последно
място в нашата статия би било редно да обърнем
внимание и на обучението на отделните служители във фирмата или компанията, обект на тестване.
Човешкият фактор играе огромна роля в цялостната стратегия за сигурност и като такъв е логично
също да подлежи на тестване относно отделните
процедури за сигурност. Техники като социалното
инженерство и фишинга стават все по-актуални, а
пораженията, които предизвикват могат да струват
прекалено скъпо.
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ЛИБИЯ
		 ВОЙНА ЗАД КАДЪР

В действителност почти цялата реална война в Либия остава зад кадър и обществеността не научава много за
нея. Анализирайки събитията от гледна точка на написаното в
Интернет и редица западни издания, може да се издигне любопитна версия за започването и провеждането на войната там.
Вероятно тази версия не е абсолютната истина, но тя е доста
по-близо да нея от това, което се предлага в медиите през последните месеци.
Войната започва като чиста театрална постановка. За
първи път е използвана цялата мощ на агитационна машина от
нов формат: интернет и спътникова телевизия. За първи път са
построени мащабни декори, които да копират отделни райони
на някои либийски градове, в това число и Триполи. Именно
телевизията и интернет нанесоха първите удари. Формален
повод за „народните“ вълнения стана арестът на либийския
адвокат и правозащитник Фатхи Тербил. Според информацията в Уикипедия за него, арестът му през февруари 2011 г. предизвиква демонстрация в Бенгази на 15 февруари, от около
200 роднини на починали затворници, а на 17 февруари е организиран „Ден на гнева“ с масови демонстрации в градовете
Бенгази, Бевида, Зентан, Ружбан и Дерна. Тяхната масовост е
осигурена от социалните мрежи. На 20 февруари под натиска
на тълпата Тербил е освободен и прави изявление пред телевизия „Ал Джазира“, че силите за сигурност, понякога чрез
стрелба от цивилни коли без регистрационни номера са убили
десетки, може би стотици демонстранти в Бенгази. Телевизиите в това време целодневно излъчват неясни кадри, на които
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основно се виждат краката на бягащи нанякъде хора. Всичко
това е съпроводено от истерични викове на жени и мъже на
тема „страшните зверства на палачите на Кадафи“.
В края на февруари в Бенгази се появява тълпа добре
въоръжени хора, които правят едно и също – размахват ръце
с пръсти свити в знака „Победа“, тресат автомати над главата,
стрелят във въздуха и викат: „Смърт на Кадафи!“. Появяват се
и първите реални жертви, убити от огъня на неизвестни снайперисти. Според журналистите, това са били снайперистите
стрелци от правителствените войски. (Тук отварям скоба за
тези, които не си спомнят вълненията в Иран преди две години. Мощен тласък на тези антиправителствени демонстрации
даде смъртта на красива иранка на име Неда, пак простреляна
от „неизвестен“ снайперист). След това започва да постъпва
информация за атаки срещу Бенгази на самолети и вертолети
на либийската армия, за голям брой пожари и разрушения.
Накрая неочаквано е взривен най-големият военен арсенал,
намиращ се близо до Бенгази. И така се появява и новината, че
градът е ръцете на въстаналия народ.
Може да се разбере пълното объркване, настъпило в лагера на Кадафи. Връзката с разбунтувалия се град е напълно
прекъсната, всички новини той самият научава от телевизията. И има за какво да се удивява полковникът. Правителствения контрол над размирния град е загубен напълно. След време става ясно, че димът е предизвикан от запалени, специално
събрани автомобилни гуми, а разрушенията — фактически
филмови декори. В това време обаче Муамар Кадафи вече е

загубил контрол над ситуацията, както във вътрешен така и
във външнополитически план. Негови най-доверени и найпосветени в държавните тайни лица преминават на страната
на „бунтовниците“.
	По същото време световните средства за масова информация започват мощна информационна експанзия, за кървавата разправа, която „безумния полковник“ е извършил над
собствения си народ. Това е съпроводено със споменатите
вече телевизионни кадри с бягащи крака, викащи жени, стълбове черен дим. От Бенгази, наводнен от кореспонденти на
всички значителни световни медии, се появяват нови кадри:
цивилни пикапи, с монтирани на тях картечници и даже реактивни установки, които се движат по широките пътища в пустинята и водят бойни действия против силите на „лоялистите“.
На фона на декларираните мащабни сражения тези джипове
изглеждат несериозно средство, което да противостои на бронираната военна мощ на Кадафи.
На 26 февруари Съветът за сигурност на ООН приема резолюция, която налага санкции на правителството на
Муамар Кадафи и установява безполетна зона над Либия.
Използваните в резолюцията формулировки позволяват на
отделни страни или организации като НАТО да предприемат
военни действия във връзка с налагането на забранената за
полети зона, т.е. и извършването на въздушни удари. Резолюцията съдържа призив за незабавно прекратяване на всички
военни действия. Към режима в Триполи е отправено преду-

преждение да прекрати незабавно нападенията и репресиите
срещу цивилни и да спазва строго международното хуманитарно право, човешките права и законодателството, свързано
с бежанците.
	По същото време бутновниците от реално горящия
вече Бенгази задържат в покрайнините на града група въоръжени бели мъже. От линчуването им, като „наемници на Кадафи“, ги спасява чудо. Когато те са отведени при ръководителите на съпротивата се изяснява, че това са съюзници – група на
британските специални части.
Междувременно северна Либия вече е наводнена от
групи със специално преназначение. Действат основно, американци осигурявани от Великобритания. Части на Чуждестранния легион на Франция взимат участие във войната на
нейния завършващ етап.

“Мъглата на войната“ още не е разсеяна над Триполи, а вече са известни подробности от падането на либийската
столица:
“Операцията за овладяването от отрядите на бунтовниците на Триполи е разработена от НАТО, съвместно с ръководството на либийската опозиция в Бенгази”, заявява официалният представител на въоръжените сили на Преходния
национален съвет (ПНС) на Либия, Фадлалах Харун. Според
неговите думи, операцията, получила кодовото име “Утрото
на русалката” е била стартирана през още месец май. Първият
й стадии е бил набирането на доброволци, тяхното обучение и
формирането на многобройни бойни клетки, които след това
тайно са прехвърлени в Триполи.
Според лондонския седмичник “Сънди телеграф”,
в Триполи и в други градове на западна Либия се е провело
тайно набиране на доброволци за борба с режима на Кадафи.
Всички те са събрани в Бенгази, където попадат в специални
тренировъчни лагери. Инструктори в тези лагери, според изданието са британски командоси, служители на службата за
външно разузнаване МИ-6 и военнослужещи от Франция, Катар, Обединените Арабски Емирства.
“В течение на няколко седмици либийците преминават подготовка в различни части на Бенгази за боравене с оръжие и взривни устройства, получават навици за извършване
на саботажи. Едновременно с това те се обучават за водене на
улични боеве. Паралелно с това, тонове оръжия, снаряжение
и средства за връзка тайно са доставени в Триполи и укрити в
секретни складове.... Непосредственият план за завладяването
на Триполи е разработен от ръководството на бунтовниците.
Те са избирали целите и времето за атаката, подпомогнати от
британски съветници от елитното подразделение САС (SAS)
и МИ-6”, - пише “Сънди телеграф”.
Операцията по щурма на Триполи започва на 21 август. Нейната финалната част – излизането от нелегалност
в самия град Триполи на многобройни въоръжени групи, е
пълна изненада за режима на Кадафи. Според седмичника,
военното командване на режима е считало, че има все още
достатъчно време за укрепване на отбраната на Триполи, с
оглед прегрупирането на бунтовниците за започване на настъпление към столицата. Ключов елемент за превземане на
столицата е операцията за вербовка на Мохаммед Ешкал – командира на бригадата „Мохаммед Меграеф“. Подчинените му
батальони осъществяват защитата на Триполи по периметъра
и в районите на градските врати. Всички те са предадени на
опозицията без бой, предава “Сънди телеграф”.
Според Асошиейтед прес, един от шефовете на бунтовниците Фатхи Баджа, разказва, че са успели да се договорят с командира на батальона, контролиращ подстъпите към
Триполи. Мохамед Ешкал бил приближен на семейството на
Кадафи. Той обаче не забравял, че преди 20 години Кадафи заповядал убийството на негов братовчед и тайно му имал зъб.
Затова сключил сделка с Преходния национален съвет, според
която, когато настъпи “час Ч”, той ще предаде града на бунтовниците. В началото на щурма Ешкал отваря пътя към града, в
резултат на това, намиращите се в непосредствена близост от
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Триполи отряди на бунтовниците практически без съпротива
влизат в столицата, за да се съединят с тайните клетки.
Бунтовническите лидери до последно нямат много
доверие на хора като Ешкал, които преминали на тяхна страна в последните дни, когато краят на режима станал очевиден.
Огромна роля изиграли силите на НАТО, бомбардирали найукрепените обекти на кадафистите, които не можело да бъдат
атакувани само с огнестрелни оръжия.
Едновременно с подготвените в Бенгази доброволци
и бойците на специалните части на западните страни, в Триполи действали и подразделения от етнически либийци, живеещи през последните години в Европейския съюз. “Съйнди
таймс” съобщава за бригадата “Шейх Махди” (по името на
командира й, живеещ в Ирландия либиец) с численост от 350
човека, която е сформирана от жители на Ливърпул, Бирмингам, Манчестър и Дъблин. Според изданието, в течение на последните четири месеца тази бригада е преминала интензивна
подготовка в планините на западна Либия, съвместно със спец
подразделения на САЩ, Франция и Катар. Вечерта на 20 август бригадата “Шейх Махди” влиза нелегално в Триполи за
изпълнение на бойни задачи.
Едновременно с началото на действията в либийската
столица, за бойните групи са задействани и нови средства за
масова информация - хиляди жители на столицата едновременно получават текстови съобщения на своите мобилни телефони с призиви за въстание против режима на Кадафи, а също
така и с инструкции, как да се действа в дадените условия.
	Причина за ускоряване на събитията в Либия става
“работата на място на спецгрупи на Великобритания, Франции и Катар”. Там е изградена ефективна вертикална система
за обмен на информация и нанасяне на удари, като бунтовниците съобщават чрез спътниковите средства за връзка обстановката на бойното поле, а авиацията на НАТО нанася удари
по съответните обекти, силите и средствата на правителствените войски. В тази система влизат безпилотните летателни
апарати и самолети за разузнаване на НАТО, специалните
части на страни от НАТО в Либия и командния пункт на елитните войски на Франция в градчето Зувайтина, на 150 км. югозападно от Бенгази.
Едновременно с това, цялата вътрешна телефонна,
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радио и друга връзка на либийска територия се намира под
контрола на електронното разузнаване на САЩ и Великобритания. Управлението на тези действия се водят от базите на
САЩ на о. Крит.
С цел поддръжка на опозицията, ВВС на НАТО активизира от 20 август своите удари по обекти в столицата,
намиращи се под контрол на правителствените войски. Те са
насочвани от земята от подразделения на британския 22 полк
(SAS) и от постоянно намиращи се в небето на столицата безпилотни летателни апарати, управлявани от специалисти от
САЩ.
Загубите на режима са толкова значителни, че запазилите вярност към него части вече е невъзможно да оказват
сериозна съпротива. Триполи пада.
Либия става изпитателен полигон за проверка на ефективността на теорията за мрежово-центричната война, изобретена от Пентагона, и която се счита за война от ново
поколение. Цялата бойна техника на въоръжените сили на
страните в конфликта се цифровизира и се залага в мощните
компютри на Пентагона. Дигитализирани са и всички сгради
и съоръжения, представляващи някакъв интерес като военни
цели. „Умните“ ракети могат да бъдат по-точно насочвани и
благодарение на това, не просто по даден обект, а даже по определена негова част — прозорец, покрив, мазе…
Разузнавателните спътници на САЩ имат възможност да проследяват движението на военна техника в реално
време и по всяко време на денонощието. Специалните им подразделения не само контролират резултатите от нощните полети, но и при необходимост, коригират огъня. Практически
цялата тежка армейска техника на Кадафи, която е направен
опит да бъде използвана, е унищожена, без да даде и един изстрел.
Цялата територия на Либия постоянно е сканирана
от разузнавателните спътници и от специална апаратура разположена на безпилотни летателни апарати на САЩ.
В Либия има райони и населени пунктове, които категорично отказват да преминат на страна на противниците на
Кадафи. Там все още се водят ожесточени боеве с използване
на леко стрелково оръжие, миномети и гранатомети. Но всичката тежка бойна техника на правителствените войски въобще
не е използвана. Причините за това са посочени по-горе. Аме-

риканците успяват напълно да разгромят въоръжените сили
на цяла страна дистанционно, без да встъпват в преки бойни
действия. Използвайки групи със специално назначение, като
единствената жива военна сила, САЩ решават задачата, която
в Ирак се налага да решават с помощта на крупни армейски
съединения и неизбежни сблъсъци с остатъците от иракската
армия.
Либийската кампания ознаменува началото на Световната информационна война – война от нов тип, в която точната дума и внимателно подредените по специален начин видео
кадри, не само че многократно усилват ефекта на войсковите
операции, но и осигуряват самата възможност те да бъдат
проведени. Кадафи първи изпитва върху себе си информационният удар и се пречупва от неговата тежест.
Информацията, това е оръжие, което не бива повече да
се игнорира от държавите. Изразът „словото може да убие“
престава да бъде само метафора. Както показаха събитията
в Либия, грамотно организираният информационен поток
може да склони държавата към участие във война, да оправдае
всякакви
финансови
разходи за нейното провеждане, да деморализира противника и да
манипулира реалната
картина на събитията.
Една от особеностите на информационната война против
Либия е големия поток от фалшификации.
Много от телевизионните кадри, показващи
ликуващи бунтовници
и цивилни граждани в
центъра на Триполи са
фалшификация, твърди
в. “Комсомолская правда”. Репортажите започнали още в неделя от “Ал Джазира” и “Ал Арабия”. В един нощен репортаж
от Зеления площад например, била показана 15-метрова палма, каквато никога не е имало на това място. Излъчени са кадри с демонстрации, снимани в друга държава, представени за
митинги на противници на Кадафи, постоянните съобщения
за заловени или убити синове на диктатора, съобщения, че той
е напуснал в една или друга посока страната. С помощта на съвременните технологии е много просто да се превърне бялото
в черно, а черното – в бяло. Наистина, голяма част от фалшификациите вероятно ще бъдат разобличени, но това вече няма
да има значение. Вниманието на аудиторията ще е отклонено
вече в друга посока, а целите ще са постигнати.
Един от най-важните изводи е, че за подобна информационна война е нужно държавата да се подготвя предварително. Кадафи губи стратегическата инициатива в информационната борба, като недооценява нейната важност. Всяка
страна трябва да бъде готова за масиран информационен удар,

в случай, че световната общност изведнъж я признае за „ос на
злото“ (Примерът с атентата срещу папата за България е емблематичен за България и вече добре забравен). За успешно
противопоставяне е необходимо държавата да има собствени,
добре защитени и професионални информационни ресурси.
Неотдавна Пентагонът обяви за създаването на кибер-войски,
признавайки по този начин водещата роля на информационните технологии в съвременните воини.
Друг важен извод от тази война е, че е изключително
важно страната да разреши всички свои вътрешни противоречия. В Либия майсторски се използва липсата на единство
между племената и войната се представя като борба на угнетения народ за демокрация. Всичко останало се довършва от
чуждестранните сили за специални операции. В държавата не
бива да има пукнатини по отношение на нейното единство.
Врагът ще използва всяко вътрешно противоречие и всяка
възможност да разложи нацията отвътре.
Освен това държавата трябва да бъде готова за продължителна изолация. Кадафи наивно счита себе си за прогресивен мюсюлманин,
почти западен тип, затова съхранява пари в
чужбина, естествено в
„най-надеждните“ страни, за което заплаща.
Държавата трябва да
бъде готова за това, че
активите й в чужбина
могат да бъдат замразени или разграбени, експортът да бъде спрян,
платежните системи от
типа „Виза“ – изключени, а каналите за доставки на медикаменти
и продоволствия отрязани. Държавата трябва да има готовност за такова развитие
на събитията не само материално, но и морално. Деморализирани и свикнали на комфорт и без стремежи граждани не са
способни да издържат продължителни блокади.
Важни въпроси повдигат и самите журналисти. Един
от главните изводи в тази война е този за ролята на медиите
и техните репортери от мястото на събитията. Ако ние приемем, че информационна война е вече апробирана технология
за водене на бойни действия и е трайно залегнала в редица устави и други регулиращи документи на редица армии, то ролята на журналистите трябва да е сходна с тази на войниците
от всички видове и родове войски. т.е. не е далеч денят когато
журналистите ще бъдат признати за участници във военните
действия и респективно ще станат легитимна военна цел. Което поставя под особена светлина ролята, мястото и най-вече
отговорността на средствата за масова информация в бъдещите конфликти.
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“Цел и средство на всеки ефективен отговор на
заплахата от организирана престъпност е информацията.”

Това становище на американските криминолози Д. Херберт и Х. Трит съвсем ясно отразява същността на подхода
на полицейските и специалните служби на най-развитите
страни към борбата с всички форми на организирана престъпност, включително с нарко синдикатите и наркотрафикантите. В практическата дейност основно място заема
придобиването, натрупването, оценката и обработката на
разузнавателна информация за престъпните структури.
Според Д. Динтино и Ф. Мартенс “качествената информация е ключът към надеждната политика и стратегията за
контрол върху организираната престъпност”. В основата на
този подход е ясното разбиране за това, че основен обект
за въздействие от страна на правозащитните органи в тази
сфера са криминалните организации като единно цяло.
Бившият директор на Федералното бюро за разследване
Уилям Сешънс подчертава, че “основната цел не е борбата
с отделни дребни крадци, а и унищожаването на големи
престъпни организации”.
Швейцарските криминалнсти са на мнение, че по метода на разследване на конкретният случай може да се разобличат само отделни лица, които без много усилия ще
бъдат заменени в престъпната група. Ако искат сериозно
да се борят с организираната престъпност органите за наказателно преследване трябва да си поставят като главна
цел разгромяване на престъпната организация по пътя на
разобличаване на максимален брой нейни членове, на първо място ръководителите й. За това е необходима широко
замислена и настойчиво провеждана работа по изучаване
на целия ”организъм” на престъпното формирование. Традиционният метод за разследване само би попречил.
За разлика от разследването на обикновено престъпление, когато полицията изхожда от станал известен факт на
нарушение на закона, разследването на действията на престъпните организации изисква продължително наблюдение,
позволяващо да се разкрият целите, методите и районите
на дейността им, структурата и кадровият състав, плановете и намеренията. Конспиративността на престъпните
общности, предприеманите от тях мерки за заличаване следите на противоправните действия, неутрализирането на
възможните свидетели и други неудобни лица, проникването в структурата на властта. Използването на съвременни технически средства създава условия, в които постъпването в правозащитните органи на пълноценна оперативно
значима информация може да се обезпечи само с помощта
на специални средства и методи за негласно разследване:
електронен контрол, външно наблюдение, проверка на кореспонденцията, агентура.
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Законодателните и съдебните власти на развитите държави полагат активни усилия за укрепване на агентурната
дейност, която заема значително място в полицейските операции и акциите на специалните служби.
Върховният съд на САЩ неизменно отстоява правото на
полицията да получава сведения посредством информатори. “Използването на секретна информация или тайни агенти – съгласно решенията на този орган – е законна практика, която е интерес на обществото.“. Четвъртата поправка

на американската конституция не защитава правонарушителя от това, че лице, което той доброволно посвещава в
своите противиправни действия, няма да го разобличи.
Органите на реда в САЩ и страните от Европейския
съюз, които използват активно агентурата в разследванията
си, се опират и на традиционните настроения на западната
общественост. Мнозинството от населението, като цяло се
отнася одобрително или неутрално към използването от
упълномощените органи на специални методи за разследване. Проблемът е по - скоро относно определянето на
рамките за тяхно прилагане, както и формите за контрол,
изключващи възможни злоупотреби. По принцип гражданите проявяват висока степен на правно съзнание и спазват
законите.
	Полицейските ръководители в развитите страни изхождат от това, че използването на тайни агенти и информатори е сред най-ефективните специални методи в борбата с
организираната престъпност, “белите якички”, корупцията
и терористичните организации. В тези сфери от агентурата
постъпва основната и най-ценна информация. Показателна
в това отношение сред пазителите на реда в САЩ е популярната фраза: “Полицаят е толкова добър, колкото е и не-

говият информатор”.
Според американския криминолог Д. Уилсън- дългогодишен изследовател на дейността на ФБР и Службата за
борба с наркотиците (DEA)- “информаторът е решаващо
средство за разследване.” Независимо от развитието на техниката и електронният контрол, значението на агентурата,
като ефективно средство за негласно разследване, нараства.
Причината е в това, че усложняването на структурата на
социалните връзки в съвременния свят неизбежно води до
засилване ролята на човешкият фактор. Това е закономерно
и за такава специфична сфера, като оперативно - издирвателната дейност. Още през 1992 г. по време на слушания в
Комисията по разузнаването към Камарата на представителите в Конгреса на САЩ е очертана тенденция, която
свидетелства за това, че основен акцент в дейността на Разузнавателната общност на тази страна ще бъде работата с
агентите, а не техническите средства.
За разбирането на агентурния метод в работата на полицията и специалните служби е необходимо да се знаят някои особености на специалната терминология.
В практиката на Федералното бюро за разследване и
на други правоприлагащи ведомства на САЩ, както и
на някои европейски държави се използват следните
понятия:
- конфиденциален източник (confidential source) – лице,
предоставящо на конфиденциална основа информация, до
която има законен достъп по силата на своето обективно
положение. Конфиденциалният източник по право не е
свързан с престъпният свят и не се нуждае от специални
стимули. Той може да бъде например банков служител, сътрудник на колеж, търговски работник, бизнесмен и т.н.;
- осведомител, информатор (informant, informer, технически термин “cooperating individual” - CI) – всяко друго лице,
предоставящо на ФБР информация на конфиденциална основа. Обикновено това лице е тясно свързано с обектите
на негласното разследване и има надежден достъп до оперативно значима информация. Най - често осведомителят е
непосредствен представител на престъпния свят.
В американската служба за борба с наркотиците се употребяват следните термини:
- информатор I категория - представител на престъпната
среда или лице, което е тясно свързано с тази среда. Обикновено то сътрудничи съзнателно, но понякога се използва и “на тъмно”. Например уличен търговец на наркотици
може да не знае, че извършва сделка с служител на DEA и по
такъв начин несъзнателно го довежда до едрия доставчик на
дрогата;
- информатор II категория - обикновен гражданин - например, служител в хотел, информиращ за пребиваването в града на обект, представляващ оперативен интерес или легален
търговец на химични препарати, които биха могли да се използват в производството на амфетамини и барбитурати.
В процеса на разследване полицията и специалните служби се възползват широко в разнообразни форми от помощта на информатори. При провеждане на изключително
отговорни операции се привлича особена категория негласни служители - “секретни агенти”, най - вече в тези случай, когато става въпрос за получаване не просто на оперативна информация, а на доказателства, които да послужат в
съдебния процес.

В съответствие с “Указанията на министъра на правосъдието на САЩ относно тайните операции на ФБР” от
1987 г. (Attorney Generals Guidelines on FBI Undercover
Operation), “секретният агент” е щатен сътрудник, който
работи под ръководството и контрола на ФБР в съответно
разследване, като неговите отношения с бюрото се прикриват от трети лица в хода на операцията, по пътя на използване на прикритие или фиктивни установъчни данни.
“Тайната операция” е негласно разследване, в което се
използва “секретен агент”. В по - значими операции обикновено се съчетава участие на “секретни агенти” и на осведомители. Често осведомителят въвежда в организация
агента, изпълняващ роля в съответствие с обстоятелствата.
“Тайната операция” обикновено завършва със съдебен процес и агент, в качеството на главен свидетел на обвинението. През 1984 г. тогавашният министър на правосъдието на
САЩ У. Смит определя “тайните операции” като едни от
най-ефективните и успешни инструменти на разследването. Той подчертава, че “в много случаи този инструмент е
единственият метод на борбата със злото.”
Аналогични методи се използват и от френската полиция,
чиито специализирани звена осъществяват наблюдение на
престъпната среда отвътре. В Швейцария през последните
години, наред с обичайната агентура, в криминалната среда се внедряват щатни служители на полицията. Унгарската
полиция разполага с подразделения за дълбока конспирация на сътрудници, специално подготвени за работа в престъпния свят. Оперативната дейност на отдела ”Организирана престъпност” на криминалната служба в Хамбург се
основава на използването на т.нар. прикрити сътрудници
(verdickte vermittler) в криминогенната среда. По сходен
начин действат специалните и полицейските служби и на
други страни.
Очертава се тенденция на разширяване кръга на субектите и обектите на прилагане на съвременни методи
за негласно разследване. В САЩ, освен полицейските органи на различни нива, повече от десет федерални ведомства използват негласни методи за издирване. Това са ФБР,
ЦРУ, Разузнавателното управление на Министерството
на отбраната, Военното контраразузнаване, Службата за
борба с наркотиците, Бюрото за контрол върху алкохола,
тютюневите изделия и огнестрелното оръжие, Службата
за имиграция и натурализация, Данъчната служба, Бреговата охрана, Митническата служба, Секретната служба към
Министерството на финансите. Според професор Гари
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Маркс към специалните методи за разследване все по - често прибягват и федерални ведомства, които на пръв поглед
са твърде далече от правоприлагаща дейност. В изследването си “Undercover” в тази връзка професорът споменава
министерството на селското стопанство, правителствената
администрация, Комисията по ядрено регулиране, Комисията по стоките и търговията, някои конгресни комисии,
ведомството занимаващо се с въпросите на потреблението,
здравеопазването и защитата на околната среда, Агенцията
за транспортни средства и др.
От какво се ръководят специалните органи при определяне на необходимия брой на осведомителите? От некласифицирани изследвания на някои американски криминолози е известно, че в DEA не е предвидена количествената
квота за агентурата. Разследването на делата в сферата на
наркобизнеса е невъзможно без активното
използване
на агенти, за това в
централата на ведомството качеството на
агентурната работа
във всяко териториално отделение се
оценява по количеството на успешно
разследваните дела.
За разлика от DEA,
във ФБР контролът
върху използването
на агентурата е по
- централизиран. В
продължение на дълги години бюрото се
е стремяло да подържа високо количествено равнище на информаторите по пътя на въвеждане на
определени квоти в оперативните подразделения.
Конкретните количествени характеристики на агентурно-информаторската дейност на полицията и специалните
служби винаги са се смятали за строго конфиденциални
сведения и нито една уважаваща себе си държава не позволява гласност на тази информация.
	По данни на ФБР, само в Чикаго за периода 1966 - 1976
г. са били наети 5 145 платени политически информатори.
За тях са изразходвани 2,5 милиона долара. Тези данни не
включват цялата армия от информатори, работещи “по червените” в чикагското полицейско управление. Не са включени и информаторите на други полицейско - издирвателни органи - федерални и щатски, работещи съвместно с
ФБР, както и информатори, използвани в този град в сфери
на правозащитната дейност.
Само в една операция срещу корупцията и организираната престъпност “АБСКАМ”, която обхваща територията
на три американски щата, са участвали около 100 агенти и
информатори. Тя продължила близо две години и е струвала към 800 000 долара.
	Полицейските ведомства на западните страни не скриват,
че активно вербуват информатори в средите на обслужващия персонал, лекари, медицински сестри, служители от
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различни увеселителни заведения, таксиметрови шофьори,
работещи в гаражи и други лица, за които се предполага,
че имат контакти с представители на криминалния контингент. Най- ценни обаче са информаторите, свързани непосредствено с престъпния свят.
Териториално подразделение на DEA (чиято работа е
проучвал Джеймс Уилсън в продължение на една година) е
арестувало 234 души във връзка с наркобизнес, като 11 от
тях е вербувало в качеството им на информатори. Общо за
2000 г. то е вербувало 72 информатори, от тях - 43 доброволци (желаещи да печелят; роднини на наркомани, стремящи се да отмъстят на наркопроизводители; търговци на
наркотици, надяващи се по такъв начин да отстранят своите конкуренти в сферата на наркобизнеса и патриотично
настроени граждани).
Основен принцип при работата
с агентура е гарантиране на конфиденциалността.
В
“Окръжно относно
използването на осведомителите и други информатори” в
Германия се отбелязва: “При изпълнение
на своите задачи в
сферата на обезпечаване сигурността и
наказателното преследване, полицията
се основава на такава
информация и показания на населението, които могат да бъдат придобити само
при спазване на гаранциите за конфиденциалност. Предоставянето на такива гаранции и използването на информатори съответства на практическите потребности. Това е
принципно признато в съдебната практика и юридическата
литература държавно - правно средство за сигурност и наказателно преследване.”
За да помогне на полицията за защитата на подробен род
източници на разузнавателни данни като информаторите,
Върховният съд на САЩ е формулирал основни положения, които се свеждат до следното: привилегията на информаторите - това е привилегията на правителството да не
разглася сведения за лица, които предоставят на полицията информация за нарушения на закона. Съдът изхожда от
задължението на гражданите да съобщават за извършени,
извършващи се, както и подготвящи се престъпления и от
задължението на съответните държавни органи да запазват
анонимността на гражданите, да ги поощряват към изпълнение на това задължение.
	През 1982 г. Конгресът на САЩ е приел поправка към
Закона за националната сигурност от 1947 г., която предвижда строга наказателна отговорност за разгласяване имената на негласните сътрудници и информаторите на ФБР,
внедрени в престъпните организации.
В практическата си дейност ФБР твърдо се придържа към

правилото никога да не се допуска агентът “да изгори”, с
изключение на особени случаи, когато не е възможно да се
привлекат към отговорност престъпници, ако агентът не се
яви в съда от страна на обвинението. Това се прави изключително със съгласието на агента и със санкцията на висши
служители на ФБР. Ръководителят на едно от подразделенията на ФБР, ангажирано в противодействие срещу организираната престъпност, отбелязва: “Ние гарантираме
анонимността на информаторите. Понякога заради тяхната
защита се стига дори до отказ от реализация на крупни и
перспективни дела.” Подобна позиция се обяснява с това,
че явяването на агент в съда лишава специалната служба от
полезен оперативен източник. Гарантирането на абсолютна анонимност е от съществено значение за привличане
към сътрудничество на бъдещи информатори.
Сложен е и въпросът за
обезпечаване на правните
гаранции за агентите. Сложността на този въпрос се
заключва главно в това, че
информаторът или агентът,
внедрен в престъпната групировка може да бъде въвлечен
в противоправни действия.
Той не може да придобие
необходимите сведения, ако
не се интегрира в престъпната общност, ако не се ползва
с пълно доверие в тази среда, която не търпи неутрални
наблюдатели. В престъпните замисли се посвещават само
лица, които участват в тяхната непосредствена подготовка
или реализация.
	Изучаването на западните публикации разрешава да се
откроят два аспекта на проблема. Първият отразява необходимостта от освобождаване от наказателна отговорност
(или смекчаване на наказанието) за по - рано извършено
престъпление на привлечения към негласно сътрудничество участник в престъпната общност. Вторият засяга определянето на законов път на границите и обстоятелствата за
възможно участие на агента в незаконни действия в хода на
изпълнението на задачите, които са му поставени от оперативния орган.
Смекчаването или дори освобождаването от отговорност е съществен стимул, подтикващ престъпника да окаже съдействие на правоохранителните органи. В САЩ съществува напълно обосновано мнение, че без прилагането
на съответните нормативни актове и в частност на института на главния свидетел на обвинението (от средите на
разкаяли се членове на мафията), не би могло да се нанесат
решителни удари върху организираната престъпност.
	Правните норми, одобряващи използването на разкаяли
се престъпници, се прилагат и в други страни. На международния семинар по въпросите на борбата срещу организираната престъпност, състоял се през 1991 г. в Русия, е препоръчано в качеството на действени мерки да се създават:
“възможности за освобождаване на редови престъпници
от наказателно преследване за техните действия в интерес
разобличаване лидерите на организираните престъпни групировки.”

Вторият аспект на проблема е характерен за вече действащите информатори и “секретни агенти”. Съгласно инструкция на ФБР, негласният сътрудник трябва да е наясно,
че връзката с ведомството не го защитава от арест или съдебно преследване за нарушаване на закона с изключение
на случаите, когато бюрото определи, че участието на съответното лице в дейност, която при други обстоятелства би
се смятала за престъпна, е оправдана.
Съгласно “Указанията на министъра на правосъдието на
САЩ относно тайните операции на ФБР” от 1987 г., съответното длъжностно лице не може да препоръчва или да
одобрява участието на секретен сътрудник или информатор в незаконна дейност, докато такова участие не е оправдано в интерес на:
- придобиване на информация и доказателства,
необходими за приоритетните цели на съдебното
преследване;
- установяване или поддържане на правдоподобност
на прикритието;
- предотвратяване или избягване на смърт или тежко
нараняване.
Участието в дейност, която
съгласно закона се смята за
тежко престъпление (освен
покупка и продажба на крадени и контрабандни стоки)
предварително се санкционира от ръководството на ФБР.
За участие в покупка или продажба на крадени и контрабандни стоки и други незначителни правонарушения е достатъчна писмена санкция на началника на местното подразделение на ФБР.
Ако неочаквано възникнат непредвидени ситуации, пораждащи необходимост от участие на агент в извършване
на тежко престъпление, той трябва незабавно да се консултира с ръководител на териториално подразделение на
ФБР, който може да санкционира такова участие. Когато
консултацията е невъзможна и възниква сериозна заплаха
за живота и физическата сигурност (включително разрушаване на собственост чрез взривяване или палеж ) агентът
може самостоятелно да вземе решение за участие в престъпни действия.
Американските правни норми подкрепят такъв подход.
Наказателното право на САЩ дава възможност на агента
да се представя за съучастник в редица ситуации без опасения да бъде привлечен към наказателна отговорност. За
тази цел съществува института на симулираното или мнимото съучастие.
За мним или симулиращ (Freigned Accomplice) се признава този, който по указание на полицейски служител или по
собствена инициатива се представя за съучастник в престъпление с цел да разкрие извършителя и да окаже помощ при
неговото наказателно преследване.
Нормативната база в България, касаеща използването на
секретни сътрудници, се различава от тази в САЩ и другите европейски страни, в същото време е ясно, че без използването на агенти и тяхната защита е невъзможно да се води
ефективна борба с организираната престъпност.
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Интервю на проф. Владимир Чуков, източник: www.orientbg.info

Вътрешно - политическa
криза в Турция

Кризата в турската армия и оставките на началник-щаба и
главнокомандващите на сухопътните, военновъздушните и
военноморските сили, заради дълбокото им противоречие с
правителството на премиера Реджеп Тайип Ердоган, коментира анализаторът по близкоизточните и арабските въпроси и
исляма проф. Владимир Чуков.
Проф. Чуков, има ли криза в Турция и какъв е коментарът Ви за последните събития, случващи се там?
Проф. Владимир Чуков: Солидаризирам се с мнението на турските медии, че в момента ставащото между правителството и
военните е държавна криза. Тя е безпрецедентна, защото става
в навечерието на заседанието на Висшия съдебен съвет, който трябва да вземе много важни решения. Страната наистина
е разтърсена от поредната криза във вътрешнополитически
план. Това идва да покаже, че страната преминава през много
специфичен, много съществен момент от своето политическо развитие. Отношенията между управляващата Партия на
справедливостта и развитието и военните, традиционно не
са добри. Общо взето, една институция като военните, които
имат три преврата зад гърба си, както и един полупреврат –
ултиматум, с който отстраниха от власт Неджметин Ербакан
(бивш турски премиер през 1996-1997 г. – бел.ред.), ги превръща в една много съществена институция в политическото
развитие на страната. Това е гарантът за светските устои на
държавата. Всъщност тази криза е на практика част от много
трънливия път на турската република, но в същото време и от
институционализирането или налагането на планирания модел на развитие на Реджеп Тайип Ердоган. Ердоган постепенно
налага онова, което можем да наречем легитимен авторитаризъм. Преди изборите на 12 юни той се опита да елиминира
по-съществените играчи в турския политически живот. Става
въпрос за партията на националистическото действие с преекспонирания секс компромат срещу шестима от лидерите на
тази партия, като Ердоган по този начин се опита да повлияе на
турските избиратели, за да не може партията да премине 10-те
процента. Предизборната му кампания беше насочена най-вече към ухажването на този тип електорат – националистически
настроения електорат. Планът на Ердоган не успя и макар, че
партията на националистическото движение намали политическото си представителство в парламента, тя влезе в законодателния орган. След изборите същите кризисни взаимоотношения
бяха показани с другите два основни играчи – на първо място
с Републиканската народна партия на Кемал Кълъчдаролу. Историята с техните кандидати, които станаха депутати, но бяха
в затвора. Там има и много силен натиск от страна на Ердоган
те да положат клетва. Безпардонният натиск на Ердоган накара
тази опозиционна партия да се завърне в парламента и да положи клетва. Много по-тежка стана кризата с другия съществен
34

Professional

играч – кюрдите и Партията на демокрацията и мира, която и
до ден днешен е извън парламента. Там дори взаимоотношенията се влошиха. Трябва да кажем, че кюрдският проблем ще
бъде основното предизвикателство пред Ердоган при опитите
му да наложи своя авторитарен модел на развитие. Естествено,
остана резервният играч – основният опонент на Партията на
справедливостта и развитието – турските военни. И техният
ред дойде. Всъщност кризисните взаимоотношения между управляващата партия и военните са налице вече трети мандат.
Сега обаче прави особено впечатление непоколебимостта, да
не кажа безпардонността на Ердоган, да отстрани всички онези
представители на висшите военни, които не споделят неговата
линия. Изненада за мен е това, че в петък прокурор от истанбулски съд е поискал доживотен затвор за главнокомандващият
Егейската армия генерал-полковник Хюсеин Ташделер в Турция. В периода 2007 – 2008 г. Ташделер е бил личен военен съветник на Ердоган, но въпреки това не се поколебава да разчисти пътя си, за да усвои тази наистина много важна институция
– трън в очите му. Така, че виждаме какво се получава – повече
от очевидно е, че Ердоган много майсторски използва инстру-

ментите в преговорния процес с Европейския съюз, включително и ролята на военните в една европейска страна. Виждаме
желанието, стъпките, много умелите ходове на Ердоган да отстрани един по един своите опоненти по пътя за налагането на
легитимен авторитаризъм. Вижда се и непоколебимостта му да
наложи нова Конституция, да наложи някакъв вид президентски режим в Турция, а един ден президентът да бъде той.
Може ли да се търси някаква връзка между конфликта, на
който ставаме свидетели и продължаващото ислямизиране
на Турция?
Проф. Владимир Чуков: Може би симптоматично в това отношение е появата на друга интересна новина – паралелно с
изключително напрегнатите отношения – това е решението
на правителството да премахне възрастовото ограничение за
участие в курсовете по обучение върху Корана. Ако досега
12-годишната граница бе валидна, отсега нататък всички деца в

Турция ще могат да се включат в подобни курсове.
Какви последици ще има това?
Проф. Владимир Чуков: Всеки един авторитаризъм, било то с
някаква демократична форма или воал, под претекст за европеизиране или демократизиране, е в разрез с добрите принципи. Всяко нещо, което е абсолютизирано, което е екстремно, а
дори и това с най-добрите намерения, е на практика бумеранг.
Подобно нещо очевидно е прокарване на път в една посока –
липса на демокрация.
Смятате ли, че НАТО би могъл да се намеси за разрешаване на кризата между турското правителство и военните,
имайки предвид, че турската армия е втората по големина
в Алианса?
Проф. Владимир Чуков: Много трудно НАТО може да повлияе
на тези процеси, тъй като НАТО не се меси във вътрешнополитически отношения в своите страни-членки. Алиансът се интересува най-вече от размера на военния бюджет, интересува се
от способността на армията, участваща в операциите. В политическите отношения и тези вътре в институциите на една страна
НАТО няма как да се намеси. Намаляването на влиянието на
турските военни е част от преговорния процес и част от демократизирането на държавата. Подобен тип изисквания и критерии обаче се използват от премиера Ердоган, за да отстрани полесно своя опонент, така че няма как отвън, по някакъв начин
тези процеси да бъдат спрени. Ако трябва да бъдем честни, след
референдума в Турция през септември миналата година, когато
Ердоган успя да събере необходимата подкрепа, бяха направени
26 поправки на сега съществуващата Конституция, включително и възможността за провеждането на съдебен процес срещу
военни в граждански съдилища, вече на практика няма фактор,
който да спре изпълнението на плановете на премиера на Турция.

Имат ли основание твърденията на турския премиер, че
военните се опитват да дестабилизират Турция? Все още
не е ясно дали действително се е готвел антидържавен преврат, както той обявява.
Проф. Владимир Чуков: Подобна реторика е част от вътрешнополитическите борби. Много се съмнявам за истинността
на обвиненията, които се отправят към турските военни. На
практика, обвиненията са, че 250 турски генерали, офицери,
полковници участват в т.нар. заговор „Боен чук”. Това е наименованието на едно военно учение, така че ако не изцяло, то
поне част от обвиненията са съшити с бели конци. Турският
генералитет, след започване на преговорите с Европейския
съюз, няма как да представлява онази страховита институция,
която на практика през изминалите десетилетия управляваше

Турция. Мисля, че превратите са част от миналото на страната и няма как да бъдат възпроизведени. Според мен турската
армия няма кредибилитета за подобни действия. Много ме изненада силната медийна делигитимация на турските военни. В
своето обръщение, когато подава оставка, началникът на щаба
на армията генерал Ишик Кошанер посочва, че е много огорчен от медийната кампания, в която местните медии определят
военните като престъпна групировка. Това никога не се е случвало в историята на Турция. На практика военните нямат този
потенциал, но в политиката всякакви средства са възможни и
мисля, че Ердоган много умело, много успешно използва всякакъв вид натиск, за да отстрани своя сериозен опонент, каквито
са турските военни.
Имате предвид включително и купуването на медии?
Проф. Владимир Чуков: Естествено. Трябва да кажа, че има медии, които много силно и изключително отстояват позициите
на управляващата Партия на справедливостта и развитието с
подобен тип унизителни за турските военни квалификации.
Доколкото следя процесите в страната, подобно нещо никога
не е имало.
В последните дни се заговори и за това, че военните се
опитват да проведат антиправителствена кампания, базирана в интернет. Известно е, че в Турция има ограничения
за ползването на световната мрежа. Смятате ли, че това са
поредната порция обвинения срещу военните без аргументи за това?
Проф. Владимир
Чуков: Мисля, че въпросът е риторичен.
Не може чрез интернет да бъде свалено
едно правителство,
една партия, спечелила половината от
гласовете на турските граждани. Подобно твърдение е част от медийната кампания на управляващите.
Партията на Ердоган натрупа изключителен опит с преговори и контакти и премиерът наистина вече владее ситуацията
в Турция. Всякакви способи, включително и манипулацията и
лъжата, са част от неговия инструментариум.
Докъде ще стигне кризата, според Вас?
Проф. Владимир Чуков: Трудно е да се предвиди докъде ще се
разпростре тази криза. На този етап обаче няма симптоми за
това Ердоган да не е успял да се справи със своите опоненти.
Досега той ги подчинява един по един, упражнявайки много
силен натиск, който е много добре структуриран и премерен.
Мисля, че всичко това ще свърши с реализирането на плановете му, както той спомена, че оттук насетне ще има нова Конституция, ще се създаде президентска република и най-вероятно,
че той ще бъде избран като президент на Република Турция.
Тогава ще приключи и вътрешнополитическата криза в страната. Там обаче и много често събитията се оказват непредвидими и не се знае как ще бъдат преструктурирани опонентите на
Ердоган, така че нека да не гадаем. Виждаме, че той наистина
много добре дирижира кампанията си.
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Доколко е важно това, че турският президент Абдуллах
Гюл застава плътно зад действията на Ердоган?
	Проф. Владимир Чуков: Би било изненадващо, ако турският президент заемаше някаква друга позиция. Все пак трябва
да си спомним и кой е Абдуллах Гюл – съратник на Ердоган,
негов бивш външен министър, а за един период от време беше
дори премиер. Връзките между двамата са не само идейни, те
са и лични. Степента на лоялност между двамата е на такова
равнище, че не би могла по никакъв начин да бъде унищожена.
Те са отбор, те са екип. Струва ми се обаче, че Абдуллах Гюл
се опитва да бъде по-мек и това е съвсем нормално, с оглед на
естеството на позицията му. Това е нещо, като отбранителна
роля, но в крайна сметка целта му не се различава от плана на
Ердоган.

и подкрепата на половината турски избиратели се дължи найвече на неговата икономическа политика и икономическия
просперитет. Очевидно Ердоган залага на определени политически процеси, които ще бъдат в ущърб на икономиката, но той
е премерил риска колко голямо ще бъде това влияние.
Безвъзвратно ли се отдалечава Турция с конфликта с
военните от преговорите си за членство е Европейския
съюз?
Проф. Владимир Чуков: Трябва да кажем, че след посещението в Кипър, след откровените изявления на Ердоган за замразяването на преговорния процес, докато Република Кипър
поеме председателството на ЕС, ясно показва, че Турция поне
на този етап няма намерение да прави сериозни стъпки по преговорите. Нищо ново на европейския фронт, въпреки че с но-

Как ще се отрази настоящата криза върху турската лира,
чиято стойност продължава да пада през последната година?
Проф. Владимир Чуков: Експертите и икономистите казват, че
бюджетният дефицит става все по-голям. Ако на този етап можем да кажем, че в Турция има икономическа стабилност, това
се дължи най-вече на чуждите инвестиции и то на тези, идващи
от арабския свят. Те са стимулирани много добре от либералните турски закони. Икономиката е много плътно свързана
с политиката. Подобен тип сътресение няма как да не окаже
влияние и върху икономическото развитие. Кога обаче политиката ще започне радикално да влияе върху икономиката, можем
просто да гадаем. Предполагам, че екипът около Ердоган си е
направил много добре сметката, защото неговата популярност

вия мандат, отново бе потвърдено желанието за ускоряване на
процеса. Всичко според мен е формална заявка, че те продължават връзките си с ЕС. Настоящата криза с военните бе предизвестена, тъй като началникът на генералния щаб още преди
изборите заяви, че ако не бъде съставено коалиционно правителство, той ще подаде оставка. Военните са очаквали много
по-добро представяне на Републиканската народна партия, но
след като това не се случи, събитията бяха предизвестени. Генерал Кошанер е много консенсусен човек и бе подбран специално заради своята търпеливост. Това означава, че обвиненията
срещу генералитета са не само пресилени, те са и изключително силно раздути. Кошанер бе нова епоха, нов човек. Макар и
генерал, той беше генерал-дипломат. Това сочи, че основният
виновник за сегашната криза е турското правителство.
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1. Стратегия на превенцията (изпреварваща стратегия,
стратегия на предотвратяването – ориентирана към разпознаване, създаване и подържане на благоприятни условия, непозволяващи възникването на несигурност.
2. Стратегия на противодействието (противодействаща
стратегия) – ориентирана към преодоляване на несигурността,
вкл. отстраняване на влиянието на критичния фактор.
3. Стратегия на готовността (неутрализираща стратегия, стратегия на неутрализирането) – ориентирана към способността за незабавно разпознаване и предприемане на мерки
срещу негативни тенденции в средата за сигурност.
4. Стратегия на възпирането (възпираща стратегия) –
ориентирана към собствената готовност за незабавен и ефективен ответен удар и отстраняване на самия критичен фактор.3
Поставените в четирите типа стратегии главни цели
– съответно: поддържане на благоприятните тенденции, противодействие на несигурността, преодоляване на отрицателните
тенденции и отстраняване на критичните фактори, предопределят целта, задачите и респ. методите на разузнавателния анализ.
Подобно разбиране за стратегия може да включи и понятието ресурс в аналитичната схема и да я съчетае с традуктивно преобразуваната идея за организационна култура. Тогава поведението на всеки свързан
с несигурност фактор може да бъде представено така:

ОБОГАТЯВАНЕ
НА ВЪТРЕШНИЯ РЕСУРС ЗА СИГУРНОСТ

Разузнавателноаналитична матрица на поведението на
факторите в средата за сигурност
НЕСИГУРНОСТ:
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО, ОПАСНОСТ,
ЗАПЛАХА, РИСК
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

ПРЕВЕНЦИЯ

НЕУТРАЛИЗИРАНЕ

ВЪЗПИРАНЕ

СИГУРНОСТ

НАМАЛЯВАНЕ
НА ВЪНШНИЯ РЕСУРС ЗА НЕСИГУРНОСТ

Всеки фактор-носител на несигурност може да бъде
разглеждан като система, чието поведение следва да бъде оценено на основата на подходяща методология. В синтезиран вид
такава методология предлага концепцията за конкуриращите се
ценности на Ким Камърън и Робърт Куайн. Камърън и Куайн
разглеждат поведението на всяка организация въз основа на характерния за нея начин на възприемане, оценка и участие във
взаимодействието със средата. Поведението й е разположено в
четириизмерна координатна система, която очертава определен
тип култура и определена насоченост съобразно ценностите
и поставените цели.1 Организационната култура е култура на
поведение, която определя поведението на всяка организация,
респ. на всяка разузнавателна организация или на друг свързан с несигурност фактор (организация, група лица или дори
отделно лице).
Евристичният потенциал на концепцията за конкуриращите се ценности и организационна култура може да бъде
пренесен по аналогия в анализа на критичния фактор особено
когато става дума за държава, нация, международен алианс,
система за сигурност, разузнавателна служба, терористична организация и пр. Традуктивното преобразуване на концепцията
на Камърън и Куайн в настоящата разработка насочва вниманието към възможността за оценка на критичния фактор от гледна
точка на стратегията, която неговото поведение следва.
Оценката на стратегия за сигурност, насочена срещу
самия критичен фактор и която разузнавателният анализ е призван да подпомогне, на свой ред следва да бъде включена като
част от аналитичната задача. Изграждането на подобни стратегии е сложна тема, извън предмета на настоящата разработка.
Задължително е обаче да бъдат очертани поне възможностите
за тяхнот формиране и аналитично осмисляне в контекста на
оценката на факторите.
Стефан Христов например разглежда стратегиите в
две големи групи: военни и организационни. Военните стратегии биват стратегии на заплашване, съюзяване, нападане и
защитаване; организационните са свързани със: асимилиране,
покоряване, проникване и под.; коалиране, подкрепяне и под.;
експанзия, изтощаване и пр.; противопоставяне, укрепване,
възпиране и под.2
Според Франк Грегъри най-общо могат да бъдат разграничени четири типа стратегии или по-скоро четири аспекта
на изработване и реализиране на стратегия, приложими поотделно или, за предпочитане, заедно. Те могат да бъдат назовани
условно:

Предложената разузнавателноаналитична матрица за анализ
на поведението на факторите (РАМ-Ф) в средата за сигурност
е ориентирана спрямо видовете стратегия, респ. поведение на
разузнавателните и на другите свързани с несигурност фактори, и водещите в тези стратегии ценности. РАМ-Ф позволява
съпоставяне на поведението на критичния фактор с поведението на контраразузнавателната организация, имаща задачата да
противодейства на чуждо нежелателно проникване в средата за
сигурност.
В тази връзка изключително значение придобива също
така идентифицирането на признаците на рискова активност на

отделните фактори. В съдържанието на понятието фактор от
средата за сигурност, стана ясно, може да бъде включена всяка
общност, общество, колектив, организация, институция, група
лица, техни лидери, активисти и пр. Интерес в случая представлява специфична категория фактори, чиято активност може
да предизвика или предизвиква несигурност: чужди разузнавателни служби, терористични мрежи, противоконституционни и
сепаратистки организации, лобистки групи и пр. В утвърдената
контраразузнавателна парадигма тези критични фактори често
биват определяни като: противник, съперник, конкурент, опонент и под. В употребата им преобладава ценностно натоварен
смисъл, който произтича от мотивацията на контраразузнавачите и анализаторите в конкретната ситуация за преодоляване на
несигурността.
В българската специализирана традиция, чуждата разузнавателна дейност и всяка друга активност, съзнателно насочена към предизвикване на несигурност, обикновено бива
назовавана п од р и в н а д е й н о с т .4 В руслото на тази традиция, в лекционния си курс „Теория и технология на контраразузнаването” (София, 2010), Тодор Трифонов и Валери Христов
отделят внимание на признаците на подривна дейност, като ги
разделят на две големи групи: преки и косвени. Преките признаци се отнасят до действия, които непосредствено предизвикват несигурност (вкл. нанасят вреда), косвените – до действия,
които не предизвикват несигурност (вкл. не причиняват вреда),
но са пряко свързани с действията, причиняващи несигурност
(вкл. нанасящи вреда).5
Сюзън Ууд, Кент Крофърд и Ерик Ланг определят няколко категории контраразузнавателни признаци и признаци
за сигурност, чиято разграничителна линия върви съответно
между наличието или отсъствието на констатирана чужда разузнавателна активност в предизвикването на несигурност или в
причиняването на вреда.6
Посочените разработки са показателни за определяне
на признаците за разузнавателна или друга подривна дейност,
тъй като представляват съвременни, относително подробни,
систематизирани и цялостни изложения. Освен това обобщават
постижения, формирани в условията на силно противоборство
между двете мощни системи за разузнаване, контраразузнаване
и сигурност от времето на Студената война – тази на Западната
демокрация и тази на Източния блок. Независимо от различията в подхода, авторите осмислят признаците за чуждо разузнавателно проникване или за друга подривна дейност по един
и същ начин. Признаците за преднамерена рискова активност
могат да бъдат представени въз основа на техния опит така:
Първо. Признаците за преднамерена рискова активност са почти изцяло качествени характеристики, определими в
зависимост единствено от конкретната ситуация.
Второ. Отличителна черта на признаците за преднамерена рискова активност от страна на лице или група лица е
прикриването на несъответствия между:
- фактически и показвани възможности в начина на живот и дейност;
- действителни мотиви и обявени цели в поведението и
4 Виж например: Трифонов, Тодор, и Валери Христов. Теория и технология на контраразузнаването (лекционен курс). София, 2010, с. 221-230, 388-400 и др.
5 Трифонов, Т., и В. Христов. Теория и технология на контраразузнаването. София, с. 388-389.
6 Wood, Suzanne, et al. Reporting of Counterintelligence and Security
Indicators by Supervisors and Coworkers. Technical Report 05-6. Monterey, California,
USA: Defense Personnel Security Research Center (PERSEREC), May 2005, p. 18-21, 4647 & 54-57. PDF, www.dtic.mi, 14.10.2009.

действията.
Трето. Във всички случаи преднамерената рискова активност е в онези сектори от средата за сигурност, в които са
съсредоточени ресурсите или тяхното разпределяне за поддържане на устойчиво развитие и постигане на сигурност.
Четвърто. Признаците за преднамерена рискова активност, макар и съвсем конкретни, могат да бъдат разделени в две
основни групи – признаци за чуждо разузнавателно проникване
и признаци за преднамерена неразузнавателна рискова активност, като:
а. Признаците за чуждо разузнавателно проникване
винаги произтичат от явен или прикрит стремеж към придобиване на класифицирана или друга чувствителна информация
без законово регламентирана или обществено допустима необходимост. В кратко обобщаващо изброяване признаците за разузнавателно проникване включват: проявен интерес към чувствителна информация; осъществяване на контакти с лица, които
разполагат с чувствителна информация; законово или обществено недопустима употреба на техника или технология, с която
е възможно придобиване, съхраняване, записване или пренасяне на чувствителна информация (недопустима употреба на
видео- или фотокамери, записващи или копирни устройства,
комуникационни или други високотехнологически средства и
под., обикновено в законово определени зони за сигурност или
в места и по повод на събития, предполагащи някаква степен на
поверителност за дадена категория хора) и пр.
б. Признаците за преднамерена рискова активност,
разузнавателна и неразузнавателна, в кратко обобщаващо изброяване включват: неблагорпиятна от законова или обществена гледна точка среда, в която дадено лице или група лица
осъществява контакти или извършва дейност; обвързване с
лица, които извършват или са свързани по друг начин със законово или обществено недопустима дейност; неясен произход
на финансови средства и имущество, несъответствие между получавани доходи и извършвани разходи; противоречия между
общуване и поведение (думи и дела) и пр.
Пето. Признаците за рискова активност, независимо
дали е преднамерена или непреднамерена, могат да се припокрият, а разграничителната им линия е в наличието или отсъствието на критичен фактор. Затова оценката на различните
критични фактори от средата за сигурност е неотменна част от
предмета на конкретния ситуационен анализ. В случая е приложим и т. нар. SWOT-анализ, в който силни и слаби страни, заплахи и благоприятни възможности могат да бъдат преформулирани консистентно, в съответно: наличие и отсъствие на достъп до ресурси, недостиг на ресурси – източник на несигурност,
и потенциално достъпни ресурси за постигане на сигурност.
Ползвани източници:
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Охрана

Автор: д-р.инж. Милен Иванов

Лична охрана
при движение пеш

		
Гарантирането на сигурността на важните персони докато те се движат пеш е изключително важна тема
в работата на телохранителя. Това налага и подготовката
за „разходка“ с клиента да бъде на съответното ниво. За
телохранителят това е една от най-рисковите ситуации.
Особено ако става въпрос за обществени и многолюдни
места.
		
Някои от охраняваните лица обичат да се разхождат в парка на свеж въздух. Това се превръща в сериозен
проблем, когато стане традиция или своеобразен ритуал,
който се повтаря регулярно. Тогава лицето и охранителния екип стават предсказуеми, а на определени места по
постоянния маршрут за движение е голяма вероятността
да попаднат на засада. Освен това големият брой хора в
парка, позволяват на нападателят да използва автоматично или снайперско оръжие от различни удобни за него
позиции и след това спокойно да се скрие. Да се противодейства на подобен род покушения е по силите само на
многоброен охранителен екип, но дори и той едва ли ще
успее да се справи без загуби. При тази ситуация е необходимо клиента да бъде убеден да се разхожда на удобни
места в града, а не в открити паркове. Подбират се няколко подходящи места и се сменя произволно мястото и
времето на разходките.
		
Ако тази ситуация е неприложима и клиентът
държи да продължи разходките си, главната задача на телохранителя е те да станат непредсказуеми и да се стреми
да елиминира евентуално проследяване. В парка охранителният екип трябва да се държи свободно и не много далече от охраняваното лице. Близо до него се намира само
един телохранител (шефът на охранителния екип), които в случай на нападение, оценява обстановката, взима
решение и командва действията на охраната, като едновременно с това сваля на земята, прикрива или евакуира
клиента, докато другите членове на екипа оказват огнево
или друго необходимо противодействие на нападателя/
те.
		
Някои охранявани лица понякога посещават и
различни масови мероприятия. Например, политиците
са принудени периодично да се появяват на публични
места. Ако редом с тях са се наредили и група охранители,
привличащи внимание, това не би стимулирало електората да гласува за тях. Затова в тези ситуации телохраните40
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лите трябва максимално да се сливат с обкръжението, но
без това да става за сметка на сигурността на охраняваните.
		По време на движение по улицата или на площади, които са пълни с хора, охранилият екип трябва да се
придържа близо до клиента („да затваря охранителната
формация“). Това обаче не може да стане като се очертае кръг с радиус три метра и не се допуска никой в него.
Освен че е излишно, това привлича вниманието. За да се
реализира успешно ще са необходими поне десетина охранители. От друга страна, вероятността посред бял ден
някой да открие огън от автомат по охраняваното лице
или да хвърли граната е ниска. Ако нападателят избере
публично място за покушението, той най-вероятно ще
предпочете нож (малко вероятно при наличие на група
за охрана) или пистолет със заглушител. За отвличане на
вниманието може да бъде използван отвличащ фактор,
естествен или изкуствено създаден. При покушението на
президента на Египет Ануар Садат на 6 октомври 1973
г. в Кайро е използван такъв отвличащ вниманието момент - прелитането над трибуната на звена изтребители
по време на военен парад. Затова охранителят винаги
трябва да помни, че за разлика от всички останали той е
на работа и когато се намира в охранителна група не бива
да си отвлича вниманието, а да обследва обстановката наоколо, да разкрива признаци за подготвяно нападение и
да реагира по най-адекватния начин.
		При движение в тълпа нараства вероятността
от случайни сблъсъци с пияници или с улични хулигани.

Такива субекти трябва да се разкриват рано от външния
периметър на охранителната формация и да се предприемат мерки за избягване на евентуален конфликт. Затова
е важно с действията си да не провокираме скандал, а ако
възникне такъв, по най-бързия начин да се неутрализира
инициатора му. Ако това не може да стане незабележимо,
без остри действия, или вече е твърде късно за подобна
реакция, охранителната формация рязко сменя посоката на движение и телохранителят, който се намира найблизко до провокиращия конфликта го поема и неутрализира по най-бързия възможен начин. Целесъобразно
е този охранител веднага да привлече за съдействие униформен полицай или някой от отговорните за реда на даденото мероприятие служител, и след като го предаде в
техните ръце да се присъедини отново във формацията.

Някои телохранители се изкушават да влязат в малко
спречкване, в което да излязат победители. Те считат,
че такава победа ще ги издигне в очите на клиента. За
съжаление все още има важни персони, които изпитват
удоволствие от подобни демонстрации. Ако клиента е от
подобен тип, не е желателно да се правят опити за превъзпитаването му. Необходимо е да се вземат всички възможни мерки за избягване на подобни ситуации.
		При висока плътност на тълпата, охраняваното
лице трябва да бъде закрито с плътен кръг. Ако телохранителят е сам, е необходимо да се намира зад гърба
на клиента, тъй като в тази ситуация това е най-опасното и трудно за контролиране направление. Извънредно
опасна е тълпа от силно възбудени или изпаднали в паника хора. При първите признаци за това е необходи-

мо охраняваното лице да се изведе по най-прекия път
на безопасно място, а не там където е искало да отиде
първоначално. Ако е невъзможно да се направи това навреме, то е нужно да се следва посоката на движение на
тълпата, като постепенно придвижването е към нейната
периферия. Особено внимание трябва да се обръща на
различните препятствия – стълбове, дървета, витрини на
магазини – да се спазва възможно най-голяма дистанция
от тях. Охранителите не бива да се опитват да вдигат паднали предмети, а да се съсредоточат върху опазване на
охраняваното лице и личното си оръжие и оборудване.
		Извънредно сложна е охраната по време на публични мероприятия на известни личности (артисти, певци, популярни обществени деятели). Да се работи с тях
в такива ситуации сами или по двама е не е особено ефективно. Под въздействието на ентусиазма от тяхната поява, почитателите
и феновете е възможно да им нанесат
сериозна вреда – те може да бъдат издърпани в тълпата, съборени на земята, да им бъдат нанесени дори физически травми… При подобни ситуации,
ако няма възможности да се отклони
охраняваното лице от желанието да се
порадва на почитателите си отблизо,
е необходимо да се увеличи охраната
му по време на мероприятието. Ако с
него работи охранителна фирма или
голямо звено за охрана, това не е сложно. Може ръководителят на охраната
да отдели хора за целта. В този случай може да не се иска позволение от
клиента, а само да бъде предупреден.
Ако е против, но подобна поддръжка е твърде необходима, може да се
привлекат телохранители или пазачи,
които се инструктират и се осигурява
скрита връзка с тях. Те ще съпровождат охранителния
екип скрито на известно разстояние. Тяхната задача ще
е да контролират околната обстановка, своевременно да
подават сигнали за възникване на опасни тенденции и непосредствено да помагат при възникване на проблем.
		
Разглеждайки различните варианти за действие
можем да си зададем и логичния въпрос: Когато се движи
с клиент, къде е мястото на телохранителя? Тук ще стане дума за най-разпространените варианти за работа – с
един, двама или трима охранители. Реално на много малко телохранители ще се наложи да работят в многочислени охранителни екипи. С увеличаването на броя на охранителите намалява (незначително) вероятността, както
за нападение, така и неговите шансове за успех. Ако се
усвоят принципите и логиката на разпределението на
41

малка охранителна група, то лесно може да се планира и
разполагането на голям екип.
		
Ако охранителната група е повече от едни човек,
то става актуален въпроса за „разделението на труда“ или
разпределението на ролите. Само съгласуваните и отработени на многобройни тренировки действия могат да
донесат успех. Най-добрият вариант е да се тренира със
самия клиент.
		
Съпровождане на ВИП от едни телохранител
		
Телохранителят се намира зад клиента и леко
вдясно от него (левия му крак се намира на една линия с
десния на клиента). Дистанцията между двамата трябва
да е такава, че той да може да сложи без усилие протегната лява си ръка на дясното рамо на клиента. Оръжието да
се намира в кобур на колана от дясната страна на тялото.
Това важи за стрелци десничари. Ако стрелецът е левичар, формацията е огледална. Охранителят самостоятелно контролира обстановката наоколо с чести и плавни
завъртания на главата.
		
Действия при нападение с огнестрелно оръжие отпред
		
Телохранителят рязко и мощно прави крачка напред, като едновременно
изтласква с лявата си ръка
силно под ъгъл 45 градуса
напред и вляво охраняваното лице, с разчет да го
отклони от линията на огъня. Едновременно с това
изважда с дясната си ръка
оръжието, зарежда го и докато се движи на дясно се
снишава, за се отклони от
линията на огъня и открива огън на поразяване.
		
Действия при нападение с огнестрелно оръжие отзад
		
Телохранителят хваща с лявата си ръка охраняваното лице за вътрешната част на дясната му
предмишница, завърта
го пред себе си и използвайки инерцията
от движението го изтласква още по надясно.
Едновременно с това с
дясната ръка изважда
оръжието си и движейки се в противоположната посока т.е. наляво,
открива огън на поразяване. Движението може да бъде
придружено със снишаване и да премине към положение
за стрелба „от коляно“.
2

1

АТАКА С ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ ОТПРЕД

1

АТАКА С ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ ОТЗАД
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Действия при нападение с огнестрелно оръжие от ляво
		
Телохранителят с лявата си ръка хваща здраво
лявото рамо на охраняването лице и силно го издърпва
назад, като едно временно с това прави голяма крачка
напред и вляво с десния си
крак, за да запази в равновесно положение системата.
Едновременно с това изважда оръжието си и открива
огън на поразяване, като не
спира своето движение напред и надясно спрямо посоката на нападението.
		
Действия при нападение с огнестрелно оръжие от дясно
		
Телохранителят рязко и мощно прави крачка
напред, като едновременно изтласква с лявата си
ръка силно под ъгъл 45
градуса напред и вляво охраняваното лице, с разчет
да го отклони от линията
на огъня. Едновременно
с това изважда оръжието
си, завърта се надясно и
открива огън на поразяване, като не спира да се
движи в посока обратна
на тази, в която е тласнал
клиента.
		
Това са в най-общ вид описани типовите охранителни ситуации и реакцията на тях. Веднага бързам да
поясня, че тази технология за реагиране на нападения
ще предизвика несъгласие и удивление в голяма част от
охранителите, обучавани в израелски, европейски и американски охранителни школи, поради факта, че в представените модели охранителя и клиента нямат постоянен
физически контакт помежду си. С други думи телохранителят не прикрива с тялото си важната персона. Причините за това обаче ще бъдат разяснени в следващия брой.
* Легенда
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Охрана
	Проследяването и охраната на обекти, в частност автомобили, с помощта на GPS не е нова идея и технология. На българския пазар услугата присъства от 1998
година. Въведена е от дъщерна компания на един от мобилните оператори. В момента пазара на GPS услугите е
силно развит и дори пренаселен. С времето освен технологията се развиват техническите устройства, видовете
предлагани услуги и естествено цените. Това позволява
от скъпа услуга, предназначена за охрана на луксозни
автомобили, GPS tracking да се превърне в достъпна и
необходима част от бизнеса и системата за сигурност на
даден субект.
	GPS позиционирането представлява определяне на географските координати на дадено място чрез използване приемането на сателитни сигнали от спътници, изведени в геостационарна орбита. В момента за граждански
цели са налични три системи: GPS на САЩ, Galileo на
Европейския съюз и Европейската космическа агенция
и ГЛОНАСС на Русия. GPS приемника на практика е
радиоприемник, който приема сигналите от сателитите.
На базата на това какъв сигнал получава от всеки отделен сателит, GPS приемника изчислява местоположението, привързано към географска координатна система.
Макар първоначално разработена за военни нужди, GPS
технологията в момента се използва широко в промишлеността, в бизнеса и за лични цели. Почти всеки автомобилист вече разполага с GPS навигационна система.
	GPS tracking е клон на GPS технологията. Идеята в
тази технология е GPS приемник, монтиран в дрехите
или екипировката на човек, в превозно средство или
предмет да извършва позициониране, да записва координатите на точките, в които се е намирал и след това
или в реално време да предаде цялата информация на
потребител. По този начин получателя на информацията знае маршрута на придвижване на обекта, скоростта
на придвижване във всяка точка, времето за движение и
престой. Например съвременните GPS тракери, монтирани в автомобили натрупват и предават информация за
състоянието на автомобила, разхода на гориво, времето
за работа и други. Използват се и като част от охранител-
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ната система на автомобила и товара, като дават индикация за отваряне на врата или капак, напускане на определен район, задействане на двигателя и други данни.
Основната услуга в България, свързана с GPS tracking

включва монтиране на GPS устройство в автомобил на
клиент, получаване и обработка на сигналите от GPS устройството и предоставяне на клиента на достъп до тези
данни. Услугата се ползва от повечето компании, чиято
дейност включва използването на голям автопарк.
Друга група ползватели на услугата са лизинговите и
застрахователни компании. Целта в този случай е при
кражба на автомобил или скъпо оборудване същото да
бъде открито чрез сигнала от монтирания GPS tracker.
На практика се случва следното: инсталира се GPS
tracker в автомобил на даден клиент, сигнала от тракера
постъпва на сървъра на фирмата оператор, клиента получава онлайн достъп до данните чрез личен акаунт срещу месечна вноска от 20-30 лева.
Тази схема обаче не е особено ефективна при кражба
на автомобил, при проследяване на товар, пратка или
скъпо оборудване. Неефективността идва от конструктивните особености на използваните устройства.
Масово използваните в момента GPS тракери не са
автономни устройства. Те са със сравнително големи
габарити, изискват свързване с електрическата мрежа на
автомобила /нямат автономно захранване/, ограничени
са относно възможните места за монтаж, поради изискването да имат добра видимост по отношение на сателитите, излъчват непрекъснато в GSM диапазона.
Всички тези особености, които нямат значение при
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нормалното ежедневно функциониране на автомобила,
се превръщат в недостатък при кражбата му. Автокрадците са запознати с GPS технологията и първото им
действие е да включат GPS джамър (заглушител), с което блокират работата на стандартните GPS тракери.
Второто им действие е да паркират колата в подземен
гараж или метална клетка и да извършат проверка за
наличие на GPS тракер в автомобила. Свързването към
електрическата мрежа на автомобила, ограничените възможни позиции за монтаж, големите габарити и силния
GSM сигнал бързо показват наличието на GPS тракер и
неговото местоположение в автомобила.
Друг проблем е получаването на информация от тракера през фирма оператор. Този начин на получаване на
данни, увеличава броя на лицата, запознати с навиците
на работа и движение на набелязаната цел, както и с това
какъв тип техника има монтирана на нея. Това е важна
предварителна информация, която може да бъде предадена на крадците и която клиента не може да контролира.
За да се намали шанса от разкриване на GPS тракер
при кражба на контролиран продукт, група български
фирми разработва нова хардуерна и софтуерна платформа на гама от GPS тракери. Основен разработчик е
фирма „Скорпион 7” ООД.
	Философията при разработка на тракерите е в насока
скрита работа, трудна откриваемост, дълготрайност на
батерията, възможност за допълнително локализиране
на местоположението чрез пеленгация на GSM мрежата, без достъп до GPS сигнал. Тези качества ги правят
уникални на свободния пазар и ги доближават до професионалните устройства, използвани от специалните
служби, но на няколко пъти по - ниска цена. Производството е базирано в България.
	Първото предимство на българската разработка са
малките размери на устройството - 50 х 30 х 10 mm.
Второто предимство е голямата автономност. В зависимост от режимите на работа автономността може да
достигне 12 месеца.
Трето предимство е новият начин на приемане и обработка на сателитните сигнали, което позволява монтаж
в места със слаб сателитен сигнал. Това разширява възможните места за монтаж.
	При липса на сателитен сигнал тракера се позиционира през GSM мрежата и изпраща данни за местоположението си и обслужващите го клетки на мобилния оператор. В тракера има вграден допълнителен радио маяк с
дистанционно управление за по-лесно локализиране в
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градска среда. Един от предлаганите модели тракери работи с две GPS системи едновременно, което повишава
точността на позициониране до 2 метра и намалява вероятността от лошо прихващане на сателитен сигнал.
Друго предимство е наличието на три различни канала за управление и предаване на данни – чрез SMS, през
GPRS и през CSD канала на GSM мрежата.
Липсва непрекъснато излъчване на сигнал. След монтирането, тракера може да бъде поставен в режим „покой”, при който няма активни радио излъчвания. При
извършване на кражба или по желание на клиента, устройството може дистанционно да бъде активирано и
приведено в някой от режимите му на работа. Процедурата по промяна режима на работа може да бъде извършвана многократно до изчерпване капацитета на батерията на тракера.
	Получаването на сигнала от тракера зависи от желанието и възможностите на клиента. Управлението и получаването на информация може да се извършва от мобилно комуникационно устройство /GSM, смартфон,
таблет, лаптоп/, от стандартен компютър, през сървър,
собственост на клиента или чрез теглене на информация
от сървър на фирмата разработчик. Разработения софтуер позволява ползването на пълните функции и тяхната визуализация през всички устройства.
	Използването на GPS тракер е доказало своята ефективност при определяне на местоположението на различни транспортни средства. Миниатюрните размери
на устройството позволяват неговото скрито поставяне
и предаване на обективна информация, независимо от
състоянието на останалите охранителни системи, монтирани на обекта.
Корпусите, в които се изработва устройството могат

да бъдат променени по заявка на клиента, като е възможно вграждане и камуфлиране в части от стандартно обо-

рудване.
	При монтаж на тракера и включване, същият преминава в режим „ПОКОЙ”. В този режим се извършва
позициониране, но няма излъчване на сигнал през GSM
мрежата. Клиента може периодично, дистанционно да
активира режимите на предаване на данни, за да следи
движението на обекта или просто да получи данни за
техническото състояние на тракера.
	При необходимост тракера може да бъде приведен в
активен режим. Съществуват три вида активен режим:
непрекъснато предаване на данни, периодично и при
запитване. Непрекъснатият режим се реализира през
GPRS или CSD канала и позволява получаване на данни в реално време. В режим на периодично предаване на
данни устройството се активира на определен период от
време, само излъчва данни и ако междувременно няма
получена нова команда за промяна на режима, отново
преминава в режим „покой”. В режим „при запитване”
устройството е в активен режим, но изпраща данни само
когато получи запитване от оторизиран потребител.
Ето един възможен сценарий за използване на тракера:
	При кражба на автомобил, монтираният тракер се намира в положение покой. След няколко дни се включва в
режим периодично предаване на данни. Например, веднъж на три часа или веднъж на 12 часа. От отговора на
тракера освен координатите на местоположението му
се получава информация за това какъв е способа за позициониране, както и каква е силата на сигнала на клетките
на мобилните оператори. От тези данни може да се направи извод дали автомобила е в закрито пространство,
подземен гараж или на открито. При локализиране на
автомобила и задействане на силите за издирване, тракера се привежда в режим на непрекъснато предаване

на данни, като по този начин се получава информация
за реалното движене на автомобила или точните координати на неговото местоположение. Ако силите за издирване не могат да локализират визуално автомобила
– например автомобила се намира в затворена клетка,
в подземен гараж, където има още няколко заключени
такива, в контейнер на терминала, на пристанището или
във фургон се включва дистанционно вградения радио
маяк, който позволява локализиране на тракера с точност до 50 см.
Описаният по-горе процес може да бъде задействан
веднага след установяване на кражба или няколко месеца
след това. Въпрос на обстановка и преценка. Понякога е
добре да се опита моментално откриване на автомобила,
друг път е по-добре това да се направи след няколко дни
или седмици, когато никой от крадците не очаква работа
на GPS тракер и не се вземат мерки за заглушаване и откриване на евентуален такъв.
	При нормална експлоатация е необходимо батерията да се зарежда веднъж на 9-10 месеца. При спадане
на батерията под 30% от капацитета, тракера изпраща
сигнали с напомняне, че е необходим заряд на батерията, заедно с всяко изпратено съобщение. При спадане
на батерията под 10% от капацитета, устройството се самоизключва, с цел предпазване на батерията от повреда
при пълен разряд. Наличният външен извод позволява
включване на външно захранване или на допълнителна
батерия, което позволява многократно увеличаване времето на работа.
Тракерът може да бъде монтиран почти навсякъде в
един автомобил. Устройството притежава уникална система за приемане и обработка на сигналите, позволяваща му работа в условия, при които други модели не биха
били работоспособни. Все пак при монтажа е необходимо да се извърши проба, за да се гарантира правилната
работа и изпълнението на всички функции.
С описаната по - горе гама тракери могат да се контролират не само автомобили, а и пощенски, куриерски
пратки, скъпо оборудване, хора, животни и други. Това
ги прави подходящи за всякакъв тип потребители. Малкият размер, мощната система за позициониране и пренос на данни, голямата автономност, лесния монтаж и
управление и атрактивната цена правят описаната гама
тракери силно средсZтво за проследяване и контрол на
имущество и борба с нежелано посегателство върху същото.
Подробности на www.profisec.bg
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Защита от електромагнитни полета

С навлизането в нашия живот на безжичните технологии все по-често се разгарят спорове за тяхното
въздействие върху организма и здравето на хората.
Спорът за или против безжичните технологии, за
ползата или вредата от тях се води от няколко години
с променлив успех и ще продължи още дълго време.
Може би, защото има заинтересована страна, която
да инвестира в неговото решение. От една страна са
фирмите, които печелят
от безжичните комуникации и от производството
на устройства за тях, от
другата страна са случайни изследователи и учени. Присъда в посока за
вредност на безжичните
комуникации означава
милиарди загуби за технологичните компании и
нарушаване на удобството, с което сме свикнали,
използвайки ежедневно
безжични средства за комуникации. Ако се замислим май не сме много сигурни искаме ли да знаем
дали безжичните устройства са вредни, защото
това ще означава тотална
промяна на начина ни на
живот. От друга страна
не е добре ако развием
рак на 25 или 30 години
в резултат на облъчване
с електромагнитни вълни
и за това е добре някой да
проведе изследвания и да
ни информира.
Дали влиянието на безжичните средства за връзка е
полезно или вредно всъщност не е толкова важно, защото това е частен случай. Около нас има много други
източници на електромагнитни полета. Това са елек46
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трозахранващите кабели в дома ни, кварталния трансформатор, далекопроводите, всички електродомакински уреди, радиостанциите, телевизионните станции,
компютрите, двигателите на автомобилите, медицинската апаратура, микровълновите печки, детекторите
за автоматично отваряне на вратите на магазините и
бензиностанциите, безжичните тонколони и хиляди
други източници. Всеки от тези източници излъчва
електромагнитни вълни в
различен честотен диапазон и с различна мощност
и създава електромагнитен смог или електромагнитно замърсяване. Част
от източниците на електромагнитни вълни са извън дома ни, част от тях са
вътре, а някой от тях носим в джоба си, в чантата
или на ухото си. Фактът,
че последните години се
заговори за излъчванията
от базовите станции на
GSM и от самите GSM
апарати е в резултат на
рязкото нарастване на
броя на тези устройства
и на мощността, с която
излъчват. Преди 15 години беше екзотика някой
да носи със себе си радиостанция или радио излъчващо устройство. Сега е
нормално да носим около
10 такива близо до нас.
Всеки модерен GSM апарат има в себе си поне три
такива модула, лаптопа
също, Bluetooth hands free
слушалката на ухото ни също е мини радиостанция, и
като помислим, че много хора носят със себе си повече
от един GSM плюс разни таблети и други комуникационни устройства, бройката става сериозна.

Няма спор относно това дали електромагнитните
вълни влияят на живите организми и в частност на човешкия. Въпросът е как и кога. Без да навлизаме в научни и технически термини нека разгледаме един прост
пример. Какво представлява микровълновата печка в
кухнята? Нищо повече от мощен излъчвател на електромагнитни вълни. Микровълновата печка е открита
след като инженер от радиолокационен пост през втората световна война забравя яйце в обхвата на антената и вижда какво се случва с яйцето. В микровълновата
печка се използва магнетронен генератор за произвеждане на микровълни с честота около 2,45 GHz с цел
готвене на храна. Микровълните печки готвят храната
като карат молекулите на водата в продуктите да вибрират. Вибрацията произвежда топлина, която затопля храната. Като вземем предвид, че органичната
материя е съставена главно от вода то всички електромагнитни вълни и въздействат по подобен начин. Който се интересува от техника вероятно е забелязал диапазона на работа на микровълновите печки – 2,45Ghz.
На абсолютно същия диапазон работят Bluetooth устройствата, WiFi и други подобни устройства за пренос на данни. На близки честоти работят GSM апаратите в 3G диапазона. Каква е разликата между тези
устройства и микровълновата печка? Принципно няма
разлика. Разликата е, че изброените комуникационни
устройства излъчват с мощности до 2W и в сектор от
360 градуса, докато микровълновата печка работи с
минимум 500W излъчвани в сектор от 90 градуса. От
друга страна когато говорите през Bluetooth главата
ви се намира между два излъчвателя. Този на ухото
ви и този в GSM апарата. Сигурно влияят по някакъв
начин. Със сигурност предизвикват загряване. Такъв
е и принципа на работа на медицинските апарати за
нагревки в центровете за физиотерапия. Близки честоти и мощности, излъчвани насочено към нагряваното
място от тялото.
Допълнителни
доказателства за влиянието на електромагнитните вълни могат
да се намерят в близост
до далекопроводите,
пред антените на радиорелейните и радиолокационни станции. Не
случайно персонала на много от тях работи с предпазни дрехи. В крайна сметка факт е, че в България има
нормативен документ по въпроса, който още със заглавието си казва много. Това е НАРЕДБА № 9 ОТ 1991
Г. ЗА ПРЕДЕЛНО ДОПУСТИМИ НИВА НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА В НАСЕЛЕНИ ТЕРИ-

ТОРИИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ХИГИЕННО-ЗАЩИТНИ ЗОНИ ОКОЛО ИЗЛЪЧВАЩИ ОБЕКТИ.
Терминът е „хигиенно защитни зони”, което означава
противодействие на замърсяване и вреда. Колко голямо може да е замърсяването с електромагнитни вълни.
Наредбата третира замърсяването от всички видове
източници. В таблицата по-долу са дадени пределно
допустими нива на напрегнатостта и на плътността на
енергийния поток на ЕМП в населена територия.
№ по

Честотния обхват, в
който работи

Пределно допустимо
ниво

ред

излъчвателят

1.

от 30 до 300 kHz

25 V/m

2.

от 0,3 до 3 MHz

15 V/m

3.

от 3 до 30 MHz

10 V/m

4.

от 30 до 300 MHz

3 V/m

5.

от 0,3 до 30 GHz

10 µW/кв.cm

Най-разпространените безжични устройства, които излъчват със сравнително висока мощност са GSM
апаратите и техните базови станции. В София тези
станции са 899 общо за трите мобилни оператора.
При монтажа на всяка станция се извършва замерване на силата на излъчване и сравняване с допустимите норми, записани в горната таблица. Това е част от
процедурата по сертификация. Проблема е, че всеки
мери сам за себе си и само конкретната базова станция. Няма да коментираме начина на измерване и верността на представените протоколи. Това е друга тема.
Например, измерванията се правят за носеща честота
от 900 Mhz и само в обкръжението от няколко метра
от клетката. Веднага се виждат проблемите - 900 Mhz
е само част от грамадния диапазон на излъчваните
електромагнитни вълни. Това означава, че в дома или
в офиса ни, се натрупват излъчвания от базовите станции на няколко оператора, както и от всички други излъчватели на електромагнитни вълни в района и това,
че дадена базова станция отговаря на изисквания няма
никакво значение относно крайния резултат в точката където се намираме ние. За това измерванията за
праговите стойности на ЕМП се правят с апаратура,
която прихваща и сумира всички електромагнитни излъчвания в целия честотен спектър и показва каква е
плътността на енергийния поток на ЕМП на мястото,
където живеем или работим и дали превишава нормите
и изискванията за защита на населението от вредното
въздействие на електромагнитни полета (ЕМП) в честотния обхват от 30 kHz до 30 GHz.
Целта на тази статия не е разглеждане на медицинския аспект за влиянието на ЕМП. Това е лично решение на всеки. Целта на статията е да покаже как технологии, разработени за целите на сигурността могат да
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помогнат на тези, които искат да се опитат да намалят
по някакъв начин въздействието на ЕМП върху себе си
или върху близките си.

Очевидно е, че докато работим и живеем в съвременен град няма как да избягаме от влиянието на ЕМП.
Можем обаче да се опитаме да намалим силата, с която
ни въздействат и времето, през което се случва това.
Възможна мярка е премахването на основните замърсители от дома или офиса. На първо място това е
микровълновата печка. Ако не искате да се лишите от
нея уверете се, че е в изправност и не излъчва. Направените измервания показват, че често печки, произведени от известни производители имат по-голямо ниво
на вредно излъчване в радиус от 50 см – 100 см., отколкото разни китайски и други продукти на неизвестни
производители. Марката не е гаранция за липса на излъчване.
	Премахване на безжичния рутер. Освен че намалява
облъчването, тази мярка води до рязко повишаване на
сигурността на данните на вашия компютър или мрежа.
	Премахване на безжичните и DECT телефони. Ефекта се изразява в намаляване на облъчването и повишаване сигурността на обмена на информация.
Смяна на наличното окабеляване с кабели, разклонители и розетки с намалени електромагнитни излъчвания.
	Проблемът е с GSM апаратите. Те излъчват с найвисока мощност при включване, изключване и провеждане на разговор. През останалото време при
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положение, че е включен GSM апарата периодично
осъществява връзка с базовите станции. Логично е да
потърсим апарат с по-ниско ниво на излъчване, за тази
цел се ползва мярката SAR:
SAR - (от англ. Specific Absorption Rate) е мярка за

количеството радиочестотна енергия (радиация), на
която човешкото тяло се излага при използване на
радиопредавателно устройство като мобилен телефон; приети са международни граници за допустимо
излагане на радиочестотна енергия; производителите
на клетъчни телефони са задължени да гарантират, че
апаратите им се съгласуват с тези ограничения; допустимото ниво на SAR е 1.6 вата на килограм човешка
тъкан (1.6 W/kg); ограничението за Европа и някои
други държави е 2 W/кг; всеки апарат, който отговаря
на тези ограничения, се счита за безопасен; апаратите работят на максималното SAR ниво само в крайни
случаи; типичната радиация обикновено е само част от
максималната и дори още по-малко на места с добро
покритие (в близост до базова станция/клетка); максималното ниво на SAR за всеки специфичен апарат
може да бъде открито в неговото упътване.
На второ място е добре да отдалечим максимално от
себе си апарата при неговото включване и изключване
и при провеждане на разговор. От гледна точка на
последното, използването
на HANDS FREE устройство върши добра работа.
Нека не се подлъгваме по
„вълшебните” лепенки и аксесоари за GSM, рекламирани като устройства, които
„изсмукват” радиовълните
и предпазват от облъчване.
Всеки, който се е занимавал
с разпространение на радио

вълни и с екраниране на същите разбира, че това няма
как да стане. Можем да намалим времето на провежданите разговори, чрез по кратки обаждания или отказване на несъществените.
Не лоша работа вършат наличните на пазара пликчета за изолиране на GSM. Пликчетата са от изкуствена кожа и имат две отделения. Едното е направено от
метализирана тъкан и при поставяне на апарата в него
блокира плътно достъпа до радио вълни, чрез което
блокира работата на апарата. Апарата на практика изчезва за мрежата и се възприема като попаднал в зона
без покритие или изключен. Това отделение се използва за защита от подслушване чрез GSM апарат.
	При поставяне на GSM апарат в предното отделение,
което в задната си част е от изолиращ радиовълните
материал, а в предната от изкуствена кожа, се получава
ефект на екраниране и намаляване силата на излъчване по посока на частта с изолиращия материал. Тоест
ако носим апарата в някой от джобовете си, пъхнат в
пликчето и с радио изолиращата част обърната към тялото, ще намалим няколкократно силата на облъчване
от собствения си телефон. Единствения проблем е, че
може да се намали чувствителността на апарата в зони
със слаб сигнал.
	Премахването на радио излъчващите устройства или
редуциране на излъчванията им по различен начин
решава частично проблема със защита от ЕМП. Така
или иначе сме изложени на тяхното влияние в офиса, в
жилището и автомобила. Това са ЕМП от външни източници. Могат да бъдат GSM базови станции, радиорелейни станции, ретранслатори, точки за безжичен
пренос
на
данни, радиостанции,
телевизионни станции
и всякакви
други източници
на
ЕМП.
Изхода за
намаляване
на тяхното
влияние е в екраниране на част от помещението или на
цялото помещение, в което пребивавате най-дълго време. Екраниране звучи като нещо сложно и скъпо. Това
е така, когато трябва да се постигнат стандарти по отношение на информационната сигурност. Екранирането на едно сървърно помещение или помещение за
провеждане на конфиденциални разговори е изключително сложно в инженерно отношение и изключително скъпо във финансово отношение. Истината е, че

не всяко помещение може да бъде екранирано и това
зависи от неговото разположение, от конструкцията
на сградата и от наличната инфраструктура. Проблема
е, че в тези случай трябва да се постигне затихване на
ЕМП в размер на няколко стотин хиляди пъти.

При екраниране на помещение, с цел намаляване вредното влияние на ЕМП върху хората, често е достатъчно да се постигне затихване на ЕМП от порядъка
на 2-3 пъти. Решаването на тази задача позволява използването на материали, разработени за целите на сигурността, но с по-ниски технически параметри и без
прилагането на всички инженерни мероприятия. Например, не е необходимо качествено заземяване или
въобще не е необходимо такова. Това дава възможност
за снижаване на цената на екранировката до приемливи граници.
На снимките са показани някои частични решения
за легло и детско кошче. Все пак почти 8 часа в денонощието прекарваме в леглото си, а това е почти една
трета от живота ни.
Наличните материали позволяват екраниране на
прозорци, стени, врати и други елементи от сградата,
което позволява екраниране на част от помещение или
на цяло такова.
Няма стандартно типово решение за екраниране на
ЕМП. Всичко зависи от силата на полето в точката,
която трябва да се защити и от още редица фактори.
За това са необходими измервания и адекватно инженерингово решение. Естествено необходимо е и повторно измерване с оглед, приключване на строително
монтажните дейности, с цел отчитане на реално постигнатия резултат.
В последно време в медиите излезе информация за
подготовката на „ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЧОВЕКА
ОТ ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ЛЪЧЕНИЯ”. Да се надяваме, че този закон ако бъде приет ще внесе яснота по
темата и правила при работа. До тогава желаещите защита от ЕМП могат да ползват изброените до тук или
други средства за намаляване влиянието на ЕМП.
За повече информация можете да погледнете на:
www.profisec.bg
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инж. Николай Цапрев

Защита от подслушване чрез GSM

Защитата от подслушване през GSM апарати е тема, често
присъстваща на страниците на списание PROFESSIONAL.
С увеличаване на достъпността на шпионските софтуери,
позволяващи подслушване и наблюдение през мобилните
телефони, резонно е да стават все по-актуални различните
способи за защита от нежелано вмешателство в личните и
служебни дела на хората.
Шпионските софтуери използват микрофоните и камерите на стандартните GSM апарати и тяхната предавателна част, за да получат и изпратят информация без знание на собствениците. За да се предотврати подслушване
едно от решенията е блокиране на пътищата за събиране
или изпращане на информация. Това означава блокиране
достъпа на микрофоните и камерите на телефона до провежданите разговори или недопускане използване на предавателните части на телефона за пренос на получените
данни. Един съвременен телефон има няколко канала за
пренос на данни. Звуковите канали през трите диапазона 900, 1800 и 2100 Mhz, SMS, MMS, интернет връзките
през преносната мрежа на GSM или през Wi-Fi точки за
безжичен интернет, Bluetooth канала за пренос на данни.
За успешното блокиране на шпионирането по този способ
се налага блокиране на всички пътища за събиране и предаване на информация през телефона.
Нека разгледаме някои възможни решения и подходя-
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щи за това устройства, налични на български пазар.
	Често срещано решение в момента е използването на
джамър. Това е заглушител, който чрез излъчване на радио сигнал
блокира връзката на мобилните телефони с базовите станции. До колкото в България няма ясно
законодателство, касаещо използването на джамърите, в момента те се
ползват масово. Проблем
при джамърите идва от
различните честотни диапазони, в които излъчват
мобилните телефони и
променливата мощност, необходима за тяхното блокиране. Това означава, че за да се получи сигурно блокиране е
необходим джамър с поне 4 подходящи диапазона и сериозна мощност на излъчване във всеки от тях. От тук автоматично следва въпроса с радиуса на действие на джамъра.
Не е възможно да се прецени точно радиуса на действие
на джамъра. Той зависи от много променливи величини.
Затова често докато работи се блокират телефоните на
съседните хора, офиси и в някой случаи и сгради. Това води до неудобни ситуации, неприятности и претенции от страна на засегнатите
лица и на мобилните оператори.
Най-евтиният и елементарен продукт за
блокиране на мобилен телефон е калъфче за
GSM, блокиращо достъпа на телефона до мрежата. Калъфчето се състои от две прегради, от
които едната е от изолиращ радио не прозрачен
материал. Поставянето на телефона в тази преграда води до неговото блокиране. На практика телефона изчезва от полезрението на
оператора и предаването на данни към него
и обратно е невъзможно. Идеята е, че докато е в калъфчето, телефона няма как да
предава данни и следователно не може да се
използва за подслушване. Това е изключително
сигурен и евтин способ за защита. Този метод
има и недостатък. Някои шпионски софтуери
извличат от паметта на телефона наличните ау-

дио и видео записи, а калъфчето не може да попречи да се
правят такива. Освен това калъфчето защитава само един
телефон.
Друг подход на защита е засичането на неоторизирано, самоволно включване на телефона и прекратяване
на разговора. Ако телефонът се включва без намесата на
собственика и
предава данни,
значи
нещо
не е на ред. В
този
случай
качествен RF
бъг детектор,
способен да
прихване всички режими на
работа на телефона, включително
3G
и
Bluetooth,
разположен в
близост до телефона ще индикира включването и ще
предупреди за
възможно подслушване. Така
разговарящите
могат да решат
дали да прекратят разговора или да сменят темата.
	Усъвършенствана версия на този вариант е бъг детектор с вграден генератор на акустичен шум. При индикиране на включване на предавателната част на телефона,
устройството автоматично включва генератора и подава
бял шум в областта на микрофона на телефона. По този
начин микрофона е блокиран и не позволява извършване на подслушване през телефона. Проблема е, че трябва
да се внимава къде е говорителя на устройството и къде
е микрофона на телефона. Двата трябва да са точно един
срещу друг.

Българският принос към устройствата за блокиране подслушването през GSM е съвместната разработка на Профисек ООД и Сексис ООД, наречена „акустичен сейф”. Акустичният сейф на практика представлява кутия, облицована
с шумопоглъщаща материя. В кутията е инсталирана електроника, произвеждаща подходящ аудио шум. Принципа
на работа на
акустичния сейф
е следния:
Наличните
по време
на дадена
среща GSM
апарати се
поставят
в акустичния сейф.
Същият се
затваря и
се включва
аудио
зашумяването. По
този начин
телефоните, техните
микрофони
и камери са
изолирани
от
аудио
и видео средата извън сейфа. Така се блокират всякакви
опити за подслушване в реално време или последващо извличане от паметта на телефона на аудио и видео записи
от провежданите срещи. Телефоните няма да успеят да
направят такива записи. От друга страна телефоните са
активни и са пред очите на собствениците си. Възможните
варианти за изпълнение на акустичен сейф са три. Офис
вариант – изпълнява се под формата на кутия, съобразен
с оборудването в офиса, където ще се използва. Капацитет на сейфа - нормално е пресметнат за поставяне на 6-7
телефона. Вариант за вграждане в автомобил – зависи от
марката и модела на автомобила. Преносим вариант – изпълнява се под формата на дипломатическо куфарче или
чанта.
Акустичният сейф е добро решение, защото предлага
сигурност не само за телефона на собственика си, а и за
телефоните на всички участващи в разговора. Не се влияе
от фалшиви сигнали. Не може да пропусне сигнал поради
разреждане на батерията и намаляване на мощността или
чувствителността на вградената електроника.
Сериозната защита на информацията си остава комплекс от мероприятия. В тази статия даваме само някой
идеи и препоръки, които са достъпни и по силите на повечето потребители на GSM апарати.
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Доц. д-р Иван Станчев

СИЛИ ЗА БОРБА С ТЕРОРИЗМА НА ИЗРАЕЛ

		
На 18 август тази година, след терористична атака в
южната част на Израел загинаха 14 души и над 20 бяха ранени. Нападението е извършено на 30 км от курортния град на
Червено море Ейлат, близо до границата с Египет. В последвалата операция за издирване и неутрализиране на нападателите загинаха петима египетски служители на граничната охрана. Това доведе до политическо напрежение между Израел
и Египет, което доведе и до икономически проблеми, свързани с доставките на природен газ за Израел. Този инцидент е
повод да направим обзор на един ключов елемент на борбата
с тероризма на тази страна – силите за борба с тероризма.
		Израел е една от страните, които имат най-много проблеми в борбата с тероризма, при това с почти целия
спектър от видове тероризъм. Най - мащабните терористични актове са провеждани от националистически и фундаменталистки организации. Имайки предвид радикалните цели на
тези организации, които искат ликвидарането на израелската
държава, естествено е тя да вземе сериозни мерки за силово
противодействие.
		
Силите за борба с тероризма на Израел са три вида:
поделения за неутрализиране, бойни и помощни.
		Поделенията за неутрализиране (задържане) са

тези, на които контратерористичните операции са основна
задача. Те са специално тренирани и екипирани за провеждане на операции за спасяване на заложници. Това са поделенията „Ямам”, „Саърет Маткал”, „С13”, „Лотар Ейлат”.
		
„Ямам” изпълнява задачи по борба с тероризма на
територията на Израел. Структурно е включена в състава на
граничната охрана.
		
„Саърет Маткал” изпълнява задачи извън територията на Израел.
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„С13” изпълнява задачи по борба с морския тероризъм извън територията на Израел.
„Лотар Ейлат” изпълнява задачи по борба с тероризма в района на град Ейлат (пристанищен град на Червено море).
		
В някои специфични зони на отговорност, като
пристанища, летища и по границите, всичките четири поделения имат право да действат, в зависимост от решението
на министерството на отбраната и началника на генералния
щаб.
		
За бойните поделения контратероризмът е втора
специалност. Тяхната роля е да изолират и охраняват зоната на операцията, да събират разузнавателна информация и
да изчакат идването на определената част за неутрализиране.
Бойните поделения могат да провеждат спасителни операции само ако терористите започнат да убиват заложници.
		
Всяка бойна част принадлежи към структурата на
едно от трите командвания на израелските въоръжени сили
- северно, централно или южно.
		
Към северното командване е включено поделението
„Палсар Голани”.
		
Към централното командване са включени: „Палсар
Цанханим”, „Палсар Нахал”, „Саърет Дувдеван” (известно и
като поделение 217).
		
Към южното командване принадлежи „Палсар Гивати”.
		
Бойните поделения са познати още
с името „Външен кръг”, а поделениятa за неутрализиране с името „Вътрешен кръг”. Поделенията за неутрализиране поддържат в постоянна 15-минутна готовност два екипа, а бойните
поделения - един екип.
		Помощните поделения са предназначени за осигуряване на частите за неутрализиране и бойните поделения при контратерористични операции.
Такива са:
§ „Окец” (поделение 7142), което осигурява
специално тренирани бойни кучета срещу терористи и похитители.
§ „Тибам” (екип за компютърно планиране), който е съставен от компютърни специалисти, чието задължение е изготвянето на модел на района на операцията.
§ „Ячсап” - осигурява обезвреждане на експлозиви.
§	Поделение 5114 (батальон „Псагот”) е едно от поделенията за радиоелектронно разузнаване и борба. Провежда подслушване на ефира в зона на терористичен инцидент и при
необходимост блокира радиообмен.

Помощните поделения поддържат в 15-минутна готовност
по един екип.
		
Въпреки, че формално не са включени в състава на
гореизброените поделения, голям брой части („Саърет Шалдаг”, „Саърет Маглан”, „Саърет Егоз”) преминават обучение
по борба с тероризма.
Всяко от щурмовите поделения има следната организационна структура:
§ основно подразделение за проникване (съставено от един
и повече щурмови екипи);
§ алпийско подразделение - за пробив при използване на покриви, комини и прозорци;
§ снайперско подразделение, включващо няколко двойки
снайперисти и наблюдатели.
		
Към щурмовите екипи на поделенията за неутрализиране и бойните обикновено се включват кучета и водачи и
специалисти по взривяване (пиротехници).
		
Към граничната охрана на Израел е формирано по-

делението „Ямас” (известно и като „Мистаравим”). Предназначено е за секретни операции срещу терористи.
		
Съществуват три подразделения на „Ямас”, всяко от
които действа в собствена зона на отговорност, а именно ивицата Газа, Юдея и Самария и Йерусалим. И в трите има
еднакво обучение и тактика, но са независими по отношение
на екипировка и командване. Причината за създаването на

три отделни подразделения се крие в спецификата на населението в зоните на отговорност. В трите района хората имат
специфичен диалект, традиции, кланове, с които всеки агент
под прикритие трябва да бъде детайлно запознат. Това помага той да се слее с обстановката.
		
Като контратерористично поделение служителите
на „Ямас” не са предназначени за продължителна работа под
прикритие, а по скоро за изненадващи, бързи и секретни операции. За разлика от поделенията на армията, част от служителите от „Ямас” произхождат от малцинствените групи на
Израел (повечето друзи), за които арабският език е майчин.
		
След направения преглед на силите за борба с тероризма на Израел и анализа на публикации, посветени на тези
сили можем да посочим някои характерни черти. Условията
на специалните операции изискват от тях способности, които ги различават от конвенционалните военни сили. Същевременно тези формирования се обучават съвместно с всички възможни компоненти от другите видове и родове войски,
които могат да участват в контратерористични операции.
Счита се, че набързо събрани и изпратени неподготвени
формирования могат да доведат до катастрофални последици.
		
Личният състав на силите за борба с тероризма е
подложен на внимателен подбор и интензивна, продължителна специална подготовка. Тя значително надвишава основните военни
умения на конвенционалните сили.
Обучението може да отнеме години, което прави невъзможно каквото и да е бързо преквалифициране
или създаване на подготвен личен
състав със същите възможности
от други части. Екипите включват
зрели и опитни хора, като много от
тях имат повече от една специалност. Те се подготвят за действия
в определен географски регион на страната. Познаването на
региона и умението да общуват с хора от от други култури
позволява ефективна работа с местното население.
		
Силите за борба с тероризма имат и редица слаби
страни. Те не могат да бъдат заменени бързо от други сили
и техните възможности не могат да бъдат разширени бързо,
тъй като изискват дълго обучение, което може да отнеме години. Малката им численост и разпиляването им за неподходящи и необичайно опасни задачи застрашава или изчерпва
бързо техните ресурси. Изключително важно е доброто взаимодействие с разузнавателните и контраразунавателните
органи на армията и полицията, тъй като не е възможна успешна специална операция без детайлна разузнавателна операция.
		
Натрупаният опит на израелските сили за борба с
тероризма е уникален. Това се признава и от водещи в тази
област страни, включително САЩ, Русия, Германия, Великобритания и др. Настоящата обстановка в региона подсказва
скорошна ескалация на напрежението и вероятно ще бъдем
свидетели на активно използване на тези поделения.
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УЛИЧЕН БОЙ

От известно време в България се практикува
една система за самоотбрана, набрала популярност с
наименованието „Уличен бой”. Всъщност това е едно
интересно бойно изкуство, подходящо както за сериозно
изучаване и практикуване, за прилагане за охранителни
цели и самоотбрана, така и просто за раздвижване
и поддържане на добър тонус. Човекът, въвел и
популяризирал тази система в България, е Димитър
Попов, и тук ще ви представим интервю с него.
	Sihing Димитър Попов е бивш състезател по
плуване в спортен клуб „Левски”. Завършва Национална
Спортна Академия "Васил Левски". Преподава Wing
Tzun и Latosa Escrima повече от 10 години. Основава
първото EBMAS училище в България и е представител
на организацията за страната.
Какво е EBMAS?
	EBMAS означава Emin Boztepe Martial Art System
(система за бойни изкуства Emin Boztepe) и носи името
на основателя и главен инструктор Master Emin Boztepe.
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Това е международна организация, разпространена в
над 40 страни от цял свят и основно се акцентира на
самоотбраната.
Кой е Emin Boztepe?
	Emin Boztepe има близо 40 годишен опит в
бойните изкуства, през които е изучавал много стилове
и има впечатляващи знания. Въпреки това, той изцяло
базира системата за самоотбрана на Wing Tzun и Latosa
Escrima, като чрез тях реализира философията за бързо
приключване на конфликти, посредством ефективни и
прости техники.
	Master Emin Boztepe е един от най-висшите
Wing Tzun инструктори в света и неговите бойни
умения са признати в световен мащаб. Той е обучавал
елитни полицейски и военни структури в различни
страни и продължава да посвещава таланта и уменията
си за разпространяването на EBMAS по целия свят,
като прекарва по-голяма част от времето си в пътуване
и провеждане на семинари.
Какво е характерно за тренировките в EBMAS?
Обучението е базирано изцяло на две бойни
изкуства, а именно: Wing Tzun и Latosa Escrima, като
целта е трениращите да могат да се зaщитят в случай
на необходимост по един сигурен и бърз начин,
посредством ефективни и прости техники, свeждайки до
минимум рискът от наранявания, които биха получили.
Тренировките се провеждат на базата на
изключително практичните теории, отнасящи се до
принципите на Wing Tzun. В действителност важното
за нас в EBMAS е да придобием умението да прилагаме
тези принципи на практика в реални условия.
	Поради това учениците тренират с реалистичен
подход към ситуации, които могат да възникнат на
улицата, като не имитират техники, а се обучават да
ги използват. Освен редовните тренировки, които се
провеждат, обучението включва и регулярни семинари,
водени от Master Emin Boztepe.
Разкажете нещо повече за Wing Tzun?
	Wing Tzun е бойно изкуство, създадено преди
повече от 250 години в Китай от жена, майстор на
бойните изкуства и монахиня в манастира Шао Лин.
Историята е много интересна, но предпочитам да

кажа повече за принципите, на базата на които тази
невероятна жена е създала Wing Tzun.
•
Ако пътят е свободен, давай напред!
•
Ако има контакт, залепи се за противника!
•
Ако противника е по-силен поддай!
•
Ако противника отстъпва, следвай го!
Wing Tzun не представлява съвкупност от многобройни
отделни техники, а е цялостна система на бойно изкуство

и следва стратегията на агресивна защита (на латински
агресия означава да бъдеш близо до някой).
За какъв период от време практикуващите
могат да усвоят основни техники?
В EBMAS методиката на обучение е
усъвършенствана и е важна предпоставка за едно
ритмично обучение. За относително кратък период от
време трениращите овладяват техниките за самоотбрана
и могат да надграждат познания върху природните си
рефлекси като ги развиват.
С това обаче не искам да вкарам някой в заблуда.
Идвали са хора при мен, които са искали да придобият
високо ниво на познание във Wing Tzun, гледали мои или
други демонстрации. Въпросът е колко време е готов
всеки да отдели, колко усилия е съгласен да положи, за
да се научи....ето тук често се получават разминавания.
Факторите време и лични качества са определящи във

всички бойни изкуства.
Самият аз започнах преди малко повече от
десет години, бях навършил трийсет и пет и никога
не се бях занимавал с бойни изкуства. Имах проблеми
от общ характер, с които не знаех как да се справя.
Поради това трупах агресия, която пък от своя страна
допълнително ми създаваше дискомфорт. Познавам хора
в подобно състояние, които наблягат на алкохола или на
наркотиците. Аз
избрах залата по
Wing Tzun и така
само за няколко
тренировки
преоткрих себе
си.
Няколко
месеца
по
късно
вече
бях помощник
инструктор
и
така до днес,
преподавам
и
тренирам
без да спирам.
Обучавам моите
ученици
и
продължавам да
бъда благодарен
ученик на моя Sifu, Master Emin
Boztepe.
	Wing Tzun e
самоотбрана
в своята найпоследователна
форма и е най-интелигентната система за самоотбрана,
тъй като не се базира на физическа сила или акробатични
умения. Позволява на физически по-слаби хора да се
защитават. Учи как да се използва силата на противника,
обръщайки я срещу него.
Движенията за самоотбрана се основават на
тактилни рефлекси, които са механични по своята
същност и пряко се определят от атаката на противника.
Благодарение на тези свои характеристики те не се
поддават на оптически манипулации и финтове, целящи
да заблудят боеца.
	Wing Tzun е особено подходящ за целите на
правораздаващите органи.
Това е цялостна система за бойни изкуства.
Нейната значимост не се изразява толкова в стилистични
външни проявления и номера, колкото в революционната
всеобхватност на концепцията и. Малкият брой
движения и тяхното моментно изпълнение я правят
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най-бързото бойно изкуство.
Мото: “Малкото е повече”
Подготвяте ли състезатели?
В EBMAS акцентът не е върху изучаването на
акробатични движения, правила от състезания на бойни
спортове или регламенти от турнирни двубои. Това е и
една от причините да се практикува в световен мащаб от
различни служби за сигурност и охрана. Същевременно
това е и система за всеки, за обикновения човек. Има

Няма ли достатъчно агресия около нас?
За мен бойните изкуства са средство за
комуникация, и боя е най-примитивното нещо,
което хората могат да правят, но когато се сблъскат с
неизбежното предизвикателство на конфликт е нужно
да го посрещнат с високо вдигната глава, да го приключат
бързо и продължат по пътя си. Когато човек знае, че
може да се защити, това му дава вътрешна сигурност и
го балансира, това от своя страна му дава сила да бъде

много бойни спортове, но колко мъже и жени могат да
бъдат в такава форма - да участват редовно в състезания,
да поемат толкова удари и след това да ходят на училище
или работа? Системата за улична самоотбрана на EBMAS е усъвършенстван начин за самозащита.Учениците
тренират с реалистичен подход към ситуации, които
биха могли да възникнат на улицата без да остава
никакво съмнение относно ефективността му.
Какви хора тренират при вас?
В залата идват да тренират хора на различна
възраст, ученици, жени и мъже, работещи в най-различни
сфери, напреднали или начинаещи. Голяма част от хората
започват да се занимават с бойни изкуства, защото са
несигурни и ги е страх от ежедневните неща, с които
трябва да се справят в живота. Когато човек навлезе в
бойните изкуства, веднага се захваща със страховете
си. Принуден е да използва мозъка и тялото си по
различен начин, принуден е да се научи как да се справя
със собствените си проблеми. Много млади хора се
страхуват от такова самопознание и вместо това попадат
в клопката на алкохола, наркотиците и престъпността.
Как трениращите при вас успяват да се
справят в живота в чисто емоционален план?
Познанието, което им давате не ги ли прави опасни?

приятелски настроен към всеки, към когото пожелае.
Аз преподавам EBMAS, като средство да
помогна на учениците си да се преоткрият, да узнаят
кои са, да бъдат балансирани, да уважават всички,
защото това е единственият начин, по който можеш да
спечелиш уважение.
Къде преподавате и как протича обучението?
	Поради специфичните особености на бойното
изкуство и динамичното ежедневие са предвидени
различни форми на обучение: групово, индивидуално и
в малка група.
Груповитe тренировки се провеждат на ул.
„Раковски” в група, чиято големина зависи от размера на
залата. Изключително практичен начин на трениране.
В по-голямата част от тренировката учениците работят
по двойки, в зависимост от тяхното ниво на познание.
Обучението се състои от степени и програми за
начинаещи, напреднали и специализирани техники за
служби за сигурност и охрана, целящи да изградят в
практикуващите необходимите технически и физически
качества, чрез които да се повишат техните бойни
умения.
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Оръжие

Parabellum

Снайперската карабина M82 Barrett:
ЗВЯРЪТ
Днес .50-калибровият звяр M82 се използва не само за поразяване на бронетехника и автомобили, но и за стрелба по нисколетящи хеликоптери

В наши дни без съмнение крупнокалибрените снайпери намират много широко приложение в
армиите на страните от НАТО (а и не само) и това
никак не е случайно: тези оръжия успяват да решат
множество специфични задачи, с които другите
оръжия, стоящи на армейско въоръжение, прос-

(.50-калибър). Едно от най-известните оръжия в
този клас без съмнение е американска карабина
М82А1 Barrett.
Разработеното в началото на 80-те години на
миналия век от американеца Рони Барет, оръжието получава сигнатурата М82 (от 1982 година) и
за съжаление по една или друга причина не среща подкрепата на нито един от големите
оръжейни концерни, на които
е предложено. Една след друга компании като Winchester и
Fabrique Nationale отказват да
закупят лицензи за производство на оръжието, което принуждава оръжейника да основе
собствена компания, на която
дава името Barrett Firearms.
Първият сериозен контракт
новата компания получва през
1989 година, когато шведската армия закупува 100 броя от
вече модернизираната винтовка със сигнатура М82А1. Истинското признание за Barrett
Firearms обаче идва в началото
на 90, когато в хода на подготовката за операция „Пустинна буря” американската армия
закупува няколко стотин броя
Крупнокалибрената снайперска карабина М82А1 Barrett
М82А1. Тези карабини получили обозначението SASR
то не могат да се справят. Изстрел в двигателя на
- "Special Applications Scoped Rifle" или в прехвърчащата към чекпойнта кола-бомба, който да го
вод „карабина със специално предназначение, с
извади от строя; поразяване на противник, скрит
оптически прицел”. Основната роля, която тези
зад стена; повреждане на бронетехника...
карабини по-късно изиграли в операцията, била
Това са само част от задачите, които се реунищожаване на материални средства и извеждане
шават с 12,7 милиметровите снайперови пушки
от строя на бойна техника и автомобили, а също
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и поразяване на комуникационни системи на противника. Друга важна задача, която била поставена
пред тях, била унищожаването на невзривени боеприпаси от безопасно разстояние.
М82А1 Barrett е полуавтоматична карабина,
работеща на принципа на газовата автоматика с
къс ход на затвора, като заключването му става посредством завъртане и три бойни упора.
Цевната кутия е изработена от стомана по метода на щамповането, като се състои от две части
– горна и долна, които се закрепят една към друга
посредством щифтове. В предната й част са направени прорези с цел по-бързо охлаждане на цевта.
Прикладът е с ергономична форма, като долната му част е оформена като ръкохватка с цел подобър контрол на оръжието и по-бързото му овладяване след изстрел, тъй като откатът е значителен.
Ръкохватката на оръжието е пистолетна, а селектор-предпазителят е палцов, разположен от лявата
страна на цевната кутия. Пълнителят събира 10 патрона в калибър .50 BMG (12.7x99 мм). В предната
долна част на цевна кутия е монтажът за двуногата, без която стрелбата би била силно неефективна,
тъй като с пълен пълнител оръжието тежи почти
14 кг. По 2/3 от протежението на горната цевна
кутия е разположена релса тип „picatinny”, на която освен оптическия прицел съвсем целесъобраз58
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но се монтира и сгъваема ръкохватка за пренасяне
на оръжието, тъй като както казахме, то е доста
тежко. Ръкохватката за зареждане на оръжието се
намира от дясната страна на горната част на цевната кутия, тя също е с ергономична форма.
Съвсем резонно, в края на цевта на оръжието
има монтиран дулен компенсатор, като прорезите
му са направени така, че оптимално да отвеждат
изгорелите газове след изстрел и максимално да
намаляват отката на оръжието.
През годините от Barrett Firearms са правени множество модификации на карабината М82,
пускан е например „булпап” вариант на оръжието
с болтов затвор (М82А2); аз лично обаче смятам,
че спокойно можем да кажем, че М82А1 е най-успешната карабина от тази серия, като неоспоримо
доказателство за това е и фактът, че понастоящем
карабината М82А1 Barrett се използва от армиите
на над 30 държави по целия свят, сред които са Белгия, Великобритания, Дания, Италия, Испания,
Португалия, Турция, САЩ и др. Сигурен съм, че
„звярът” М82А1 още дълги години ще бъде верен
другар на войниците на бойното поле...
Parabellum,
по материали от Интернет

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.

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